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RESUMO 
 
A injúria renal aguda (IRA) em pacientes que recebem a cisplatina é comum. 
Portanto, a avaliação da função renal em pacientes que utilizam drogas nefrotóxicas 
é fundamental. Objetivo: Avaliar a incidência da IRA e o papel da lipocalina 
associada à gelatinase neutrofílica (NGAL) na avaliação da função renal em 
pacientes com câncer de cabeça e pescoço (CCP) que receberam a cisplatina. 
Métodos: Foram avaliados prospectivamente 50 pacientes com CCP, tratados com 
três sessões de cisplatina. Foram coletados sangue e urina 24 h antes da cisplatina, 
24 h após a infusão, 48 h após cada aplicação e 35 dias após o término do 
tratamento (NGAL urinária, proteína C reativa, creatinina e taxa de filtração 
glomerular, desidrogenase lática e magnésio plasmáticos). Resultados: A IRA foi 
observada em 78% dos pacientes. Houve aumento na creatinina, ureia e queda na 
TFG após cada ciclo de cisplatina, e aumento da NGAL urinária. Foi observada 
associação positiva entre os níveis de NGAL e a creatinina e PCR. Evidenciou-se 
um aumento dos níveis de creatinina, NGAL, PCR e diminuição da TFG nos 
pacientes com IRA em relação aos pacientes sem IRA. Conclusão: Observamos IRA 
em 78% dos pacientes avaliados com CCP tratados com a cisplatina e ao final do 
estudo 32% ainda apresentavam TFG abaixo de 60ml/min com potencial para 
cronificação do quadro. Observamos correlação da NGAL com a creatinina e a TFG 
em demonstrar lesão renal e sua concentração esteve elevada em relação a 
concentração basal, mesmo antes da utilização da cisplatina.  
  
 
PALAVRAS-CHAVE: Lesão Renal Aguda. Cisplatina. Lipocalinas. 
 
 
 



 
 

ABSTRACT  
 

Acute kidney injury (AKI) in patients receiving cisplatin is common, therefore the 
evaluation of renal function in patients on use of nephrotoxic drugs is fundamental. 
Objective: To evaluate the incidence of AKI and the role of lipocalin associated to 
neutrophil gelatinase (NGAL) in the monitoring of renal function in patients with head 
and neck cancer (HNC) who received cisplatin. Methods: We prospectively studied 
50 patients with HNC treated with three sessions of cisplatin. Blood and urine were 
collected 24 h before cisplatin, 24 h after infusion, 48 h after each application and 35 
days after the end of treatment (urine NGAL, C-reactive protein, creatinine, 
glomerular filtration rate, plasma lactate dehydrogenase and magnesium). Results: 
AKI was observed in 78 % of patients. There was increase in creatinina, and 
decrease in GFR after each cycle of cisplatin, and increased urine NGAL. Positive 
association was observed between the levels of NGAL, creatinine and C-reactive 
protein. It was observed an increase in creatinine, NGAL, C-reactive protein and 
decreased GFR in AKI patients compared to patients without AKI. Conclusion: AKI 
was noted in 78 % of patients with HNC treated with cisplatin and showed the 
correlation of NGAL with creatinine and GFR in demonstrating renal injury. NGAL 
levels may be elevated compared to baseline levels, even before the use of cisplatin. 
 
 
KEYWORDS: Acute Kidney Injury. Cisplatin. Lipocalins.  

 
 



 
 

LISTA DE ABREVIATURAS E SIGLAS 
 
AKIN - Acute Kidney Injury Network 

Alfa-GST - Alfa Glutationa S-Transferase 

aMDRD - abbreviated Modification of Diet in Renal Disease 

AP-N - Aminopeptidase N 

C-S liase - Beta-liase Cisteína-S conjugasse 

CTR1 - Transportador de Cobre 1 

CYP - Citocromo P450 

DCR - Doença Renal Crônica 

DMTU - Dimetiltioureia 

ERK - Quinases reguladas por sinais extracelulares 

FABP - Proteína de Ligação de Ácidos Graxos 

FDA – Food and drug Administration 

GGT - Gamaglutamil-transferase 

ɣ-GT - Gama-glutamil-transpeptidase ou gama-glutamil-transferase 

GSH - Glutationa reduzida 

ICAM-1 - Molécula de Adesão Intercelular 1 

IL-10 - Interleucina 10 

IL-18 - Interleucina 18 

IL-1b - Interleucina 1b 

IL-6 - Interleucina 6 

IRA - Injúria Renal Aguda 

JNK/SAPK - c-Jun N-terminal kinases/stress-activated protein kinase 

KIM-1 - Molécula-1 de Lesão Renal 

L-FABP - Liver type fatty acid-binding protein 

MAPK - Proteínas quinases ativadas por mitógenos 

MCP-1 - Peptideo-1 Quimiotático para Monócito 

MIP-2 - Proteína inflamatória dos macrófagos-2  

MMP-9 - Metaloproteinase 9 

NAG - N-Acetil-β-d-glucosaminidase 

NF-κB - Fator de Transcrição nuclear Kappa B 

NGAL - Lipocalina Associada à Gelatinase Neutrofílica 

NO - Óxido Nítrico 



 
 

OCT - Transportador Catiônico Orgânico 

PCR – Proteína C Reativa 

RANTES - Regulated on Activation, Normal T Expressed and Secreted 

RDP - Dispeptidase Renal  

RNAm - Ácido Ribonucleíco mensageiro 

ROS - Espécies Reativas de Oxigênio 

TCA3 - T-cell activation-3 

TGF - Taxa de Filtração Glomerular 

TLRs - Receptores Toll-like 

TNFR1 - Receptor do Fator de Necrose Tumoral Alfa do tipo 1 

TNFR2 - Receptor do Fator de Necrose Tumoral Alfa do tipo 2 

TNF-α - Fator de Necrose Tumoral Alfa 

VCAM-1 - Molécula de Adesão da Célula Vascular 1 



 
 

LISTA DE QUADROS 
 

Quadro 1 - RIFLE e AKIN – Definição e Estadiamento da IRA ............................. 20 

Quadro 2 - Definição Internacional  e  estratificação de doença renal pelo 
K/DOQI e KDIGO ....................................................................................................... 38 



 
 

SUMÁRIO 
 
1 INTRODUÇÃO ........................................................................................................ 14 

2 REVISÃO BIBLIOGRÁFICA ................................................................................... 18 

2.1 INJÚRIA RENAL AGUDA – CONCEITOS E DEFINIÇÕES ................................ 18 

2.2 IRA E BIOMARCADORES .................................................................................. 23 

2.2.1 Biomarcadores Convencionais para Detecção da IRA .................................... 25 

2.2.2 Novos Biomarcadores ...................................................................................... 26 

2.2.2.1 Lipocalina associada à gelatinase neutrofílica (NGAL) ................................. 27 

2.2.2.1.1 Principais características bioquímicas e fisiológicas .................................. 27 

2.2.2.1.2 Métodos de análise e medidas ................................................................... 28 

2.2.2.1.3 Aferição da NGAL: valores de referência ................................................... 29 

2.2.2.1.4 Considerações clínico-patológicas ............................................................. 30 

2.2.2.2 KIM-1 humana – Molécula de Injúria Renal-1 ............................................... 32 

2.2.2.3 Interleucina-18 ............................................................................................... 33 

2.2.2.4 N-Acetil-β-d-glucosaminidase ....................................................................... 34 

2.2.2.5 Netrina-1 ........................................................................................................ 34 

2.2.2.6 Peptídeo-1 quimiotático para monócitos ....................................................... 35 

2.2.2.7 Proteínas de ligação de ácidos graxos (FABP) ............................................. 36 

2.2.2.8 Vanina-1  ........................................................................................................ 36 

2.3 IRA E CÂNCER ................................................................................................... 37 

2.4 HISTÓRIA DA CISPLATINA ............................................................................... 40 

2.5 NEFROTOXICIDADE DA CISPLATINA .............................................................. 42 

2.5.1 Fisiopatologia e Bioquímica da Nefrotoxicidade da Cisplatina ......................... 43 

2.5.1.1 Lesão tubular pela cisplatina ......................................................................... 43 

2.6 CISPLATINA EM CÂNCER DE CABEÇA E PESCOÇO ..................................... 54 

2.7 BIOMARCADORES NA IRA INDUZIDA PELA CISPLATINA ............................. 55 

2.8 PREVENÇÃO DA NEFROTOXICIDADE ............................................................ 57 

2.8.1 Excreção e Metabolismo .................................................................................. 57 

2.8.2 Captação Celular .............................................................................................. 58 

2.8.3 Distribuição Intracelular .................................................................................... 59 

2.8.4 Drogas Antioxidantes ....................................................................................... 60 

2.8.5 A Transdução de Sinal ..................................................................................... 61 

2.8.6 Anti-inflamatórios .............................................................................................. 61 



 
 

2.9 TRATAMENTO DA NEFROTOXICIDADE DA CISPLATINA .............................. 62 

3 CONSIDERAÇÕES FINAIS .................................................................................... 63 

REFERÊNCIAS .......................................................................................................... 64 

APÊNDICES E ANEXOS  .......................................................................................... 72!
 

 
 
 
 
 



14 
 

1 INTRODUÇÃO 
  

A Injúria Renal Aguda (IRA) é definida como um rápido declínio da taxa de 

filtração glomerular (TFG), com alta incidência no ambiente hospitalar, 

principalmente, observada em pacientes que estão em tratamento contra o câncer e 

que fazem uso da cisplatina. Sobre a doença renal vislumbrou-se um problema 

quando se constatatou que, na última década, houve uma alta taxa de mortalidade 

no grupo de pacientes hospitalizados e em tratamento contra o câncer. Estudos 

revelam que dentre as etiologias da IRA as principais são: a isquemia; a sepse; e as 

toxinas (inclusive medicamentos) (ENDRE, PICKERING e WALKER, 2011; SIROTA, 

KLAWITTER e EDELSTEIN, 2011). 

Quanto às pesquisas quantitativas, estas revelam que a incidência da IRA 

ocorre em 1% de todas as internações hospitalares, com complicação em 7% dos 

casos e apresenta ainda um índice de 20% em pacientes críticos. E, apesar dos 

avanços significativos nos cuidados intensivos no que tange a nefrologia, a taxa de 

mortalidade de pacientes hospitalizados com IRA permaneceu relativamente 

constante, em torno de 50% nas últimas décadas (SIROTA, KLAWITTER e 

EDELSTEIN, 2011).  

A piora da função renal a partir de doenças prexistentes e a IRA são 

complicações comuns em pacientes com câncer. Essa constatação faz a avaliação 

da função renal, nesses pacientes, ser de extrema importância para a administração 

de um tratamento seguro. Nesse sentido, surge a necessidade de investigar os 

efeitos da cisplatina sobre o funcionamento do sistema renal. Contudo, salienta-se 

que apenas os níveis de creatinina sérica para avaliar a função renal podem ser 

insuficientes, devido a sua discrepância com a verdadeira taxa de filtração 

glomerular (TFG) (LAUNAY-VACHER et al., 2007; AAPRO  e LAUNAY-VACHER, 

2012). 

A cisplatina é predominantemente excretada e acumulada pelos rins, mas 

vale observar que níveis não tóxicos no sangue podem chegar a níveis tóxicos nos 

rins, pois sua concentração nas células tubulares epiteliais é cinco vezes mais alta 

que no sangue. A toxicidade renal induzida pela cisplatina é dose dependente e, 

consequentemente, limita o aumento das doses, podendo comprometer a eficácia do 

tratamento. Dentre as principais manifestações renais pelo tratamento com a 

cisplatina estão a IRA e a hipomagnesemia (MILLER et al., 2010). 
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Raramente acontece a nefrotoxicidade crônica, pois, em geral, os pacientes 

se recuperam da toxicidade aguda pela droga. Vale observar que os efeitos tóxicos 

ocorrem primariamente nos túbulos proximais, particularmente nas células do 

epitélio tubular do segmento S-3, sendo os glomérulos e túbulos distais afetados 

tardiamente (MILLER et al., 2010). 

O principal mecanismo de lesão do sistema renal na IRA se dá a nível 

celular: na membrana; nas organelas; no estímulo e na inibição de proteínas de 

sinalização intracelular; e na condução de um estado inflamatório e pró-apoptótico 

(SANCHEZ-GONZALEZ et al., 2011). Essa constatação conduziu à necessidade de 

traçar uma investigação científica para analisar os efeitos da nefrotoxicidade da 

cisplatina em pacientes em tratamento de câncer de cabeça e pescoço (CCP).  

O processo de saúde-doença desse grupo de pacientes envolve a 

combinação de aspectos biológicos, econômicos, sociais e políticos da prática 

médica. Frente ao exposto, considera-se neste estudo a ligação etiológica desse tipo 

de câncer com o tabaco e alcoolismo, fatores estes que colocam o CCP num 

contexto muito mais abrangente que a casualidade biológica. Esses fatores de vícios 

(tabaco e alcoolismo), quando relacionados ao fator socioeconômico, determinam 

importantes diferenças da saúde das pessoas, e são analisados pelas pesquisas 

recentes como determinantes sociais e de relevante significado na gênese do CCP 

(FURY e PFISTER, 2011). 

A seleção por esse grupo deve-se a alta dosagem ministrada no tratamento 

contra o câncer. Conforme constatado nas leituras realizadas, a dose de cisplatina 

de 100mg/m2 por três ciclos de quimioterapia durante a radioterapia, utilizada nos 

protocolos de tratamento para CCP, supera as doses da cisplatina utilizadas em 

outros protocolos de tratamento para outros tumores sólidos. Ademais, pesquisas 

que investigam a incidência da IRA em pacientes que utilizam cisplatina, e que 

tiveram como parâmetro os níveis de creatinina e a TFG, revelam uma ocorrência do 

problema em torno de 20-40%. Além disso, salientam o aumento do efeito tóxico 

com doses cumulativas da droga (GOLDSTEIN e MAYOR, 1983; SIROTA, 

KLAWITTER e EDELSTEIN, 2011). 

A hidratação concomitante à droga pode diminuir a nefrotoxicidade, caso 

contrário a toxicidade poderia chegar até 100% dos pacientes. A grande maioria dos 

estudos avalia os estágios da Acute Kidney Injury Network (AKIN) como desfecho 

final, simplesmente utilizando números fixos de creatinina e TFG como definição e 
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estadiamento da IRA (GOLDSTEIN e MAYOR, 1983; SIROTA, KLAWITTER e 

EDELSTEIN, 2011). 

Os estudos na área de diagnóstico de doenças renais estão voltados a 

identificar marcadores clínicos e laboratoriais precoces da IRA para definir o 

prognóstico e evolução desta lesão, visando minimizar os efeitos das drogas 

ministradas no tratamento de câncer. Vários biomarcadores da IRA já foram 

estudados e mostraram-se importantes na constatação de lesão renal, 

especialmente em pacientes sépticos, críticos, após cirurgia cardíaca e nefropatia 

por contraste. Dentre eles, destacam-se a Lipocalina associada à gelatinase 

neutrofílica (NGAL), interleucina-18 (IL-18), molécula-1 de lesão renal (KIM-1), 

proteínas de ligação de ácidos graxos (FABP) e cistatina C (TESCH, 2010; SIROTA, 

KLAWITTER e EDELSTEIN, 2011; SLOCUM, HEUNG e PENNATHUR, 2012). A 

maioria dos estudos em nível pré-clínicos com biomarcadores tem demonstrando 

melhora na detecção precoce da lesão renal, quando comparados com os métodos 

tradicionais – como a creatinina e a TFG. Porém, foram poucos estudos clínicos que 

avaliaram a NGAL, geralmente realizados em pacientes com vários tipos de tumores 

que utilizaram doses diferentes de cisplatina, mostrando resultados diversos quanto 

ao risco de nefrotoxicidade (GASPARI et al., 2010; SIROTA, KLAWITTER e 

EDELSTEIN, 2011; SONI, POPHALE e RONCO, 2011; KOS et al., 2013). 

Existem apenas quatro estudos clínicos publicados até o momento que 

utilizaram biomarcadores da nefrotoxicidade pela cisplatina. Dois deles utilizaram a 

NGAL e os outros dois usaram como biomarcador a GGT, a alfa-GST e a cistatina C. 

Ainda sobre esses estudos observa-se que, em três, a amostra foi composta por 

pessoas que apresentavam vários tipos de tumores e para as quais foram 

ministradas diferentes doses de cisplatina. Apenas em um dos estudos, a amostra 

foi composta por pacientes com CCP, o qual mostrou desfechos variáveis em 

relação à elevação dos biomarcadores e valor preditivo da IRA (GASPARI et al., 

2010; KOS et al., 2013; SALEENA et al., 2012). 

Diante desse quadro, a presente pesquisa leva em consideração os 

conhecimentos científicos produzidos em várias áreas, e tal posicionamento justifica-

se ao pontuar o estudo do câncer como interdisciplinar por natureza. Portanto, um 

olhar crítico sobre o problema pontuado torna importante uma leitura de artigos 

produzidos por médicos de várias especialidades, bem como enfermeiros. 

Abrangendo ainda o conhecimento produzido por físicos, biólogos, psicólogos, 
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assistentes sociais, fisioterapêutas e fonoaudiólogos. A superespecialização dos 

profissionais torna imprescindível a complementaridade de áreas, sendo imperativo 

que ocorra uma religação dos saberes (BLASQUES, 2004).  

Observa-se que especificamente em pacientes que utilizam à cisplatina no 

tratamento de vários tipos de tumores, os pesquisadores tentam identificar 

marcadores clínicos e laboratoriais com valor preditivo de lesão renal, na tentativa 

de evitar um dano maior, bem como contribuir para a prevenção da necrose tubular 

aguda (NTA). Dessa forma, acredita-se que um diagnóstico prévio pode impedir o 

início do uso da cisplatina ou substituição do esquema de tratamento por outro 

esquema sem a droga. O presente estudo utilizou pacientes portadores de CCP, 

expostos a cisplatina – cuja toxicidade renal pode levar a IRA – para avaliar a 

incidência da IRA e o papel da NGAL na avaliação da função renal, bem como 

avaliar o seu potencial uso no diagnóstico precoce da lesão renal aguda. Para tanto, 

foi necessário a complementaridade de conhecimentos de duas especialidades 

médicas: a nefrologia e a oncologia.  

Portanto, o objetivo principal deste estudo foi avaliar a incidência da IRA e o 

papel da NGAL na avaliação da função renal em pacientes com CCP que se 

submeteram à quimioterapia com a cisplatina e avaliar seu potencial uso no 

diagnóstico precoce da lesão renal aguda. Para isso, o estudo foi aprovado pelo 

Comitê de Ética em Pesquisa da Universidade Estadual do Oeste do Paraná (Anexo 

A), o qual exigiu o Termo de Consentimento Livre e Esclarecido (Anexo B) dos 

envolvidos no estudo. E os resultados também foram apresentados em artigo 

científico, submetido à comissão do Jornal Brasileiro de Nefrologia (Anexo C), 

estando as normas da referida revista presentes no Apêndice A. 
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2 REVISÃO BIBLIOGRÁFICA 
 

2.1 INJÚRIA RENAL AGUDA – CONCEITOS E DEFINIÇÕES 

 

A IRA é definida como um rápido declínio da TFG, sendo um problema 

comum, com altas taxas de incidência, particularmente no ambiente hospitalar. 

Estimativas recentes sugerem que a IRA é responsável por 1% de todas as 

internações hospitalares, complicando 7% das mesmas e está presente em até 20% 

dos pacientes críticos. Apesar dos avanços significativos nos cuidados intensivos e 

da nefrologia, a taxa de mortalidade de pacientes hospitalizados com IRA 

permaneceu relativamente constante em torno de 50% nas últimas décadas. Várias 

etiologias adquiridas na comunidade já foram identificadas induzindo a IRA, 

enquanto a isquemia, sepse e toxinas (inclusive medicamentos) são as etiologias 

mais comuns em pacientes hospitalizados (ENDRE, PICKERING e WALKER, 2011; 

SIROTA, KLAWITTER e EDELSTEIN, 2011).  

Atualmente, não há tratamento eficaz para melhorar os resultados da IRA. 

Desse modo, quando estabelecido o diagnóstico, ele é mantido, em grande parte, 

apenas como suporte. Uma das principais limitações que impedem o progresso 

clínico nessa área tem sido a incapacidade de prever, com precisão, e identificar 

precocemente a IRA. Apesar da ultrassonografia e outras técnicas poderem muitas 

vezes fornecer informação prognóstica da doença renal crônica (DRC) e identificar a 

causa da doença renal obstrutiva (DRO), este exame de imagem encontra-se 

limitado quanto ao diagnóstico da IRA.  

Nos últimos anos, a nomenclatura da “insuficiência renal aguda” mudou para 

“injúria renal aguda”, em reconhecimento ao fato de que a lesão pode ter 

significativas consequências clínicas, sem falência evidente da função renal. Apesar 

dessa mudança conceitual, a classificação atual da IRA ainda depende de medidas 

indiretas da TFG. Os escores de risco para avaliação da função renal ainda utilizam 

tanto a creatinina sérica quanto o débito urinário. Desse modo, a creatinina passou a 

ser considerada como padrão-ouro determinante da lesão renal e os critérios para o 

diagnóstico de lesão renal aguda ainda dependem fortemente da medida da 

creatinina sérica (SLOCUM, HEUNG e PENNATHUR, 2012).  

A creatinina é uma molécula de 113 Daltons que é derivada da 

fosfocreatinina, a qual por sua vez é um produto do metabolismo da creatina 
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muscular depois da sua liberação do músculo. A creatinina é livremente filtrada pelo 

glomérulo e excretada sem significativo metabolismo ou reabsorção pelo rim. Essas 

propriedades fizeram dos níveis de creatinina sérica um substituto útil para a 

avaliação da função renal, e as relações recíprocas entre os níveis séricos de 

creatinina e TFG foram bem descritas por estudos anteriores (STEVENS e LEVEY, 

2005).  

 Apesar de sua ampla utilização no diagnóstico da IRA a creatinina sérica 

tem limitações significativas como uma ferramenta para avaliar a TFG. Em primeiro 

lugar, uma variedade de fatores não renais influencia a taxa de produção da 

creatinina, sendo sua produção variável não só de um paciente para o outro, mas 

também num mesmo paciente quando colocado sobre diferentes condições. Mais 

notavelmente a idade, sexo, massa muscular, dieta (principalmente a ingestão de 

proteína), e o estado nutricional interferem na produção da creatinina. Na presença 

da perda de massa muscular grave, a produção da creatinina poderia ser reduzida 

para menos de 25% do valor previsto a partir do peso corporal. Em segundo lugar, a 

creatinina é também derivada da carne da dieta, e a quantidade de ingestão de 

carne pode influenciar substancialmente a produção diária total. Em terceiro, a 

creatinina é dosada mais comumente pelo método do picrato alcalino, e um número 

de cromógenos, tanto endógenos quanto exógenos, podem interferir na avaliação da 

medida, conforme técnica observada. Finalmente, a creatinina é parcialmente 

secretada pelos túbulos proximais através da via de transporte de cátions orgânicos 

e a secreção tubular é bloqueada por várias drogas, incluindo a cimetidina, 

trimetoprim, pirimetamina e salicilato. A extensão da secreção tubular varia entre os 

indivíduos, e a variação é muito maior na presença de disfunção renal. A secreção 

tubular pode envolver até 50% da quantidade excretada na urina em pacientes com 

insuficiência renal avançada. Enquanto algumas equações para avaliar a TFG levam 

em conta algumas dessas variáveis (como idade e gênero), a massa muscular e o 

estado nutricional não são considerados nestas equações (SIROTA, KLAWITTER e 

EDELSTEIN, 2011; SLOCUM, HEUNG e PENNATHUR, 2012). 

Em 2002, um grupo chamado Acute Dialysis Quality Initiative (ADQI), propôs 

o primeiro consenso para definição da IRA. O grupo de trabalho propôs um esquema 

de classificação com três estágios baseados na magnitude do aumento da creatinina 

sérica e/ou na duração da oligúria. Conceitualmente, o primeiro estágio 

proporcionaria a maior sensibilidade para diagnosticar a IRA, enquanto que os 
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estágios mais avançados proporcionariam um aumento na especificidade do 

diagnóstico. Três estágios foram agrupados em duas fases, resultado definido pela 

necessidade e duração da terapia de substituição renal, o que resultou em cinco 

estratificações na classificação RIFLE, ou seja, risco de disfunção renal, injúria renal, 

falência da função renal, perda da função renal e estágio final. Para tanto, a 

definição da IRA requer pelo menos um declínio de 33% da TFG, resultando em 

aumento de pelo menos 50% da creatinina plasmática, apesar de um aumento de 

25% tradicionalmente ser aceito como diagnóstico da IRA induzida por contraste.  

Mais recentemente, um grupo multidisciplinar internacional, o Acute Kidney 

Injury Network (AKIN), propôs uma modificação da classificação RIFLE que inclui o 

risco, lesões e critérios de falha renal com a adição de 0,3 mg/dL ou um maior 

aumento da creatinina sérica como o critério que define risco (Quadro 1), com a 

proposta de precisar e antecipar a detecção da lesão renal aguda. A classificação 

AKIN não é um diagnóstico, mas um sistema de estratificação da função renal que 

se utiliza do pior valor da creatinina sérica e do fluxo urinário. Além de representar 

uma proposta da sistematização da IRA, ela pode ser considerada um avanço em 

sua definição. Essa proposta assegura e amplia as chances de controle da 

síndrome, mesmo antes da sua manifestação. Tanto a RIFLE quanto os critérios da 

AKIN introduziram um grau de uniformidade nos estudos clínicos da IRA, apesar de 

haver várias limitações a ambos os critérios (MEHTA et al., 2007; LOPES et al., 

2008; CRUZ, RICCI e RONCO, 2009; ENDRE, PICKERING e WALKER, 2011). 

 

Quadro 1 -  RIFLE e AKIN – Definição e Estadiamento da IRA  
 

DEFINIÇÃO 
RIFLE  AKIN  
Um aumento na creatinina sérica de ≥50% 
em <7 dias  

ou 
Débito urinário de <0.5 ml/kg/h por >6h  

Um aumento na creatinina sérica de ≥0.3mg/dl ou 
≥50% em 48 h  

ou 
Débito urinário de <0.5 ml/kg/h por >6 h 

 

CRITÉRIOS DOS ESTADIAMENTOS CONFORME RIFLE E AKIN 
RIFLE  AUMENTO DA 

CREATININA  
DÉBITO 
URINÁRIO  

AUMENTO DA 
CREATININA 
Em relação ao basal 

AKIN  
Estágio 

Risco ≥50% da basal <0.5 mL/ kg/h por  
>6 h 

≥0.3mg/dl ou ≥50% e 
<100%  

1  

Injúria  ≥100% da 
basal 

<0.5 mL/ kg/h por  
>12 h 

≥100% e <200% 2  

Falha  ≥200% da 
basal 

<0.5 ml/ kg/h por 
>24 h ou anúria por 
>12 h 

≥200%  3  

 Continua... 
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... continuação.    
Perda Necessidade para tratamento de substituição renal por >4 semanas 

 
Estágio final  Necessidade para tratamento de substituição renal por >3 meses 

Fonte: Ricci, Cruz e Ronco (2011)  
Nota:  Somente um dos critérios (Cr ou diurese) pode ser utilizado para inclusão no estágio. Pacientes 

que necessitem de diálise são considerados estágio 3, independente do estágio em que se 
encontravam no início da terapia dialítica.  

 

Por definição, o clearance renal de uma substância é o volume de plasma 

que é completamente depurado dessa substância pelos rins por unidade de tempo. 

É um conceito um pouco abstrato porque não existe um volume isolado de plasma 

que seja completamente depurado de uma substância. Para calcular o clearance, 

em primeiro lugar, deve-se conhecer a quantidade da substância que é excretada na 

urina, calculando a concentração na urina (Ux) e o volume da urina (V). O próximo 

passo é conhecer a concentração da substância no plasma para determinar o 

volume de plasma necessário para a excreção da substância. Usualmente o 

clearance é expresso em ml/minuto, mas qualquer unidade de volume e tempo pode 

ser utilizada. Por exemplo, um clearance de 150 L/dia é igual a 6,25 L/hora e a      

104 ml/minuto. A equação padrão para o clearance é a seguinte:  

 

Cx= Ux V / Px                                                                                                  (1) 

 

onde Cx é o clearance da substância x; Ux e Px são concentrações da substância 

na urina e no plasma, respectivamente; e V é o volume da urina por minuto.  

A substância marcadora ideal da taxa de filtração não é absorvida nem 

secretada pelos túbulos renais, tampouco, metabolizada e produzida pelos rins. As 

substâncias que cumprem esses requisitos são: a inulina, que é uma polifrutose 

exógena, necessitando ser ministrada por via endovenosa para ser utilizada como 

marcador de filtração, sendo de uso clínico limitado e a creatinina, um marcador 

mais utilizado como TFG por várias razões: Primeiro, ela é uma substância 

endógena com uma constante e razoável velocidade de produção. Em segundo 

lugar, a creatinina não se liga às proteínas plasmáticas e, por isso, é filtrada 

livremente pelo glomérulo, também não é reabsorvida pelos túbulos renais e apenas 

uma pequena quantidade é secretada pelos túbulos. Com o uso da depuração da 

creatinina, o inconveniente de coleta urinária e a incerteza da sua integralidade 
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podem ser evitados pela estimativa da taxa de excreção. Quando a função renal é 

normal e estável, a excreção da creatinina é quase igual à sua produção, que 

depende, principalmente, da massa muscular. A massa muscular varia de acordo 

com o sexo, a idade e o peso corpóreo da pessoa. A taxa de produção da creatinina 

é estimada de acordo com as seguintes equações: 

 

Produção da Creatinina (mg/kg ao dia): 28 – 0,2 I (homens)                (2) 

 

Produção da Creatinina (mg/kg ao dia): 23,8 – 0,17 I (mulheres)         (3) 

 

onde I corresponde a idade; e 0,2 e 0,17 são constantes para os gêneros em 

específico.  

Em pacientes obesos e desnutridos, a fórmula acima irá superestimar a 

produção da creatinina. Normalmente, a sua excreção na urina é ligeiramente menor 

do que a sua produção, porque algumas vezes ela é degradada por bactérias do 

cólon. A discrepância aumenta progressivamente com a diminuição da função renal, 

devido ao clearance não renal da creatinina, o qual é de 0,04 L/kg/dia, 

aproximadamente. No entanto, o metabolismo da creatinina por bactérias do cólon é 

induzível, e está aumentada mais em doentes renais crônicos do que na IRA 

(MCPHERSON, PINCUS e HENRY, 2011). 

Tentativas foram feitas para transformar matematicamente a creatinina 

sérica em estimativas da TFG, devido à constatação de que a coleta de urina é um 

fator limitante na avaliação da depuração da creatinina como uma medida da TFG. 

Em parte, devido à conveniência, esses métodos são amplamente utilizados na 

prática clínica. As duas fórmulas mais amplamente utilizadas são a abbreviated 

Modification of Diet in Renal Disease (aMDRD) e a fórmula de Cockroft-Gault 

(ml/minuto) (COCKCROFT e GAULT, 1976; LEVEY et al., 1999). 

Essas fórmula reduzem a variabilidade da creatinina sérica, estimando a 

TFG causada por diferenças na produção da creatinina, proveniente da diferença na 

massa muscular com base nas variáveis sexo e idade. No entanto, a fórmula não 

leva em consideração as diferenças na produção da creatinina devido à variação da 
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massa muscular causada por doenças, de forma sistemática, e superestima a TFG 

em indivíduos que têm massa muscular relativamente baixa na relação ao seu peso 

corporal – como pessoas obesas, em estado edematoso, ou pacientes cronicamente 

debilitados. No estudo com a fórmula MDRD, Levey et al. (1999) mediram a TFG por 

I125 - iodothalamate para obter uma fórmula, e utilizaram seis variáveis: idade; sexo; 

nitrogênio; ureia; creatinina sérica; raça; e albumina. Em 2000, os mesmos 

pesquisadores produziram uma fórmula simplificada MDRD (aMDRD) com base em 

quatro variáveis: a creatinina; sérica; idade; raça; e sexo (LEVEY et al., 2003; 

MCPHERSON, PINCUS e HENRY, 2011). 

A influência de fatores não renais gera um problema para os níveis da 

creatinina sérica em estimar a TFG em circunstâncias fisiológicas normais. A relação 

temporal entre a redução da TFG e a elevação dos níveis da creatinina sérica 

impede um precoce reconhecimento da redução da TFG. Durante condições não 

estáveis, como sepse ou alterações hemodinâmicas graves, estimativas da TFG, 

baseadas na creatinina, são pouco precisas, tornando-se difícil a avaliação precisa 

da função renal. Além da variabilidade da produção da creatinina, a secreção tubular 

da creatinina também pode variar e causar erro na estimativa da TFG. Em condições 

normais, a secreção tubular da creatinina responde por cerca de 10% do clearance 

da creatinina, mas esta secreção pode ser inibida por medicações, levando ao 

aumento dos níveis da creatinina, os quais não refletem verdadeiramente na 

diminuição da TFG. Além disso, como a creatinina é medida em concentração, a 

creatinina sérica é influenciada pelo volume de distribuição, o qual pode ser 

significantemente alterado pela sobrecarda de volume – uma condição comumente 

presente na IRA e na doença renal crônica (DRC). Finalmente, a perda significativa 

da função renal aumenta a proporção do clearance da creatinina, que pode ser 

atribuído à secreção tubular, superestimando a TFG, uma vez que a TFG real cai, 

abaixo de 15 ml/min (SIROTA, KLAWITTER e EDELSTEIN, 2011). 

 

2.2 IRA E BIOMARCADORES  

 

Embora a creatinina seja a substância mais utilizada como diagnóstico da 

IRA, outros marcadores convencionais como a ureia, a TFG, a excreção fracionada 

de sódio, a cistatina C e a proteinúria podem ser utilizadas. Além disso, o 

diagnóstico da IRA pode ser feito por diferentes abordagens, quer por detecção da 
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excreção aumentada de proteínas do túbulo proximal, indicando dano tubular, de 

proteínas estruturais (por exemplo, antígeno do epitélio tubular renal), quer por 

detecção de enzimas tubulares proximais – por exemplo, N-acetil-P-D-

glucosaminidase (NAG), fosfatase alcalina, e gama-glutamil-transferase (γ-GT) – ou 

ainda através da documentação da disfunção tubular proximal, avaliada pela 

diminuição da reabsorção tubular de proteínas de baixo peso molecular filtradas 

livremente (por exemplo, β2 microglobulina, lisozima, e cistatina C) (SIROTA, 

KLAWITTER e EDELSTEIN, 2011; URBSCHAT, OBERMULLER e HAFERKAMP, 

2011). 

Uma abordagem que recebeu maior atenção tem sido até agora a 

quantificação da excreção urinária de proteínas tubulares renais que estão 

superexpressas em resposta a lesão renal. Dois exemplos importantes, dentro 

dessa categoria, são a molécula 1 de lesão renal (KIM-1) e a NGAL. Uma nova 

técnica é o exame da excreção urinária de níveis de RNAm (ácido ribonucléico 

mensageiro), induzida por lesão e alterações dos genes correspondentes, por 

exemplo, peptídeo-1 quimiotático para monócitos (MCP-1) (SIROTA, KLAWITTER e 

EDELSTEIN, 2011; URBSCHAT, OBERMULLER e HAFERKAMP, 2011).  

Mais de 20 novos biomarcadores de IRA já foram estudados e já 

demonstraram ser extremamente valiosos na detecção de lesão renal, porém 

poucos têm sido utilizados na prática clínica. Os biomarcadores emergentes mais 

estudados foram: NGAL; IL-18; KIM-1; FABP; NAG; Netrina-1; e MCP-1. Desses 

biomarcadores, a NGAL foi o mais utilizado em estudos clínicos. Já a NGAL e a liver 

type fatty acid-binding protein (L-FABP) foram os biomarcadores mais precoces, 

sendo KIM-1 e IL-18 tardiamente detectados na IRA, porém com melhor 

especificidade (TESCH, 2010; SIROTA, KLAWITTER e EDELSTEIN, 2011; 

SLOCUM, HEUNG e PENNATHUR, 2012). 

Combinação de marcadores metabólicos mostraram-se promissores devido 

à estabilidade superior em comparação a maioria das proteínas, e a disponibilidade 

de melhores métodos de validação e quantificação. No entanto, nesse momento de 

desenvolvimento de marcadores metabólicos, os biomarcadores proteicos da função 

renal estão mais perto de trazer um impacto na prática clínica do que as estratégias 

de novos marcadores metabólicos (TESCH, 2010; SIROTA, KLAWITTER e 

EDELSTEIN, 2011; SLOCUM, HEUNG e PENNATHUR, 2012). 
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2.2.1 Biomarcadores Convencionais para Detecção da IRA 

 

O diagnóstico de lesão renal aguda é geralmente baseado em medições da 

ureia e da creatinina sérica, mas ambas não são muito sensíveis ou específicas para 

o diagnóstico da IRA, pois sofrem interferência de muitos fatores renais e não renais, 

que são independentes da lesão ou da função renal. A taxa de produção da ureia 

não é constante e aumenta com uma dieta rica em proteína e com a lesão tecidual 

devido à hemorragia, trauma ou terapia com glicocorticoides. Por outro lado, uma 

dieta com baixos níveis de proteínas e/ou doença hepática avançada, pode reduzir a 

ureia sem mudança da TFG, apesar de uma redução pré-existente da filtração 

glomerular (URBSCHAT, OBERMULLER e HAFERKAMP, 2011).  

Na IRA, a excreção fracionada de sódio é o teste de triagem mais preciso 

para diferenciar a origem pré-renal da origem por doença intrarenal, sendo que  um 

valor abaixo de 1% sugere doença pré-renal. Em contrapartida, entre pacientes com 

doença renal crônica, uma doença pré-renal coexistente pode não resultar de uma 

baixa concentração de sódio urinário ou excreção fracionada de sódio. Uma outra 

desvantagem que conduz a resultados confusos é a utilização prévia de diuréticos, o 

qual interfere na interpretação dos resultados (URBSCHAT, OBERMULLER e 

HAFERKAMP, 2011). 

A cistatina C é um inibidor de protease da cisteína, sintetizada por todas as 

células nucleadas no corpo. É filtrada livremente pelo glomérulo, reabsorvida 

completamente, e não é secretada. A excreção urinária da cistatina C de baixo peso 

molecular, que é um marcador endógeno de disfunção renal, correlaciona-se com a 

severidade da lesão tubular aguda. Como os níveis sanguíneos da cistatina C não 

são significativamente afetados pela idade, sexo, raça, ou massa muscular geral, ela 

é um marcador para a estimativa da função glomerular em pacientes caquéticos ou 

no início da IRA. Nesse caso, a creatinina sérica poderia subestimar a verdadeira 

função renal. No entanto, a cistatina C é mais um marcador da TFG, em vez de um 

biomarcador de lesão aguda primária, e, como tal, pode ser usado para detectar 

IRA. Estudos prospectivos mostraram que o aumento da cistatina C 

significativamente precedeu o aumento dos níveis de creatinina em um ou dois dias. 

Diversos estudos demonstraram a superioridade da cistatina C em comparação com 

a creatinina sérica, especialmente para detectar pequenas alterações na redução da 

TFG. Isso também foi confirmado por uma metanálise a partir de vários estudos que 
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compararam a precisão da cistatina C e da creatinina em relação a um padrão de 

referência da TFG. Assim, a cistatina C tem algumas vantagens em relação à 

creatinina sérica em diferentes situações, porém os custos para a análise ainda são 

considerados elevados e alguns fatores como disfunções tireoidianas, obesidade, 

uso de corticosteroides e inflamação podem interferir nos seus níveis séricos 

(HERGET-ROSENTHAL et al., 2004; URBSCHAT, OBERMULLER e HAFERKAMP, 

2011). 

A proteinúria não é um marcador de IRA, ela é empregada como uma 

ferramenta essencial no diagnóstico de doenças renais intrínsecas. Ela também é 

uma ferramenta de prognóstico confiável, pois a gravidade da proteinúria (causada 

até mesmo por doenças renais diferentes) comumente prevê o risco de doença renal 

crônica progressiva e de certa maneira a taxa da perda da função renal. Na 

detecção precoce da IRA, a proteinúria não funciona como um biomarcador 

adequado, isto é reforçada por vários pontos: Primeirante, porque a IRA clássica não 

é acompanhada por proteinúria/albuminúria e, portanto, proteinúria também não 

seria um marcador de recuperação renal da IRA. Ademais, deveria-se levar em 

conta que medir as mudanças na proteinúria deveriam ser sempre interpretadas à 

luz dos dados pré-existente sobre uma proteinúria anterior, como no caso de 

diabetes e hipertensão. Por fim, para realmente determinar a efetividade da 

proteinúria em um determinado curso clínico, coleta de pequenas amostras de urina 

não são representativas e exatas para determinar as alterações agudas e leves na 

excreção de proteína urinária. Proteinúria clinicamente importante e edema 

apresentam sérios problemas na glomerulonefrite com ou sem diminuição da TFG. E 

a proteinúria maciça (por exemplo: > 10 g/dia), como é visto na síndrome nefrótica, 

pode agravar a depleção intravascular de volume, promover hipotensão, e assim 

iniciar um quadro de IRA, ou agravar uma DRC pré-existente (URBSCHAT, 

OBERMULLER e HAFERKAMP, 2011).  

 

2.2.2 Novos Biomarcadores 

 

Dentre os novos biomarcadores mais estudados estão: NGAL; IL-18; KIM-1; 

cistatina C; L-FABP; NAG; netrina-1; vanina-1; e MCP-1.  
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2.2.2.1 Lipocalina associada à gelatinase neutrofílica (NGAL) 

 

2.2.2.1.1 Principais características bioquímicas e fisiológicas  

 

A NGAL é uma glicoproteína de 178 aminoácidos e 25 Kdaltons, composta 

de oito cadeias beta que formam um β-barril fechado num cálice. Esse biomarcador 

pertence à família de lipocalinas, proteínas especializadas em ligação e transporte 

de pequenas moléculas hidrofóbicas, como sideróforos ligantes de ferro que dão a 

NGAL características como cor vermelha brilhante e modula a maioria dos seus 

efeitos biológicos. Ela também é constitutivamente expressa em mielócitos e 

estocada em grânulos secundários dos neutrófilos, além de ser induzida por uma 

grande variedade de células epiteliais durante processo inflamatório. A NGAL parece 

ter atividades mais complexas do que atividade antimicrobiana, como a participação 

na imunidade inata pela sua ligação a sideróforos bacterianos, depletando os 

estoques de ferro. Além disso, mostra interações complexas com vários receptores e 

ligantes, tais como fatores de crescimento de hepatócitos e algumas gelatinases 

(como metaloproteinase-9, MMP-9) e quinases proteicas extracelulares, que estão 

envolvidas em respostas biológicas de proliferação e diferenciação celular. A 

expressão da NGAL aumenta 1000 vezes em humanos e roedores em reposta a IRA 

e parece aumentar rapidamente na urina e no soro, sendo útil, portanto, como 

biomarcador de falência renal (BORREGAARD e COWLAND, 2006; SCHMIDT-OTT 

et al., 2007; CLERICO et al., 2012).  

O RNAm da NGAL é expresso em baixos níveis em vários tecidos humanos, 

incluindo pulmão, estômago, próstata, fígado, cólon e células epiteliais localizadas 

no túbulo proximal. A NGAL se apresenta em neutrófilos e urina humana como 

monômeros, com uma pequena percentagem de dímeros e trímeros. A ligação de 

alguns fatores de transcrição – como o fator de transcrição nuclear Kappa B (NF-kB) 

– à região promotora do gene NGAL poderia explicar a expressão induzida da NGAL 

em vários tecidos não hematopoéticos. Além disso, a NGAL pode ser induzida por 

agentes promotores de tumores –  incluindo polioma vírus, esteres de forbol, o fator 

transformante Neu, fator de crescimento de hepatóciotos, ácido retinoico, 

glicocorticoides e fator de transcrição NF-kB –, podendo estes efeitos estarem 

ligados ao seu aumento em significativos números de neoplasias humanas, porém 

ainda não demonstrado em CCP e representando um preditor de mau prognóstico 
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da doença (LE CABEC, CALAFAT e BORREGAARD, 1997; FLOWER, NORTH e 

SANSOM, 2000; CLERICO et al., 2012).    

 

2.2.2.1.2 Métodos de análise e medidas 

 

Poucos estudos avaliaram ou compararam as características de análise e 

desempenho dos métodos de medidas da NGAL que estão disponíveis na literatura. 

Ademais, a maioria dos estudos clínicos relatou dados insuficientes da análise e 

métodos usados para aferir a NGAL. Essa perda de informação não permite uma 

boa avaliação ou comparação da eficácia e confiabilidade dos métodos, 

especialmente quando são manuais e não padronizados – tais como 

enzimaimunoensaio (ELISA) ou imunoblotting. As primeiras análises foram feitas em 

sangue e urina baseadas em ELISA ou immunoblotting, que são métodos não 

padronizados, não recomendados para uso rotineiro na prática clínica. As aferições 

da NGAL no soro, plasma e urina podem ser realizadas por kits comercialmente 

disponíveis de ELISA (NGAL Rapid ELISA KIT 037, Antibodyshop ELISA kit, 

BioPorto Diagnostics) que utilizam procedimentos manuais ou vários analisadores 

químicos (CLERICO et al., 2012). 

A aferição da NGAL chamada point-of-care test (POCT) (Triage ® Bioste, 

Alere Health) é um método de imunofluorescência rápido (aproximadamente em 30 

minutos sai o resultado). Nesse procedimento, o sangue ou plasma é anticoagulado 

com EDTA, tendo um limite de detecção mínimo de 60 ng/ml e máximo de           

1300 ng/ml (CAVALIER et al., 2011). Mais recentemente um método chamado de 

chemiluminscent microparticle Immunoassay (CMIA) foi comercialmente 

disponibilizado. Ele utiliza uma plataforma automatizada denominada ARCHITECT 

(Abbott Diagnostics) para aferições da NGAL urinária, e que envolve um reagente de 

micropartículas preparado por ligação covalente de um anticorpo anti-NGAL a 

partículas paramagnéticas e um reagente conjugado, preparado pela marcação de 

um segundo anti-NGAL com acridinium. Esse método mostrou uma regressão linear 

muito próxima com o kit de ELISA (AntibodyShop NGAL Rapid ELISA Kit, BioPorto, 

Denmark) ao longo de todo intervalo de concentração NGAL testada, variando de    

2 µg/L a 1500 µg/L. É importante ressaltar que os dois métodos citados utilizam 

diferentes amostras de urina para o método de CMIA e plasma para POCT Triage ® 

e que apesar dos resultados serem equivalentes, eles devem ser apontados com 
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cautela quando se utiliza uma plataforma totalmente automatizada (CAVALIER et al., 

2011; CLERICO et al., 2012). Além disso, marcadores urinários, provavelmente, 

serão mais sensíveis ao dano histológico, enquanto que a concentração sérica de 

marcadores é provavelmente mais sensível para mudanças no clearance destas 

substâncias  (VANMASSENHOVE et al., 2012). 

 

2.2.2.1.3 Aferição da NGAL: valores de referência 

 

No momento, não há recomendações internacionais disponíveis e 

orientações sobre as especificações de qualidade para ensaios com a NGAL. Os 

valores da NGAL no soro ou na urina geralmente são expressos nas mesmas 

unidades (ng/mL ou µg/L). Não existe estudo intencionalmente criado com o objetivo 

de avaliar com precisão os valores de referência da NGAL em amostras de sangue 

ou urina, utilizando grandes populações de referência, estratificação de acordo com 

a idade, gênero e raça. No entanto, alguns autores relataram "valores normais" 

medidos em grandes grupos, incluindo indivíduos aparentemente saudáveis, 

arrolados em um estudo clínico com um grupo de controles (CLERICO et al., 2012). 

Além disso, algumas informações sobre os "valores normais esperados" são 

geralmente indicadas nos produtos comerciais com a NGAL, e distribuídos pelos 

fabricantes. O intervalo esperado de valores normais da NGAL em teste de triagem 

com a NGAL, conforme relatado pelo fabricante, foi determinado pela coleta de 

amostras de sangue com EDTA de 120 indivíduos aparentemente saudáveis (24 do 

sexo feminino e 96 do sexo masculino, faixa etária entre 18-83 anos). O limite 

superior do intervalo de referência não-paramétrico (percentil 95) da população 

testada foi de 149 ng/mL, com um intervalo de confiança de 90%, variando de      

100-194 ng/mL – Triage NGAL Test (REF 98400EU). Biosite, Product insert. 

Inverness Medical, 01/08/2009. O kit do ensaio CMIA, distribuído pela Abbott 

Diagnostics (URINE NGAL, PRODUCT INSERT), relata um valor de 132 µg/L como 

o percentil 95 dos valores da NGAL medidos em 196 doadores de sangue. Não há 

dados confiáveis a respeito na literatura do intervalo de referência de NGAL medido 

em amostras de urina ou sangue em idade pediátrica (CLERICO et al., 2012). 

Até agora, um grande número de estudos clínicos e revisões sistemáticas 

indicam que a NGAL deve ser considerada um biomarcador diagnóstico e 

prognóstico confiável para lesão renal. Entretanto, valores de referência, ajustados 
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para idade, sexo e raça, bem como valores confiáveis de corte, calculados com 

grande população de pacientes, que incluem e excluem síndromes relacionadas à 

IRA, ainda não foram realizados. Além disso, ainda faltam estudos clínicos 

randomizados apropriados sobre as condições renais e sistêmicas que comparem o 

uso da NGAL em relação à prática clínica padrão e ainda são necessárias análises 

precisas de custo-utilidade e/ou custo-benefício, a fim de demonstrar que a NGAL é 

capaz de melhorar algoritmos de diagnóstico e/ou prognóstico dos pacientes, bem 

como reduzir os custos dos cuidados clínicos (CLERICO et al., 2012). 

 

2.2.2.1.4 Considerações clínico-patológicas 

 

A NGAL foi identificada como uma das mais rápidas proteínas formadas por 

expressão gênica aumentada na fase precoce do rim pós-isquêmico em modelo 

murino, sendo detectada na primeira amostra de urina dentro de 2 horas após 

isquemia e exibiu níveis aumentados correlacionados com a duração da isquemia. 

Além disso, foi amplamente detectável na urina de ratos com nefrotoxicidade 

induzida pela cisplatina. Uma meta-análise de dados de 19 estudos, incluindo 2500 

pacientes de estudos observacionais, foi realizada para estimar o diagnóstico e 

prognóstico preciso da NGAL e seu valor na IRA. A população que incluíu adultos e 

crianças foi estudada em várias condições: a IRA mais frequentemente investigada 

foi após cirurgia cardíaca, seguida pela IRA em pacientes criticamente doentes e 

depois expostos aos meios de contraste para angiografia coronariana. Nesses 

pacientes a NGAL foi um preditor útil na fase precoce da IRA, que funcionou bem 

com amostras de urina ou plasma. Além disso, o nível da NGAL teve valor 

prognóstico para desfechos clínicos, como a necessidade de diálise e na 

mortalidade. Infelizmente, a grande produção extrarenal em resposta ao estresse 

sistêmico poderia aumentar a sua excreção urinária na ausência de IRA, bem como 

na DRC e não apenas na aguda, o que poderia confundir sua interpretação (HAASE 

et al., 2009; URBSCHAT, OBERMULLER e HAFERKAMP, 2011; BARRERA-

CHIMAL e BOBADILLA, 2012). 

Dos vários novos biomarcadores renais recentemente caracterizados, a 

NGAL recebeu maior interesse. Esse interesse aumentou com o advento de centrais 

de laboratórios rápidas e de técnicas de medição da NGAL padronizadas na prática 

clínica. No entanto, uma gama de valores preditivos da NGAL para doenças renais 



31 
 

agudas foram relatados através de estudos de coorte observacionais. Os estudos de 

revisão sistemática e metanálise para esclarecer o valor preditivo da NGAL para o 

diagnóstico precoce de lesão renal aguda envolveram dados gerais e uma variedade 

de subgrupos de pacientes com IRA. O nível da NGAL tem valor prognóstico para os 

desfechos clínicos, tais como início da terapia de substituição renal e mortalidade. 

Na literatura, diferentes definições da IRA, e vários horários de medição da NGAL 

foram utilizados para avaliar o real valor preditivo na lesão renal (HAASE et al., 

2009; CULLEN, MURRAY e FITZGIBBON, 2012; SLOCUM, HEUNG e 

PENNATHUR, 2012). Uma grande variação de precisão do diagnóstico foi avaliada 

nos estudos, com a área sob a curva de valores que variam 0,54-0,96 para NGAL 

em amostras de sangue e de 0,61-0,98 para as amostras de urina. Isso mostra que 

alguns estudos relataram uma boa ou excelente precisão diagnóstica dos ensaios 

NGAL, enquanto outros evidenciaram uma discriminação muito pobre ou não 

significativa entre pacientes com e sem IRA (HAASE et al., 2009; CLERICO et al., 

2012). 

O desempenho de biomarcadores para IRA é modificado pelos métodos de 

determinação utilizados e pelas características da população de pacientes 

estudados. A maioria dos resultados da NGAL descrito na literatura foi obtido por 

meio de pesquisas baseadas em ensaios com o método de ELISA, os quais não são 

práticos no ambiente clínico. A implantação global da padronização de valores 

laboratoriais é altamente promissora para uma interpretação mais uniforme dos 

resultados. De fato, diferentes níveis de corte para NGAL urinária foram descritos 

(mais de 10 µg/L, mais de 60 µg/L, e mais de 100 µg/L) para identificar pacientes 

que irão potencialmente desenvolver IRA (CULLEN, MURRAY e FITZGIBBON, 

2012; SCHIFFL e LANG, 2012). 

Existem algumas limitações para o valor da NGAL como um preditor de 

doença renal aguda e sua gravidade. Os níveis da NGAL pareceram ser mais 

sensíveis e específicos na previsão da IRA em estudos de pacientes homogêneos, 

com uma única doença aguda, facilmente identificável e com previsíveis insultos 

nefrotóxicos, tais como a circulação extracorpórea ou contraste intravenoso. A NGAL 

pareceu ser menos sensível e específica em estudos com causas multifatoriais para 

IRA. Também não está claro se níveis da NGAL poderiam diferenciar causas 

potencialmente reversíveis da IRA, como diferenciar uma azotemia pré-renal de uma 

lesão renal mais grave. Os níveis da NGAL pareceram prever IRA em crianças com 
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melhor precisão do que em adultos, que compõem a grande maioria dos pacientes 

com IRA. Os níveis plasmáticos da NGAL também foram maiores em pacientes com 

DRC subjacente. E na maioria das pesquisas clínicas com a NGAL foram excluídos 

os pacientes com DRC da análise. Esta exclusão foi uma questão de confusão na 

interpretação dos resultados, porque DRC é um importante fator de risco para IRA, 

particularmente no ambiente de cuidados intensivos. Em estudo prospectivo de mais 

de 25.000 pacientes com lesão renal aguda, mais de 30% tinham DRC subjacente 

(UCHINO et al., 2005; SHEMIN e DWORKIN, 2011).  

Outros fatores de confusão também são citados na interpretação do 

aumento da NGAL. Dentre eles, os níveis basais da NGAL plasmática que foram 

maiores em estudos realizados com pacientes com neoplasias malignas e infecções 

bacterianas sistêmicas e do trato urinário. Além desses, a maioria dos estudos com 

a NGAL fez uso de pesquisas laboratoriais baseadas em ensaios imunoenzimáticos 

(ELISAs) com tempo longo e de respostas variáveis, método este não prático para 

estudos clínicos (SHEMIN e DWORKIN, 2011).   

 

2.2.2.2 KIM-1 humana – Molécula de Injúria Renal-1 

 

A KIM-1 (representada como Kim-1 em roedores e KIM-1 em seres 

humanos) é uma glicoproteína transmembrana do tipo um, com um domínio de 

imunoglobulina e mucina que não é detectável em tecido renal normal ou urina, mas 

é expressa em níveis muito elevados em células desdiferenciadas do epitélio tubular 

proximal renal de humanos e de roedores após lesão isquêmica ou tóxica. A KIM-1  

foi encontrada marcadamente aumentada após 24-48 h no túbulo proximal do rim 

murino pós-isquêmico. Uma forma solúvel da KIM-1 humana pode ser detectada na 

urina de pacientes com necrose tubular aguda (NTA) e pode servir como um 

biomarcador útil na lesão tubular proximal renal facilitando o diagnóstico precoce da 

doença e servindo como um diagnóstico diferencial da lesão renal (ICHIMURA et al., 

2008). Além disso, a alta expressão urinária da KIM-1 foi avaliada prospectivamente 

em uma pesquisa de coorte de 201 pacientes hospitalizados com lesão renal aguda 

e também esteve associada com resultado clínico adverso (morte e necessidade de 

diálise) em pacientes com lesão renal aguda. Embora o gene KIM-1 ou a expressão 

da proteína foram indetectáveis no rim normal, após lesão, o RNAm da KIM-1 foi 

rapidamente sintetizado e a proteína gerada estava localizada em altos níveis na 
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membrana apical do túbulo proximal. Em humanos com IRA isquêmica e tóxica, a 

proteína KIM-1 foi encontrada em todos os três segmentos do túbulo proximal. Há 

um número de características que poderiam torná-lo um atraente biomarcador de 

lesão renal tais como: ausência de expressão KIM-1 no rim normal; a sua marcante 

expressão e a inserção na membrana apical do túbulo proximal; e a sua persistência 

na célula epitelial até que a célula se recupere completamente (SIROTA, 

KLAWITTER e EDELSTEIN, 2011; URBSCHAT, OBERMULLER e HAFERKAMP, 

2011; SLOCUM, HEUNG e PENNATHUR, 2012). 

 

2.2.2.3 Interleucina-18 

 

A IL-18 é uma citocina pró-inflamatória que é constitutivamente expressa nas 

células intercaladas do túbulo contorcido distal e do túbulo coletor no rim humano 

saudável. Além disso, essas células contêm componentes necessários para a 

liberação da citocina ativa e pró-inflamatória, a chamada pró-IL-18 e a cisteína 

protease intracelular caspase-1, a qual converte a pró-forma da IL-18 na sua forma 

ativa o que, em seguida, sai da célula tubular para o lúmen e aumenta seus níveis 

urinários na IRA (MELNIKOV et al., 2001). Em um estudo em seres humanos com 

várias doenças renais, os níveis urinários de IL-18 foram significativamente maiores 

e tinham uma sensibilidade e especificidade elevadas para o diagnóstico de NTA, 

em comparação com infecção urinária, DRC e função renal normal entre indivíduos 

saudáveis e indivíduos controle. A IL-18 poderia servir como um marcador para 

lesão tubular proximal em NTA. Além disso, esteve significativamente elevada antes 

do aumento da creatinina sérica em pacientes com insuficiência respiratória 

aguda/síndrome da angústia respiratória que desenvolveram IRA, prevendo 

mortalidade no período de ventilação mecânica. Concentrações precocemente 

aumentadas de IL-18 na urina correlacionam-se com a gravidade da lesão renal 

aguda, bem como com a mortalidade. No entanto, em análise prospectiva, a IL-18 

não demonstrou capacidade de prever o desenvolvimento da IRA. Considerando 

que a IL-18 é uma citocina pró-inflamatória que desempenha um papel importante 

na sepse. Concentrações de IL-18 poderiam também ser influenciadas por um 

número de variáveis coexistentes, tais como endotoxemia, doenças inflamatórias e 

doenças autoimunes. Níveis de IL-18 aumentaram em vários estados 

fisiopatológicos como artrite inflamatória, doenças inflamatórias do intestino, lúpus 
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eritematoso sistêmico, psoríase, hepatite e esclerose múltipla. Assim, a citocina 

pareceu ser um biomarcador candidato para definição da IRA, mas suas 

propriedades pró-inflamatórias e seus níveis elevados na doença inflamatória 

poderiam limitar a sua aplicação em termos de sensibilidade e especificidade 

(SIROTA, KLAWITTER e EDELSTEIN, 2011; URBSCHAT, OBERMULLER e 

HAFERKAMP, 2011; SLOCUM, HEUNG e PENNATHUR, 2012). 

 

2.2.2.4 N-Acetil-β-d-glucosaminidase  

 

A NAG é uma enzima lisossômica encontrada predominantemente em 

túbulos proximais, de modo que, o aumento da atividade desta enzima na urina 

sugere lesão de células tubulares e, portanto, poderia servir como um marcador 

urinário específico para as referidas células. Devido a seu elevado peso molecular, a 

filtração dessa enzima é impedida nos glomérulos. Na evolução da doença renal 

ativa, níveis da NAG permaneceram persistentementes elevados. O aumento na 

atividade urinária da NAG indicou danos nas células tubulares, embora também 

pudesse refletir o aumento da atividade lisossomal sem danos celulares (BAZZI et 

al., 2002). O aumento da excreção urinária da NAG foi relatado na doença renal 

aguda de várias etiologias, induzida por agentes tóxicos após a cirurgia cardíaca e 

após o transplante renal (KATAGIRI et al., 2012). No entanto, a utilização da NAG 

permaneceu limitada pelo fato, de que a excreção urinária da enzima também se 

eleva em doenças tais como nefropatia diabética, hipertireoidismo e doenças 

reumáticas (ERDENER et al., 2005; LIANGOS et al., 2007).  

 

2.2.2.5 Netrina-1  

 

Netrina-1 é um dos mais recentes biomarcadores de lesão renal, uma 

molécula relacionada à laminina pouco expressa em células epiteliais tubulares de 

rins normais. No entanto, encontrava-se altamente expressa e excretada na urina 

após a IRA em animais (REEVES, KWON e RAMESH, 2008). Os níveis de Netrina-1 

subiram 2 horas após o uso de circulação extracorpórea e atingiram um pico em 6 

horas, mantendo-se elevados até quarenta e 8 horas. Além disso, foi encontrada 

uma correlação com a duração e a gravidade da lesão renal aguda e internação 

(RAMESH et al., 2010). Num modelo murino, houve um aumento significativo dos 
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níveis urinários de netrina-1 dentro de 3 horas de isquemia seguida de reperfusão, 

atingindo um pico em 6 horas, com uma diminuição em seguida, retornando para 

próximo dos valores basais em 72 horas. Curiosamente, a creatinina sérica não 

aumentou significativamente até 24 horas após a reperfusão. Em ratos tratados com 

cisplatina, ácido fólico, e lipopolissacarídeo, o aumento da excreção urinária de   

netrina-1 ocorreu precocemente em 1 hora e atingiu um pico em 6 horas após a 

injecção. Nesses ratos, a creatinina sérica só aumentou significativamente após 6, 

24, e 72 horas, após injeção das drogas. Em comparação, a excreção da NGAL em 

amostras de urina de ratos tratados com ácido folínico e lipopolissacarídeos, a 

netrina-1 só pode ser detectada 24 horas após a administração das drogas. Além 

disso, a excreção urinária de netrina-1 aumentou drasticamente em 13 pacientes 

com lesão renal aguda, enquanto que não foram detectadas alterações em amostras 

de urina de seis voluntários saudáveis. Níveis significativamente mais elevados 

foram encontrados em amostras de urina de pacientes com IRA isquêmica induzida 

por radiocontraste, por sepse e por drogas em comparação com os controles 

saudáveis. Portanto, a netrina-1 urinária seria um promissor biomarcador que se 

eleva precocemente para detecção de lesão renal e também poderia servir como 

biomarcador universal para a IRA (REEVES, KWON e RAMESH, 2008; MILLER et 

al., 2010). 

 

2.2.2.6 Peptídeo-1 quimiotático para monócitos  

 

Em estudos prévios foi encontrada a expressão aumentada do RNAm de um 

peptídeo-1 quimiotático para monócitos em lesão por isquemia-reperfusão. O MCP-

1, por conseguinte, tem sido avaliado como biomarcador para processos 

inflamatórios mononucleares que ocorreram após IRA induzida por isquemia, e 

como mediador de lesão renal aguda tóxica. Além disso, a proteína do MCP-1 e o 

RNAm do MCP-1 foi avaliada em comparação com a NGAL em um modelo murino, 

induzindo lesão intrarrenal, pré-renal, e pós-renal. Isso representou uma nova 

abordagem na quantificação dos níveis de RNAm e as correspondentes 

modificações das proteínas histonas em seus genes relacionados. Nesse modelo 

murino, a proteína MCP-1 e o seu correspondente RNAm aumentaram nas lesões 

intrarrenais, em maior quantidade que a NGAL, enquanto que na lesão pré-renal e 

pós-renal, o aumento da NGAL e da expressão do gene MCP-1 foram equivalentes. 
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Em contraste, apenas a uremia induziu o gene da NGAL na ausência de lesão renal, 

mas não da MCP-1, mostrando uma melhor especificidade de MCP-1 para a IRA. 

Em conclusão, a MCP-1 urinária poderia ser um biomarcador útil da IRA, 

possivelmente, fornecendo informações complementares daqueles derivados da 

análise da NGAL (MUNSHI et al., 2011; URBSCHAT, OBERMULLER e 

HAFERKAMP, 2011). 

 

2.2.2.7 Proteínas de ligação de ácidos graxos (FABP) 

 

As proteínas de ligação de ácidos graxos são uma família de pequenas 

proteínas citosólicas que facilitam a beta-oxidação através da ligação e transporte de 

ácidos graxos de cadeia longa. Sua ligação seletiva para produtos de peroxidação 

lipídica limitou a toxicidade celular subsequente, e este papel protetor provocou 

interesse em FABP como potenciais marcadores de lesão celular. Existem 

atualmente nove FABP específicas já identificados para cada tecido. O tipo hepático 

ou L-FABP (ou FABP-1) é uma proteína de 14 kda sintetizada pelo fígado e 

localizada no fígado, no intestino e no epitélio do túbulo renal proximal, um tipo 

celular dependente de ácido graxo no metabolismo energético primário. Em 

investigação pré-clínica, o papel antioxidante do L-FABP foi demonstrado ao expor 

as células do fígado ao estresse oxidativo in vitro. Células transfectadas mostraram 

um aumento da expressão de L-FABP, que exibiu uma diminuição significativa na 

geração de espécies reativas. A expressão de L-FABP mostrou ser protetora de 

danos tubulointersticiais renais e impediu o acúmulo de produtos da peroxidação 

lipídica após obstrução ureteral. Os ensaios clínicos utilizando L-FABP têm sido 

pequenos e em grande parte transversais. Estudos prospectivos incluindo múltiplas 

causas de doença renal são necessários para realmente avaliar a capacidade de 

diagnóstico e prognóstico da L-FABP (DOI, NOIRI e SUGAYA, 2010; SIROTA, 

KLAWITTER e EDELSTEIN, 2011; SLOCUM, HEUNG e PENNATHUR, 2012).  

 

2.2.2.8 Vanina-1 

 

A vanina-1 é uma ectoenzima epitelial com atividade panteteinase que está 

ancorada à glicosilfosfatidilinositol e participa na resposta ao estresse oxidativo in 

vivo, bem como catalisa a conversão da panteteína em ácido pantotênico (vitamina 
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B5) e cisteamina. A vanina-1 é intensamente expressa em tecidos renais normais do 

homem e de roedores (PITARI et al., 2000; JANSEN et al., 2009).  

Yoshida et al. (2002) descobriram a existência de níveis aumentados de 

RNAm da vanina-1 renal em ratos com lesão do tipo isquemia-reperfusão. Além 

desse, outro estudo mostrou níveis aumentados de vanina-1 renal em ratos com 

nefropatia diabética induzida por estreptozotocina e em pacientes com nefropatia 

diabética (FUGMANN et al., 2011).  

Foi descoberto que a concentração urinária elevada de vanina-1 ocorre 

antes dos marcadores convencionais em ratos com lesão induzida por nefrotoxinas 

(HOSOHATA et al., 2011). Por conseguinte, parece que a vanina-1 urinária poderia 

ser um biomarcador potencial para detecção inicial da IRA. Para abordar essa 

questão, verificou-se que a vanina-1 urinária foi detectada antes das elevações da 

creatinina sérica e dos biomarcadores urinários NAG, Kim-1 e NGAL em dois 

modelos animais bem estabelecidos da IRA induzida por droga (HOSOHATA, ANDO 

e FUJIMURA, 2012). 

 

2.3 IRA E CÂNCER 

 

O comprometimento da função renal são complicações de pacientes com 

câncer, devido à própria doença ou por uso de medicações usadas no tratamento, 

geralmente quimioterápicos. A monitorização da função renal em pacientes com 

tumores sólidos e hematológicos é de vital importância para segurança da 

administração e para seguimento do uso de quimioterápicos. A medida da creatinina 

sérica para avaliar a função renal pode ser insuficiente devido à discrepância entre a 

creatinina sérica e o clearance da creatinina. Essa é uma armadilha comum para a 

monitorização do tratamento desses pacientes, especialmente se tratando de 

indivíduos de várias idades. Em pacientes com câncer, a função renal deve ser 

monitorada pela estimativa do clearance da creatinina ou pela TFG, permitindo um 

ajuste no tratamento quimioterápico. Estimar a função renal por equações 

matemáticas é confiável na prática clínica e deve ser realizada em todos os 

pacientes com câncer. As principais equações utilizadas para estimar a TFG em 

paciente com câncer são a fórmula de Cockcroft-Gault para o clearance da 

creatinina e a fórmula aMDRD para a TFG. A fórmula da aMDRD é o método de 

escolha para a maioria dos pacientes, incluindo os idosos, mas não para pacientes 
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com um baixo índice de massa corpórea (<18,5) e outras condições como em 

extremos de idade, massa muscular anormal, em pacientes com desnutrição grave 

ou obesidade, paraplegia ou quadriplegia e em mulheres grávidas. Além disso, as 

equações podem ser imprecisas naqueles pacientes que estão utilizando 

medicamentos ou são portadores de doenças que interfiram com a secreção de 

creatinina ou ainda em condições clínicas que possam interferir com o método 

laboratorial da medida da creatinina, como cetoacidose diabética ou uso de certas 

cefalosporinas. Nessas populações de pacientes nem o aMDRD nem a equação de 

Cockcroft-Gault fornecem estimativas confiáveis da função renal, e a sua estimativa 

deve ser realizada através de biomarcadores de lesão renal ou de medição da taxa 

de depuração da creatinina, usando uma coleta de urina de 24 horas. Medir a função 

renal utilizando a reconhecida definição e estratificação de doença renal crônica pela 

Kidney Disease Outcomes Qualidade Initiative (K/DOQI) ou the Kidney Disease: 

Improving Global Outcomes (KDIGO) é um método utilizado para diagnosticar 

doenças renais (Quadro 2) previamente estabelecidas (LAUNAY-VACHER et al., 

2007; AAPRO e LAUNAY-VACHER, 2012). 

 

Quadro 2 -  Definição Internacional e estratificação de doença renal pelo K/DOQI e 
KDIGO 

Fase             Descrição      GFR (ml / min / 1,73 m2) 

0                        Sem dano renala                                                        Mais de 90 

1  Com dano renalb e TFG normal           Mais de 90 

2   Com dano renalb e ligeira diminuição da TFG           60-89  

3   Diminuição moderada da TFG             30-59  

4   Diminuição grave da TFG             15-29  

5   Insuficiência renal                     Menos de 15 

(com necessidade de diálise ou transplante de rim) 

Fonte: Aapro e Launay-Vacher (2012) 
Notas:  a) alguns fatores de risco para desenvolver doença renal incluem diabetes, hipertensão, 

história familiar, idade, etc. 
 b) sinais de danos renais podem incluir anormalidades em imagens de rins, 

sedimentoscopia da urina, bioquímica do sangue ou da urina e; proteinúria, hematúria, ou 
uma razão albumina/creatinina > 30mg/g. 
 

Pacientes com câncer frequentemente têm comorbidades ou outros fatores 

de risco associados, e que aumentam a probabilidade de disfunção renal antes 

mesmo de iniciar um tratamento com drogas potencialmente nefrotóxicas 

(quimioterápicos e anti-inflamatórios). A idade do paciente, doenças renais pré-
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existentes, comorbidades crônicas (diabetes, hipertensão, insuficiência cardíaca, 

uso prévio de drogas nefrotóxicas) contribuem para o risco de lesão renal. Há uma 

estimativa de que 44% de indivíduos acima de 65 anos tenham DRC – muitos deles 

com DRC subdiagnosticada –, fato que potencializa o risco de lesão renal induzida 

por tratamentos nefrotóxicos. Considerando esse contexto, todos os pacientes com 

câncer precisariam passar por um monitoramento da função renal antes de iniciar 

um tratamento quimioterápico (AAPRO e LAUNAY-VACHER, 2012). 

O próprio câncer e seus tratamentos podem levar à lesão renal, a qual inclui: 

nefrotoxicidade por quimioterapia (cisplatina, metotrexato e altas doses de 

quimioterapia para condicionamento de transplante); obstrução pós-renal por 

tumores pélvicos; compressão e infiltração urinária pelo tumor; síndrome de lise 

tumoral; hiperuricemia; septicemia e nefropatia por contraste. Desse modo, a IRA 

pode ter múltiplas etiologias no mesmo paciente com câncer (LAMEIRE et al., 2005). 

Baixos níveis da TFG, não detectados, podem expor os pacientes a 

tratamentos potencialmente nefrotóxicos, diminuindo a segurança do tratamento e 

exacerbando a disfunção renal já existente; ou induzindo a uma nova lesão renal. 

Doença renal em estágio três ou moderada é definida, pelos critérios da K/DOQI e 

KDIGO, como TFG entre 30-59 ml/min/1,73m2. Com esse nível de comprometimento 

renal, as drogas excretadas pelo rim permanecem no corpo por longo período. 

Diante do exposto, o ajuste da dose das drogas quimioterápicas deve ser feito 

conforme o nível da TFG, para evitar uma sobre-exposição e posteriores declínios 

da função renal, visando evitar toxicidades sistêmicas relacionadas à sobredose. Em 

decorrência dos níveis séricos de creatinina serem inadequados para monitorizar a 

função renal em pacientes com câncer, a IRA é frequentemente subdiagnosticada, 

apesar de comum, em idosos e em pacientes com câncer (LAUNAY-VACHER et al., 

2007; LAUNAY-VACHER et al., 2008; AAPRO e LAUNAY-VACHER, 2012). 

Esses problemas com a creatinina limitam a prática clínica e o 

desenvolvimento de novos tratamentos para a IRA. Além disso, várias doenças 

podem causar dificuldade em distinguir injúria renal pela própria doença ou por outra 

lesão renal aguda. Na grande maioria dos estudos em pacientes com câncer, a 

medida da creatinina e da TFG são os únicos indicativos da IRA, não sendo 

utilizados os biomarcadores, nem as escalas de graduação da IRA, como a de AKIN 

ou a de RIFLE. Na tentativa de melhorar o reconhecimento e intervenção da IRA, os 

médicos necessitariam de ferramentas que não sofressem influências de outros 
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parâmetros clínicos ou características dos pacientes e que pudessem identificar 

perdas da função renal mais precocemente (SLOCUM, HEUNG e PENNATHUR, 

2012).  

 

2.4 HISTÓRIA DA CISPLATINA 

 

Em 1964, Barnett Rosenberg, da Universidade de Michigan, nos Estados 

Unidos da América, ao pesquisar a aplicação da radiação eletromagnética em 

células de bactérias (Escherichia coli) e de mamíferos, para investigar se os campos 

eletromagnéticos poderiam estar envolvidos na divisão celular, redescobriu1 um 

conhecido complexo de platina, originalmente sintetizado e descrito em 1845, 

conhecido como cloreo de Peyrone. Os resultados desse feito foram publicados em 

1965 (ROSENBERG et al., 1967; KELLAND, 2007). 

Em 1968, na sequência de novos testes contra várias bactérias, cis-

diaminedicloroplatinum (II) (cisplatina) foi administrada intraperitonealmente em ratos 

contendo um tumor murino transplantável, sarcoma-180, com uma dose não letal de 

8 mg/kg, mostrando regressão tumoral. Com a confirmação de testes in vivo, 

realizados no Chester Beatty Institute, em Londres, Reino Unido, a cisplatina foi 

aprovada pelo Instituto Nacional do Câncer dos EUA (NCI) para testes clínicos em 

humanos. Os primeiros pacientes foram tratados em 1971, um tempo extremamente 

curto, para os padrões modernos, a partir da descoberta original. E, a aprovação 

pelo Food and drug Administration (FDA) foi concedida em 1978. Isso precipitou um 

renascimento da química inorgânica, levando à síntese e avaliação biológica de 

muitos análogos da cisplatina e a uma investigação completa de outros elementos. 

Desde então, a cisplatina tem sido largamente utilizada em vários tipos de cânceres 

isoladamente ou em combinação com outras drogas quimioterápicas, como primeira 

linha de tratamento, como adjuvante, ou mesmo como tratamento neoadjuvante à 

cirurgia ou concomitante à radioterapia. Atualmente, o uso da cisplatina é aprovado 

para tratar câncer de bexiga, colo uterino, mesotelioma, pulmão, ovário, cabeça e 
                                            
1 Inadvertidamente, um conjunto de eletrodos de platina, considerado inerte, foi incluído na câmara de 

crescimento. Quando o campo foi ativado, as bactérias apareceram como filamentos muito longos 
(300 vezes o comprimento usual) ao invés de hastes normais curtas. Esse efeito demonstrou não 
ser decorrente do campo elétrico, mas dos produtos de eletrólise resultantes dos eletrodos de 
platina. A análise química detalhada identificou dois complexos ativos: o neutro cis-isômero [PtII 
(NH3) 2Cl2], que passou a ser chamada cisplatina; e um análogo de platina (IV), cis-
diaminotetracloroplatinum (IV). Esses complexos promoveram um efeito biológico integrante nas 
moléculas. 
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pescoço e tumores germinativos. Além disso, a cisplatina é utilizada para tratar 

outros tipos de tumores refratários ou que recidivam, após uma primeira linha de 

quimioterapia (ROSENBERG et al., 1967; KELLAND, 2007). 

A introdução de tratamentos quimioterápicos para homem com câncer 

testicular contendo cisplatina – com vimblastina e bleomicina –, na década de 1970, 

mudou a taxa de cura do referido tumor de 5% para 60%. A subsequente 

substituição da vimblastina por etoposide favoreceu ainda mais a taxa de cura, a 

qual aumentou para 80%. Vale observar que são incomuns altas taxas de cura no 

contexto do tratamento quimioterápico de tumores sólidos, particularmente em 

tumores metastáticos, o que tornou significativo o resultado apresentado no 

tratamento de tumores germinativos de testículo. Linhagens de células derivadas de 

câncer testicular se mostraram intrinsecamente hipersensíveis à cisplatina, em 

comparação com as células de câncer de bexiga ou outros tipos celulares 

(ROSENBERG et al., 1967; KELLAND, 2007). 

Muitos esforços no início da concepção de novas drogas derivadas da 

platina tiveram como objetivo primário oferecer uma terapia baseada em platina mais 

segura aos pacientes, em especial, diminuir ou remover a nefrotoxicidade 

imprevisível e grave, ou fornecer uma biodisponibilidade oral. Um segundo objetivo, 

em curso, foi a iniciativa para vencer a resistência do tumor à cisplatina que é 

adquirida durante os ciclos de tratamento com a droga, ou para vencer a resistência 

intrínseca dos tumores à droga. Baseando-se em conhecimentos anteriores de como 

a cisplatina induziu seus efeitos antitumorais e como os tumores eram ou tornavam-

se resistentes ao tratamento, as pesquisas voltaram-se para um estudo sobre as 

drogas baseadas em platina de segunda e terceira geração, as quais já são 

utilizadas na prática clínica para fornecer o benefício para pacientes com câncer, 

como a carboplatina e a oxaliplatina. A ação da cisplatina foi então limitada pela 

resistência das células tumorais e por graves efeitos adversos, como 

nefrotoxicidade, ototoxicidade, neurotoxicidade e um alto potencial emetogênico. 

Entre esses efeitos, a nefrotoxicidade foi relatada como maior fator limitante do 

tratamento com a cisplatina. A descoberta de graves problemas de segurança que 

foram criados com a cisplatina, especialmente nefrotoxicidade, resultou no 

desenvolvimento da carboplatina – uma substância similar a cisplatina –, mas com 

menores efeitos colaterais. Ao comparar a cisplatina, por uma lado observa-se que a 

carboplatina é essencialmente desprovida de nefrotoxicidade, e é menos tóxica para 



42 
 

o trato digestório e e sistema nervoso. Por outro lado, a mielossupressão, 

principalmente trombocitopenia, é um fator limitante para o uso da carboplatina 

(ROSENBERG, 1985; LEBWOHL e CANETTA, 1998; KELLAND, 2007).  

O mecanismo de ação da cisplatina e da carboplatina será explicado quando 

for abordado a seção sobre os mecanismos celulares de ação da cisplatina, a qual é 

semelhante nas células tumorais que envolvem a ligação covalente da cisplatina 

com bases púricas do ácido desoxirribonucléico (DNA), chamada de alquilação do 

DNA que essencialmente leva à apoptose celular (KELLAND, 2007).  

 

2.5 NEFROTOXICIDADE DA CISPLATINA 

 

Drogas nefrotóxicas causam aproximadadmente 20% dos episódios de IRA 

em pacientes internados e ambulatoriais. Entre adultos idosos, a incidência da 

nefrotoxicidade por drogas é alta, e atinge um índice de 66%. Apesar da cisplatina 

ser uma droga antineoplásica que faz parte da maioria dos regimes de quimioterapia 

para tumores sólidos ou hematológicos, ela apresenta nefrotoxicidade aguda, sendo 

um dos principais fatores limitantes em até 40% dos pacientes que recebem a droga. 

Vale observar que os efeitos tardios da cisplatina sobre a função renal não estão 

totalmente compreendidos, mas acredita-se que o tratamento com a droga pode 

conduzir à redução subclínica ou permanente da filtração glomerular em alguns 

pacientes (SANCHEZ-GONZALEZ et al., 2011). Enquanto a maioria dos agentes 

antineoplásicos, que atuam como alquilantes, causam danos exclusivamente ao 

DNA das células de crescimento rápido, a cisplatina pode causar danos 

consideráveis às células relativamente quiescentes do túbulo proximal renal 

(NAUGHTON, 2008; SIROTA, KLAWITTER e EDELSTEIN, 2011; DOS SANTOS et 

al., 2012). 

As bases fisiopatológicas da nefrotoxicidade da cisplatina têm sido 

estudadas nas últimas três décadas. Entretanto, as pesquisas mais recentes foram 

direcionadas ao entendimento dos mecanismos celulares e moleculares desta 

toxicidade. Esta toxicidade surgiu do acúmulo local da cisplatina dentro do túbulo 

proximal, da conversão intracelular da droga para metabólitos tóxicos e dos danos 

resultantes através de vias múltiplas. O mecanismo fisiopatológico do dano tubular 

induzido pela cisplatina é complexo e envolve vários cenários que podem interagir 

entre eles, como: o acúmulo da cisplatina mediada pelo transporte na membrana; a 
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conversão para nefrotoxina; o dano ao DNA; a disfunção mitocondrial; o estresse 

oxidativo; a resposta inflamatória; a ativação de transdutores e mensageiros 

intracelulares; e a ativação de vias apoptóticas (PABLA e DONG, 2008; SANCHEZ-

GONZALEZ et al., 2011; DOS SANTOS et al., 2012). 

 

2.5.1 Fisiopatologia e Bioquímica da Nefrotoxicidade da Cisplatina  

 

A fisiopatologia da nefrotoxicidade da cisplatina pode ser agrupada dentro de 

quatro tipos de lesões: toxicidade tubular, a qual é manifestada frequentemente por 

alterações hidroeletrolíticas e IRA por necrose tubular; dano vascular de artérias de 

tamanhos pequeno a médio; lesão glomerular, que são menos comuns que outras 

nefropatias; e lesão intersticial secundária ao uso prolongado da cisplatina, podendo 

evoluir para a DRC. O conhecimento da interconexão entre os eventos 

fisiopatológicos é crucial para o entendimento das síndromes renais causadas pela 

droga em estudo (SANCHEZ-GONZALEZ et al., 2011).  

A seguir são descritos os principais mecanismos bioquímicos de toxicidade 

às células tubulares pela cisplatina. 
 

2.5.1.1 Lesão tubular pela cisplatina 

 

O túbulo proximal perde o epitélio que favorece o fluxo de substâncias 

dentro de suas células. Esse processo envolve a formação de urina concentrada que 

também conduz ao aumento de toxinas potenciais no fluido tubular, ocorrendo 

difusão passiva de tóxicos dentro das células tubulares (SANCHEZ-GONZALEZ et 

al., 2011). Em virtude do baixo peso molecular (300 g/mol) da cisplatina e por ser 

uma molécula neutra, ela é livremente filtrada no glomérulo e quase completamente 

recuperada na urina. Esse processo resulta na entrada da droga nas células 

tubulares, chegando a altas concentrações nas células tubulares proximais do córtex 

renal interno e camada medular externa (segmento S3) – estes locais são os mais 

atingidos pela cisplatina. Esse quadro pode contribuir para a ocorrência de injúria no 

túbulo distal e coletor de maneira dose-dependente (KUHLMANN, BURKHARDT e 

KOHLER, 1997; TAGUCHI et al., 2005). 

As vias de lesão propostas incluem: 1) acúmulo da cisplatina mediada pela 

via de transporte; 2) conversão metabólica da cisplatina em nefrotoxina e acúmulo 
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em células renais; 3) lesão do DNA; 4) alterações do sistema de transporte celular; 

5) disfunção mitocondrial; 6) estresse oxidativo e nitrosativo; 7) resposta 

inflamatória; 8) ativação da família de proteínas quinases ativadas por mitógenos 

(MAPKs) e 9) ativação de vias apoptóticas. 

No que tange ao acúmulo da cisplatina mediada pela via de transporte, 

observa-se que a cisplatina entra nas células tubulares renais por difusão passiva ou 

difusão facilitada mediada por transportadores, que conduzem ao acúmulo 

desproporcional da cisplatina. Um transportador catiônico orgânico (OCT) na face 

basolateral foi identificado como o principal responsável pela entrada celular da 

cisplatina, podendo determinar a farmacocinética e a gravidade dos efeitos 

adversos, incluindo a nefrotoxicidade (CIARIMBOLI et al., 2010). Foram identificadas 

três isoformas de OCT em humanos: a isoforma OCT2 foi a principal nos rins; o 

OCT1 foi o principal no fígado; e o OCT3 foi especialmente expresso na placenta. 

Em ratos, o OCT1 foi o principal tipo de transportador observado no túbulo 

contorcido proximal (S1) e túbulo reto proximal (S2), com baixa expressão nos 

túbulos retos medulares (S3), onde o OCT2 foi principalmente expresso nos 

segmentos S2 e S3. O OCT2 é um transportador crítico e determinante na entrada e 

citotoxicidade da cisplatina nos túbulos proximais, aumentando o acúmulo renal da 

droga (KRONING, LICHTENSTEIN e NAGAMI, 2000; CIARIMBOLI et al., 2010; 

SANCHEZ-GONZALEZ et al., 2011). 

Recentes estudos demonstraram que ratos deficientes de OCT1/OCT2 

foram protegidos do dano tubular induzido pela cisplatina.  É digno de nota que a 

cisplatina não interage com o OCT1, que ajudaria a explicar sua toxicidade órgão e 

célula-específica. Além disso, foi demonstrada uma alta afinidade da cisplatina pelo 

transportador de cobre (CTR1) que também é expresso na face basolateral dos 

túbulos proximais. E sua baixa expressão observada em células renais in vitro 

diminuiu tanto a captação da cisplatina quanto a sua citotoxicidade, sugerindo que o 

CTR1 é um mecanismo importante de absorção da cisplatina nestas células. O 

papel do CTR1 na nefrotoxicidade da cisplatina in vivo ainda não foi examinado 

(KRONING, LICHTENSTEIN e NAGAMI, 2000; CIARIMBOLI et al., 2010; 

SANCHEZ-GONZALEZ et al., 2011). 

Sobre a conversão metabólica da cisplatina em nefrotoxina e acúmulo em 

células renais, é válido salientar que uma vez a cisplatina administrada 

intravenosamente ao paciente, ela rapidamente se difunde aos tecidos e é 
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fortemente ligada às proteínas do plasma, que resulta da forte reatividade da platina 

com grupos de tiol de aminoácidos tais como cisteína. Assim, próximo de 90% da 

platina no sangue está ligada à albumina e outras proteínas do plasma, conduzindo 

à inativação de uma grande quantidade de moléculas da cisplatina. A perda dos 

grupos de cloreto da molécula da cisplatina é necessária antes da ligação ao DNA. 

Fora da célula, a concentração de cloreto é de cerca de 100 mM e no interior da 

célula a concentração de cloreto está entre 20 a 30 mM, ocorrendo a hidratação da 

cisplatina. Por consequência, as moléculas de água substituem um ou dois grupos 

de cloreto, resultando na formação do [Pt (H2O) Cl (NH3) 2] + e [Pt (H2O) 2 (NH3) 2] 

2 + cátions. Essas espécies originam moléculas carregadas positivamente, que 

facilmente reagem com o DNA nuclear com formação de ligações covalentes com 

bases de purinas, principalmente na posição N7, resultando em ligações cruzadas 

1,2-intracadeias, que são os principais responsáveis pelos efeitos genotóxicos da 

cisplatina (CEPEDA et al., 2007; DOS SANTOS et al., 2012). 

Os íons de platina carregados positivamente são mais tóxicos em células 

renais que o composto parenteral, ligando-se aos componentes do DNA, RNA e 

proteínas. Essas ligações cruzadas entre o DNA e a cisplatina conduzem ao 

comprometimento da replicação e da transcrição, resultando em parada do ciclo 

celular e da apoptose (CEPEDA et al., 2007; DOS SANTOS et al., 2012).  

Acerca da lesão do DNA, salienta-se que a cisplatina exerce sua atividade 

citotóxica através da formação de ligações cruzadas entre e dentro das cadeias no 

DNA genômico renal. O grau de “platinação” é mais comumente associado à entrada 

da cisplatina no núcleo celular seguido pelo acúmulo da droga. A ligação platina-

DNA gera “adutos”, ou novos compostos que ativam várias respostas celulares, 

incluindo a sinalização do dano ao DNA, pontos de checagem do ciclo celular, 

reparo do DNA e morte celular (WANG e LIPPARD, 2005).  

As formas hidratadas da cisplatina facilmente reagem com o DNA nuclear, 

formando ligações covalentes com bases purínicas, primariamente na posição N7, 

resultando em ligações cruzadas 1,2-intracadeias, que são as principais 

responsáveis pelos efeitos genotóxicos da cisplatina. Essas ligações cruzadas entre 

o DNA e a cisplatina produzem um prejuízo da replicação e da transcrição, 

resultando na parada do ciclo celular e eventualmente apoptose (JIANG e DONG, 

2008). O alvo da apoptose, causado pelo dano ao DNA, é mediado pelo gene 

supressor de tumor, chamado p53, que ativa genes pró-apoptóticos e reprimem 
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genes antiapoptóticos. As células em divisão celular são particularmente sensíveis à 

lesão do DNA, e a atividade antineoplásica da cisplatina foi principalmente atribuída 

à formação de adutos de DNA.  Entretanto, alguns estudos sugeriram que a 

formação de adutos de DNA nuclear poderia não ser o único determinante do efeito 

farmacológico da cisplatina e que o DNA mitocondrial seria o alvo mais comum de 

ligação da cisplatina, consequente à sua pobreza de reparação. Em homens adultos, 

as células do túbulo proximal não se dividem e, consequentemente, a formação de 

adutos de DNA poderiam não ter um papel importante na nefrotoxicidade da 

cisplatina. Além do DNA nuclear e mitocondrial, a cisplatina atinge outros 

componentes celulares tais como RNA, proteínas e fosfolipídios. Além desses, 

outros mecanismos foram associados aos efeitos nefrotóxicos da cisplatina em 

células renais saudáveis. O dano oxidativo e a inflamação poderiam explicar seus 

efeitos em outros constituintes celulares que foram associados à toxicidade renal da 

cisplatina. Várias evidências mostraram que a nefrotoxicidade da cisplatina estava 

principalmente associada às espécies reativas de oxigênio (ROS) geradas na 

mitocôndria (WANG e LIPPARD, 2005; CULLEN et al., 2007; JIANG e DONG, 2008; 

PABLA e DONG, 2008). 

Wainford e colaboradores sugeriram que a enzima intracelular γ-GT tinha um 

papel no metabolismo da cisplatina como nefrotoxina, devido à enzima clivar o 

conjugado da cisplatina com a glutationa reduzida (cisplatina-GSH) em metabólico 

tóxico (WAINFORD et al., 2008). Diante do exposto, a cisplatina poderia se conjugar 

com a glutationa reduzida no fígado e chegaria ao rim como conjugado de cisplatina 

-GSH, o qual era clivado a um metabólito tóxico, principalmente, pela ação da γ-GT 

– uma enzima localizada na borda em escova do túbulo proximal do rim. O 

metabólito formado era altamente reativo com os compostos thiol/platina que 

interagiriam com macromoléculas conduzindo, eventualmente, à morte das células 

renais (WAINFORD et al., 2008). A interferência dessa biotransformação foi proposta 

como uma ação para prevenir a formação de metabólitos nefrotóxicos e, 

consequentemente, minimizar a nefrotoxicidade da cisplatina. Demonstrou-se que 

ratos deficientes em γ-GT eram resistentes aos efeitos nefrotóxicos da cisplatina. 

Estudos adicionais em ratos demonstraram que a inibição da γ-GT com uma 

substância chamada acivicin protegia-os da nefrotoxicidade da cisplatina. Constatou-

se também a participação de outras enzimas nessa via tóxica, tais como: 

aminopeptidases N (AP-N); dispeptidase renal (RDP); e beta-liasecisteina-S 
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conjugase (C-S liase). A seguinte sequência foi proposta. Após os conjugados de 

cisplatina-GSH serem secretados dentro do lúmen do túbulo proximal, estes eram 

clivados pela γ-GT, formando um conjugado de cisteína-glicina e então clivados 

pelas aminopeptidases de superfície celular (AP-N e RDP), para um conjugado de 

cisteína. O qual era então reabsorvido pelo túbulo proximal e, finalmente, 

metabolizado pela C-S liase a compostos tóxicos reativos de thiois, resultando em 

nefrotoxicidade. A inibição da C-S liase com ácido amino-oxiacético protegeu ratos 

tratados com 15 mg/kg de cisplatina. De acordo com outro estudo, a inibição das 

enzimas AP-N, RDP e CS-liase não protegeu contra a nefrotoxicidade em ratos 

tratados com 10 mg/kg de cisplatina e/ou ratos tratados com 6 mg/kg cisplatina 

(ZHANG e HANIGAN, 2003; WAINFORD et al., 2008). 

No que diz respeito às alterações do sistema de transporte celular, é 

importante frisar que a nefrotoxicidade induzida pela cisplatina é caracterizada pela 

disfunção das células tubulares proximais renais. A cisplatina inibiu a atividade dos 

transportadores na borda em escova tanto in vivo quanto in vitro, interferindo com o 

transporte de água, nutrientes nas células tubulares renais, o qual era mediado por 

sistema de transportes de sódio na face apical e basolateral das células, tais como: 

Na/K/ATPase; co-transportadores de Na/K/2Cl e do permutador tipo III do Na/H; e 

canais permeáveis à água incluindo aquaporinas 1, 2, e 3. A lesão induzida pela 

cisplatina poderia interferir na integridade do citoesqueleto e da polaridade celular, 

conduzindo a mudanças nos íons hidrogênio, magnésio, potássio e cálcio, 

contribuindo para uma menor reabsorção no túbulo proximal e distal, e aumentando 

a excreção urinária destes íons. Além disso, a perda da barreira epitelial tubular e/ou 

junções entre as células viáveis durante a lesão tubular induzida pela cisplatina 

poderia também conduzir ao retorno do filtrado glomerular à circulação, contribuindo 

para uma aparente diminuição na TFG (LAJER et al., 2005).  

Sobre a disfunção mitocondrial, pontua-se que várias linhas de evidência 

sugeriram que há um acúmulo da cisplatina na mitocôndria das células renais, 

prejudicando a bioenergética mitocondrial, aumentando a geração de ROS, 

diminuindo a absorção de cálcio na mitocôndria, e provocando a liberação de fatores 

pró-apoptóticos, que em última instância, levam à morte das células tubulares renais 

(SANTOS et al., 2008). 

Há evidências de que o DNA mitocondrial, ou outros alvos mitocondriais, são 

talvez mais importantes do que o dano ao DNA nuclear na mediação da morte 
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celular induzida por cisplatina. A cisplatina foi hidrolisada para gerar um metabólito 

carregado positivamente que preferencialmente se acumulou dentro da mitocôndria 

carregada negativamente. Assim, a sensibilidade das células à cisplatina pareceu 

correlacionar-se tanto com a densidade da mitocôndria como com o potencial de 

membrana mitocondrial. Essa observação poderia explicar a sensibilidade particular 

do túbulo renal proximal à toxicidade, pois este segmento apresenta uma das 

maiores densidades de mitocôndrias no rim. A comparação das células do câncer de 

ovário sensíveis à cisplatina com células resistentes à mesma droga revelou um 

menor potencial de membrana mitocondrial, bem como menos danos ao DNA 

mitocondrial nas células resistentes, podendo o DNA mitocondrial ser mais 

suscetível do que o DNA nuclear aos danos induzidos pela cisplatina. Isso ocorre 

devido aos mecanismos de reparos do DNA menos eficientes. Tomadas em 

conjunto, essas observações apontaram para o DNA mitocondrial como um 

importante alvo da toxicidade da cisplatina (CULLEN et al., 2007; MILLER et al., 

2010). 

A produção de energia pela mitocôndria também é rompida pela cisplatina e 

poderia contribuir para a nefrotoxicidade. Os ácidos graxos são a principal fonte de 

energia para o túbulo proximal, o principal local de lesão renal da cisplatina. A 

cisplatina inibiu a oxidação de ácidos graxos no rim de ratos e em células do túbulo 

proximal em cultura, através de uma redução da expressão do peroxisome 

proliferator-activated receptor alpha (PPAR-α), mediada por genes envolvidos na 

utilização de ácidos graxos celulares (PORTILLA et al., 2002). 

A cisplatina também afeta os complexos mitocondriais respiratórios e sua 

função. A exposição de culturas de células do túbulo proximal à cisplatina in vitro 

inibiu complexos mitocondriais I a IV da cadeia respiratória e, como resultado, 

acarretou diminuição dos níveis intracelulares de ATP. O tratamento com cisplatina 

in vivo também resultou em disfunção mitocondrial como evidenciado por uma 

diminuição no potencial eletroquímico da membrana, uma diminuição substancial na 

absorção de cálcio mitocondrial e um esgotamento dos sistemas de defesa 

antioxidantes mitocondriais (PORTILLA et al., 2002; MILLER et al., 2010). 

No que tange a lesão tubular pela cisplatina via estresse oxidativo e 

nitrosativo considera-se que há muitas evidências de seu envolvimento em lesão 

renal após a administração da cisplatina. Os estudos sugeriram que a produção de 

ROS – ânion superóxido (O2-), peróxido de hidrogênio (H2O2), e radical hidroxila 
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(OH) –, a depleção dos sistemas antioxidantes e a estimulação do acúmulo renal de 

produtos da peroxidação lipídica foram os principais mecanismos relacionados com 

a nefrotoxicidade induzida pela cisplatina, que causaram ativação do metabolismo 

oxidativo, por estimular a produção de ROS pelas mitocôndrias danificadas e/ou 

também diminuiu os sistemas antioxidantes de defesas, tais como: GSH; superóxido 

dismutase (SOD); catalase (CAT); e glutationaperoxidase (GPx). A participação do 

estresse nitrosativo está envolvida no dano renal induzido pela cisplatina, havendo 

evidências de que os efeitos celulares de ROS foram amplificados pela maciça 

produção de óxido nítrico (NO), possivelmente por induzir a síntese do óxido nítrico 

sintetase (iNOS), resultando em contínua formação de peroxidonitritos (ONOO-), 

que ao reagir com ânions superóxido, contribuiu para o dano renal induzido pela 

cisplatina. O aumento da produção de ROS e nitrogênio após tratamento com 

cisplatina resultou em danos significativos à estrutura e funções celulares, incluindo 

a peroxidação lipídica, nitração de proteínas, inativação enzimática e quebra do 

DNA. Como consequência desse fenômeno ocorreu uma disfunção celular e gerou 

sinais intracelulares para a ativação tanto de vias apoptóticas quanto de vias de 

sobrevivência celular, causando lesão renal e morte celular (RAMESH e REEVES, 

2005; CETIN et al., 2006; SANTOS et al., 2007; CHIRINO et al., 2008). 

A cisplatina pode induzir a formação de ROS nos microssomas através do 

sistema citocromo P450 (CYP). Testando modelos in vitro e in vivo mostrou-se que o 

CYP foi uma importante fonte de ferro catalítico para a geração de ROS durante o 

tratamento com cisplatina. Em ratos CYP2E1-nulos, o acúmulo de ROS induzido 

pela cisplatina foi atenuado, assim como a lesão renal. Apesar do reconhecimento 

da função do estresse oxidativo na nefrotoxicidade da cisplatina, os alvos 

moleculares críticos das ROS em células tubulares renais são ainda desconhecidos. 

Pela sua ampla natureza reativa, as ROS poderiam atacar e modificar múltiplas 

moléculas nas células, tais como: lipídeos; proteínas; e DNA. Isso resultaria no 

estresse celular. Também as ROS pareciam estar envolvidas na ativação de várias 

vias de sinalização importantes durante a nefrotoxicidade da cisplatina, incluindo 

vias apoptóticas. Essas observações sugeriram que as ROS poderiam ser sinais 

precoces e que seriam pelo menos parcialmente responsáveis pela ativação de 

várias vias de sinalização, culminando em injúria renal, lesão e morte celular durante 

a nefrotoxicidade da cisplatina (LIU e BALIGA, 2003; JIANG et al., 2007). 

Além da lesão, as células renais poderiam também montar uma resposta 
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citoprotetora em consequência do estresse oxidativo. Essa observação foi mais bem 

ilustrada pela ação da heme-oxigenase-1(HO-1) – trata-se de uma enzima 

microssomal redox-sensível que catalisa a degradação da heme em biliverdina, 

ferro, e monóxido de carbono. Os ratos HO-1-deficientes foram significativamente 

mais sensíveis à lesão renal induzida pela cisplatina, em comparação com seus 

controles selvagens (WT). Em modelos in vitro, a superexpressão da HO-1 

significativamente minimizou a apoptose induzida pela cisplatina. A base molecular 

dos efeitos crioprotetores da HO-1 não está totalmente clara, mas os mecanismos 

que foram postulados incluem a degradação da porção do grupo heme pró-oxidante, 

a geração de bilirrubina antioxidante e de monóxido de carbono crioprotetor. De fato, 

um estudo mostrou que o monóxido de carbono melhorou significativamente a lesão 

renal induzida pela cisplatina in vitro e in vivo. Perspectivas de pesquisas 

envolvendo o papel da HO-1 e os seus produtos poderiam não apenas fornecer o 

entendimento mecanicista da lesão renal induzida pela cisplatina, mas também 

conduziriam a identificação de melhores agentes renoprotetores (SHIRAISHI et al., 

2000; TAYEM et al., 2006).  

Em vários modelos experimentais foram demonstrados os efeitos 

renoprotetores para os antioxidantes tais como: dimetiltioureia (DMTU); melatonina; 

selênio; vitamina E; N-acetilcisteína; e muitos outros. No entanto, se os antioxidantes 

são renoprotetores em pacientes humanos, no contexto durante a quimioterapia 

utilizando a cisplatina, esses efeitos são incertos até o momento. É importante 

ressaltar que os produtos antioxidantes naturais poderiam diminuir as ROS nos rins, 

sem afetar a eficácia anticancerígena da cisplatina. Embora os ingredientes ativos 

não sejam conhecidos em todos estes produtos naturais, mas se os efeitos 

renoprotetores fossem comprovadamente verdadeiros em seres humanos, estes 

produtos poderiam ter aplicação terapêutica em potencial (PABLA e DONG, 2008; 

MILLER et al., 2010; DOS SANTOS et al., 2012). 

Quanto à lesão tubular pela cisplatina, via resposta inflamatória, observa-se 

que existem várias evidências que sugerem fortemente o envolvimento dos 

mecanismos inflamatórios como um dos principais papéis na patogênese da 

nefrotoxicidade da cisplatina. A cisplatina ativou a fosforilação e a consequente 

translocação do fator de transcrição nuclear kappa B (NF-κB) para o núcleo, através 

da degradação da proteína inibidora IκBα, que promoveu a transcrição de genes 

específicos que codificaram mediadores inflamatórios e, por consequência, causou 
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respostas imunes, proliferativas, antiapoptóticas e inflamatórias (MILLER et al., 

2010). Esse evento levou ao aumento da expressão do fator de necrose tumoral-α 

(TNF-α) em células tubulares renais, uma citocina importante envolvida na 

inflamação sistêmica e na resposta de fase aguda induzida por administração da 

cisplatina. O TNF-α desencadeou a morte celular tubular e causou danos aos 

tecidos diretamente através do receptor de TNF tipo 1 (TNFR1), bem como 

indiretamente através da montagem de uma resposta inflamatória intensa através do 

receptor do TNF tipo 2 (TNFR2). Além disso, a sinalização do TNF-α/TNFR2 

contribuiu para a nefrotoxicidade da cisplatina e potencializou os efeitos pró-

apoptóticos da ativação do TNFR1. Sabe-se que o TNF-α também coordena a 

ativação de uma grande rede de citocinas pró-inflamatórias tais como a interleucinas 

1, 4, 6 (IL-1β, IL-4, IL-6), fator de crescimento de transformação β-1 (TGF-β 1) e a 

MCP-1 estimulada após ativação da citocina RANTES (RegulatedonActivation, 

Normal T Expressed and Secreted). O TNF-α também induz a expressão de 

moléculas de adesão que incluem molécula de adesão intercelular-1 (ICAM-1), 

molécula de adesão da célula vascular-1 (VCAM-1) e selectina-E, promovendo um 

influxo de células inflamatórias em tecidos. Já se demonstrou que o TNF-α é 

produzido localmente por células próprias do rim e não por células derivadas da 

medula óssea, ou do sistema imunológico que infiltram o órgão durante a 

nefrotoxicidade pela cisplatina (ZHANG et al., 2007). Assim, a infiltração de células 

inflamatórias funcionaria como reservatório de citocinas e quimiocinas inflamatórias, 

e isso intensificaria os efeitos citotóxicos da cisplatina contribuindo para a perda da 

função renal e para o desenvolvimento de fibrose, através da geração de ROS, NO e 

citocinas pró-inflamatórias (RAMESH e REEVES, 2003). Em resumo, o TNF-α 

parece ser uma chave regulatória a jusante na resposta inflamatória desencadeada 

pela cisplatina. No entanto, os sinais responsáveis pela produção de TNF-α 

permanecem incertos. ZHANG e colaboradores (2008) propuseram o papel dos 

receptores Toll-like (TLRs), uma família de receptores, considerados como primeira 

linha de defesa inata. Esses receptores poderiam ser responsáveis por iniciar a 

produção de citocinas e causar a disfunção renal durante a nefrotoxicidade pela 

cisplatina. Seus estudos demonstraram que o TLR4 foi essencial em iniciar a 

resposta inflamatória intrarrenal que ocorreu na nefrotoxicidade pela cisplatina 

(ZHANG et al., 2008). 

Sobre a lesão por ativação da família de proteínas quinases ativadas por 
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mitógenos (MAPK), salienta-se que o sistema sinalizador consiste em várias vias de 

proteínas com atividade serina/treonina quinases altamente conservativas. Elas são 

ativadas por diversos sinais extracelulares, e muitos processos regulatórios celulares 

incluindo proliferação, diferenciação, migração, apoptose e sobrevida.  As quinase c-

JunN-terminal (JNK) e p38 MAPK são induzidas pelo estresse celular, por respostas 

inflamatórias e por vias apoptóticas que são iniciadas por uma variedade de 

estímulos estressantes biológicos, físicos e químicos, enquanto a cascata de sinais 

extracelulares regulados por quinases (ERK) é induzida, em sua maioria, por fatores 

de crescimento de sobrevida e morte celular. Dados sugeriram ativação diferencial 

de três maiores vias de MAPK (ERK, JNK e p38) em modelos experimentais de 

nefrotoxicidade pela cisplatina in vitro e in vivo (PABLA e DONG, 2008; DOS 

SANTOS et al., 2012). 

Os eventos a jusante da ativação do MAPK p38, que conduziram à síntese 

do TNF-α durante a inflamação renal induzida pela cisplatina, foram delineados, mas 

já se demonstrou que em neutrófilos estimulados por lipopolissacarídeos e em 

células musculares lisas de vasos sanguíneos, a ativação de MAPK p38 conduziu à 

degradação do Iκβ (inibidor do NF-κβ), consequentemente promovendo a ativação e 

migração do NF-κβ para o núcleo, e produzindo as citocinas pró-inflamatórias, 

incluindo o TNF-α. Por outro lado, alguns desses mediadores inflamatórios, incluindo 

o TNF-α, que promoveu uma alça amplificadora, induzindo ele próprio a fosforilação 

e a degradação da proteína inibitória Iκβα e a transcrição de genes para mediadores 

inflamatórios (RAMESH e REEVES, 2005). 

Fatores de crescimento de transcrição-β (TGF-β), MCP-1, moléculas de 

adesão intercelular (ICAM) e HO-1 têm sido implicados na nefrotoxicidade da 

cisplatina. Significante up-regulation do TNF-α, TGF-β, RANTES, proteína 

inflamatória dos macrófagos 2 (MIP-2), MCP-1, T-cell activation-3 (TCA3), IL-1β e 

ICAM-1 foi encontrada em rins de animais tratados com cisplatina. O aumento da IL-

1β está associado às caspases pró-inflamatórias (enzima conversora de IL-1β ou 

ICE), das quais a caspase-1, que também ativa outras citocinas (IL-18 e a IL-6), 

promovendo infiltração de neutrófilos. A Inibição da IL-1β, da IL-18, da IL-6 ou da 

infiltração neutrofílica nos rins não foram suficientes para prevenir a injúria renal 

induzida pela cisplatina. Entretanto, ratos deficientes em caspase-1 foram protegidos 

da apoptose e da NTA, podendo esse mecanismo ser decorrente da participação da 

caspase-1 na via apoptótica. Além de participar no processo inflamatório, a caspase-
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1 também poderia ativar a caspase-3, induzindo apoptose no tecido renal (PABLA e 

DONG, 2008; MILLER et al., 2010; DOS SANTOS et al., 2012). 

Por fim, no que tange a ativação de vias apoptóticas na lesão em estudo, 

observa-se que duas vias principais de apoptose têm sido implicadas na 

nefrotoxicidade da cisplatina, incluindo a via intrínseca que envolve organelas 

celulares (retículo endoplasmático e mitocôndrias) e a via extrínseca, também 

chamada de via do receptor de morte celular, que envolve a ativação de receptores 

de morte em resposta à ligação de receptores de membrana. Ambas as vias 

conduzem à ativação de proteases específicas chamadas de caspases executoras 

(caspases 3 e 7), resultando em sinais morfológicos característicos de apoptose que 

incluem formação de bolhas de membrana, retração das células e fragmentação do 

DNA (PABLA e DONG, 2008; SANCHO-MARTINEZ et al., 2012).  

A via intrínseca ou mitocondrial emergiu como um fator chave para a morte 

da célula tubular renal em modelos experimentais induzida por nefrotoxicidade à 

cisplatina. As proteínas pró-apoptóticas da família Bcl-2 (Bax e Bak) funcionam 

como “integradores moleculares” para a via mitocondrial, e seu papel na apoptose 

induzida pela cisplatina foi documentada em modelos in vivo. Após a exposição aos 

sinais de morte celular, as proteínas pró-apoptóticas Bax e Bak sofrem modificações 

estruturais e alteram a integridade da membrana mitocondrial provocando a 

liberação de fatores apoptogênicos, tais como: o citocromo C (ativador de 

caspases); e o fator de indução da apoptose (AIF), promotor da morte celular 

independente de caspase. Apesar do citocromo C ser liberado em resposta à 

cisplatina, a inibição da citocromo C, mediada por ativação de caspases, fornece 

apenas proteção parcial da apoptose induzida pela cisplatina, sugerindo um papel 

do AIF na morte celular. Na nefrotoxicidade pela cisplatina, em adição aos 

reguladores à jusante das vias apoptóticas como as proteínas da família Bcl-2, dois 

outros mecanismos importantes têm sido relatados: transdutores de sinais, tais 

como proteínas quinases [MAPKs, PI3K (fosfoinositol 3 fosfato) e Akt/PKB (proteína 

kinase B)]; e fatores de transcrição (NF-kB e p53). O papel da proteína p53 tem sido 

reconhecido como crítico para indução de apoptose na nefrotoxicidade da cisplatina. 

Estudos sugerem que a ativação da p53 pode ser um sinal de início da apoptose 

induzida pela cisplatina nas células tubulares renais, promovendo a ativação da 

caspase-2 e a liberação mitocondrial do AIF, duas vias principais de morte celular. 

Essa ativação também tem demonstrado que o dano ao DNA é induzido pela 
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translocação do AIF e depende da presença de p53 (DOS SANTOS et al., 2012; 

MUKHOPADHYAY et al., 2012; SANCHO-MARTINEZ et al., 2012).  

O RE também pode iniciar a apoptose diretamente ou através da 

interferência com a via mitocondrial. A caspase iniciadora na via do RE é a caspase 

12, que está localizada na face citosólica do RE, a qual é ativada por estresse. Outra 

proteína associada ao RE que tem sido implicada na morte da célula é a fosfolipase 

A2 independente de Ca2+. Em células tubulares renais tratadas com cisplatina, essa 

proteína pode agir à jusante da p53 e à montante da caspase-3. A via extrínseca, 

iniciada pela ligação dos receptores de morte celular através de ligantes na 

membrana plasmática leva ao recrutamento e à ativação de caspases 8 e 10, os 

quais ativam a caspase-3 e podem recrutar a via mitocondrial. Os principais ligantes 

da morte celular incluem Fas e TNF-α com os seus receptores correspondentes (Fas 

ligante, TNFR 1 e 2) (PABLA e DONG, 2008; SANCHO-MARTINEZ et al., 2012). 

A apoptose mediada pelo receptor de morte celular induzida pela cisplatina 

foi detectada em células epiteliais tubulares proximais humanas, e foi associada com 

um aumento da expressão de Fas e Fas ligante em tecidos renais. Por outro lado, o 

TNFR1 contém um “domínio de morte” conservador que, após a ligação com o TNF-

α, pode desencadear a formação de uma complexa ativação de caspases, levando a 

apoptose. Em contraste, o TNFR2 não tem o “domínio de morte” e, portanto, pode 

não estar diretamente envolvido com o início da apoptose (RAMESH e REEVES, 

2003; MUKHOPADHYAY et al., 2012). 

 

2.6 CISPLATINA EM CÂNCER DE CABEÇA E PESCOÇO 

 

A cisplatina é a principal droga utilizada no tratamento de tumores de cabeça 

e pescoço, grupo de tumores representado, principalmente, por carcinoma 

espinocelular, sendo a maioria dos pacientes diagnosticados em estágios avançados 

(estadios III e IV). Apesar dos avanços terapêuticos e da utilização de várias 

combinações de tratamentos como cirurgia, radioterapia e quimioterapia, a 

sobrevida em cinco anos dos pacientes com estágios avançados não chega a 50%.  

Esse prognóstico ruim é atribuído a um controle sub-ótimo com o tratamento 

locorregional e uma baixa taxa de sussesso com as cirurgias de resgate após 

tratamento primário. Para pacientes com doenças ressecáveis, a cirurgia tem 

intenção curativa. Para reduzir o risco da recidiva após cirurgia, o tratamento com 
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radioterapia e/ou quimioterapia é recomendada, particularmente naqueles pacientes 

com maior risco de recidiva (pacientes com dois ou mais linfonodos regionais 

envolvidos, invasão extra-capsular dos linfonodos ou margens cirúrgicas 

comprometidas) (PFISTER et al., 2011). 

A quimioterapia associada à radioterapia pode ser a única alternativa de 

tratamento para aqueles pacientes que não são candidatos à cirurgia. As doses da 

cisplatina utilizada nos protocolos de tratamento associada à radioterapia, variam de   

50 mg/m2, uma vez por semana durante seis semanas, ou utilizam a dose de        

100 mg/m2, uma vez a cada 21 dias por três doses. O uso da quimioterapia 

associada à radioterapia aumenta a possibilidade de toxicidade aguda comparada a 

radioterapia isolada. Apesar dessa toxicidade, a cisplatina é a principal droga 

utilizada em pacientes com CCP, seja isolada ou associada à radioterapia  

(WINQUIST, OLIVER e GILBERT, 2007; PFISTER et al., 2011; BRANA e SIU, 

2012).  

 

2.7 BIOMARCADORES NA IRA INDUZIDA PELA CISPLATINA 

 

Esforços para prevenir a previsível nefrotoxicidade foram prejudicados pelo 

atraso no diagnóstico da IRA por critérios utilizando somente a creatinina como 

marcador, tendo por isso grande interesse em identificar biomarcadores mais 

precoces e confiáveis quanto a IRA induzida pela cisplatina (SIROTA, KLAWITTER 

e EDELSTEIN, 2011).  Os principais biomarcadores utilizados em estudos com a 

cisplatina são: A proteína NGAL; cistatina C; KIM-1; e L-FABP (SIROTA, 

KLAWITTER e EDELSTEIN, 2011; SONI, POPHALE e RONCO, 2011).  

Estudos com animais demonstraram rápida indução da NGAL no epitélio do 

túbulo proximal dentro de 3 horas após alta dose da administração da cisplatina. 

Além disso, foi a NGAL facilmente detectável na urina dentro de 3 horas após sua 

administração, em comparação com o atraso de 96 horas no soro na mudança dos 

níveis da creatinina. Dois outros estudos em animais relataram que elevados níveis 

urinários da KIM-1 poderia identificar IRA induzida pela cisplatina mais 

precocemente que os níveis da creatinina plasmática ou da ureia. A proteína NGAL 

foi utilizada para identificar lesão renal aguda induzida pela cisplatina em seres 

humanos, porém com limitação especialmente relacionadas a seleção variável de 

pacientes e doses da cisplatina. Em um estudo de 2010, 24 pacientes que 
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receberam cisplatina para vários tipos de tumores foram avaliados, e 12 pacientes 

com lesão renal aguda foram comparados com aqueles com níveis estáveis da 

creatinina. Os níveis da NGAL urinária e sérica foram medidos na primeira e quarta 

hora após a infusão da cisplatina e assim como nos dias 1, 2, 3, 7 e 15 após a 

infusão. A proteína NGAL urinária estava aumentada de forma significativa no grupo 

da IRA (um aumento de 1000% no dia 1), e o aumento precedeu o diagnóstico da 

IRA baseada na creatinina por quatro a cinco dias. Além disso, entre os pacientes 

com IRA os níveis da NGAL na urina aumentados pareciam prever uma disfunção 

renal residual em 15 dias (GASPARI et al., 2010; SIROTA, KLAWITTER e 

EDELSTEIN, 2011). Em um estudo mais recente com 34 pacientes com vários tipos 

de tumores e com doses variadas da cisplatina (50mg/m2 a 80mg/m2), os autores 

mostraram que os níveis séricos da NGAL não foram preditivos de nefrotoxicidade 

induzida pela droga (KOS, SENDUR, AKSOY, CELIK; et al., 2013, v.14). 

Um estudo publicado por Saleena et al. (2012) foi desenhado para avaliar a 

eficácia das enzimas urinárias α-glutationa-S-transferase (GST-α) e γ-GT como 

fatores preditivos de lesão renal em doentes com CCP tratados com cisplatina, 

sendo coletadas amostras antes da administração da droga, às 12 horas, 24 horas, 

48 horas e 20 dias após a infusão. Houve uma incidência de 20,5% de lesão renal 

aguda após administração da cisplatina, verificada por um aumento significativo dos 

níveis de creatinina sérica (≥ 0.3mg/dL) nas primeiras 48 horas. A média dos níveis 

urinários α-GST em diferentes intervalos de tempo mostraram uma subida temporal, 

especialmente com 2 horas após a administração da cisplatina, até 12 horas e a 

uma taxa mais lenta posteriormente, concluindo que os níveis urinários das enzimas 

tubulares proximais, α-GST e γ-GT, são úteis para predizer lesão renal precoce 

induzida pela cisplatina (SALEENA et al., 2012).  

Outro estudo recente, que avaliou a correlação da cistatina C com a função 

renal em pacientes com vários tipos de tumores que usaram esquemas de 

quimioterapia baseados na cisplatina, mostrou que apesar dos níveis de cistatina C 

correlacionarem-se com os níveis de creatinina sérica, a cistatina C não foi de valor 

preditivo para perda da função renal num grupo de 34 pacientes (KOS, SENDUR, 

AKSOY, SEZER; et al., 2013, v. 14). 

Como descrito previamente, biomarcadores de lesão renal aguda têm sido 

estudados extensivamente na definição da IRA, especialmente com lesão 

isquêmica, tanto experimentalmente como em cenários clínicos em que a isquemia é 
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comum (por exemplo, sepse, derivação cardiopulmonar, etc.) Ademais, existe uma 

quantidade considerável de biomarcadores pesquisados na IRA de origem 

nefrotóxica, na qual se inclui a nefrotoxicidade da cisplatina. Essa área é de 

particular importância não só porque a toxina que dá origem a IRA é comum, mas 

também porque pode auxiliar na avaliação da segurança da droga com relação a 

sua administração e efeitos adversos. Os estudos clínicos que examinaram a 

proteína NGAL como biomarcador da IRA são numerosos (especialmente em 

cirurgia cardiovascular e doentes graves) e têm sido extensivamente revisados, além 

de existirem várias publicações sobre o mecanismo celular da nefrotoxicidade da 

cisplatina. Todavia, existem poucas publicações na literatura avaliando a toxicidade 

clínica da cisplatina e sua medida objetiva através de biomarcadores que detectem 

precocemente a injúria renal em pacientes com CCP, observando tratar-se de casos 

em que o uso de altas doses da cisplatina aumenta a incidência da injuria renal. 

Sendo a nefrotoxicidade a maior limitação do uso da cisplatina no tratamento dos 

tumores sólidos, inclusive em CCP, a literatura neste aspecto é pobre e além do 

mais os estudos apresentaram amostras heterogêneas de neoplasias e de doses da 

cisplatina. E, até o momento não existe nenhum trabalho que identifique e relacione 

NAGAL como marcador de lesão pela cisplatina em pacientes com CCP (HAASE et 

al., 2009; SLOCUM, HEUNG e PENNATHUR, 2012). 

Outro emergente biomarcador para IRA é o L-FABP, o qual tem contribuído 

para mostrar níveis elevados no prazo de 2 horas de administração da cisplatina, e 

seus níveis correlacionam-se com escore de lesão histológica e redução na TFG 

mais precoce e de forma mais consistente do que as medidas de excretas 

nitrogenadas (NEGISHI et al., 2009). 

 

2.8 PREVENÇÃO DA NEFROTOXICIDADE 

 

2.8.1 Excreção e Metabolismo 

 

A hidratação vigorosa com solução salina e a administração simultânea de 

manitol antes, durante e após a administração da cisplatina reduz significativamente 

a nefrotoxicidade induzida pela cisplatina. Essa estratégia tem sido aceita como 

cuidado padrão. As principais medidas de proteção atualmente empregadas na 

prática clínica baseiam-se em evitar a excessiva exposição dos rins a nefrotoxinas, 
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basicamente com hidratação e boa diurese, monitorização da função renal pela 

depuração da creatinina (por exemplo, calculada pela equação de Cockcroft-Gault), 

e redução das doses da cisplatina quando a função renal é alterada (YAO et al., 

2007; NAUGHTON, 2008; AAPRO e LAUNAY-VACHER, 2012).  

No entanto, as medidas convencionais de diurese osmótica e de hidratação 

não são suficientes para evitar uma diminuição significativa na TFG depois de um 

único ciclo de quimioterapia com cisplatina. Um estudo randomizado demonstrou 

que a solução salina, isolada ou com furosemida oferece melhor proteção renal do 

que salina associada ao manitol. O mecanismo de proteção da hidratação é incerto. 

A expansão do volume com soro fisiológico ou solução salina hipertônica pode 

aumentar a taxa de excreção da cisplatina. O soro fisiológico também fornece uma 

elevada concentração de ions cloreto, que impede a dissociação do ions cloro da 

molécula de platina, reduzindo assim a formação de espécies hidratadas reativas da 

cisplatina. Alternativamente os íons sódio podem fornecer proteção renal. Frente ao 

exposto, demonstrou-se que a solução salina não altera o acúmulo celular da 

cisplatina, mas sim desencadeia uma resposta ao estresse dentro da célula, 

modificando a sensibilidade à cisplatina. A resposta ao estresse osmótico diminui a 

acessibilidade da cisplatina ao DNA, induzindo a resistência da célula do túbulo 

proximal à apoptose, e alterando a ativação metabólica de nefrotoxinas. No entanto, 

essa abordagem pode interferir com a atividade antineoplásica da cisplatina, 

bloqueando os efeitos antitumorais (YAO et al., 2007; NAUGHTON, 2008; AAPRO e 

LAUNAY-VACHER, 2012).  

 

2.8.2 Captação Celular  

 

As drogas carboplatina e oxiplatina são de segunda e terceira geração de 

drogas do grupo de antineoplásicos platínicos que têm sido utilizados em protocolos 

de tratamento de tumores sólidos frente à sua reduzida nefrotoxicidade. Eles não 

têm interação com o OTC2 de humanos, e isso reduz a sua entrada em células 

tubulares renais. A atividade antitumoral in vitro da carboplatina é quantitativamente 

semelhante à cisplatina. Ensaios clínicos têm demonstrado que a carboplatina tem 

eficácia comparável no tratamento de câncer de ovário, porém o efeito tumoricida 

não é comparável em tumores germinativos, sendo nestes a cisplatina mais efetiva. 

A carboplatina pode ser utilizada em doentes que não podem tomar a cisplatina ou 
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devido à presença de disfunção renal ou coadministração com outras drogas 

nefrotóxicas. Embora menos grave do que com a cisplatina, a nefrotoxicidade dose-

dependente já foi observada. Com doses de carboplatina 400mg/m2, apenas 

ocorrem danos tubulares subclínicos. A nefrotoxicidade manifesta-se quando a dose 

atinge cerca de 800mg/m2. Sem hidratação, os pacientes têm uma redução de 36% 

para 61% no clearance da creatinina. A hidratação vigorosa baseada em solução 

salina com diuréticos é utilizada com dose elevada de carboplatina para reduzir o 

risco de insuficiência renal, como por exemplo, em altas doses para 

condicionamento quimioterápico, utilizado em transplante de células tronco 

hematopoéticas. Nenhum efeito prejudicial sobre a função renal foi relatado com o 

uso da oxaliplatina, mesmo em pacientes com injúria renal ou em doentes 

recebendo doses repetidas da droga. A oxaliplatina foi aprovada para o tratamento 

do câncer colorretal avançado. Entretanto, vem sendo investigado se ela poderá 

substituir a cisplatina ou a carboplatina no tratamento de outros tipos de tumores 

(YAO et al., 2007).  

Os rins de ratos diabéticos acumulam menos a cisplatina, e estão 

associados com menos nefrotoxicidade. O tratamento com insulina pode reverter à 

proteção contra a toxicidade da cisplatina, quer por aumento da susceptibilidade à 

toxicidade da cisplatina ou por modular a função de transporte de cátions orgânicos. 

Mais estudos clínicos são necessários para determinar se a manipulação de níveis 

séricos de glicose altera a nefrotoxicidade da cisplatina em humanos. 

Estudos in vitro demonstraram que a cimetidina competiu com a cisplatina 

pelo OCT2. Esse efeito diminuiu a absorção da cisplatina pelos túbulos proximais e 

atenuou a sua nefrotoxicidade. A cisteína, a metionina, a N-acetilcisteína e a 

homocisteína inibiram a recaptação da cisplatina em cultura de células do segmento 

proximal do túbulo distal. O elemento estrutural R-CH (NH2)-[CH2] 1 2-S-R, que é 

comum a todos as quatro moléculas, pode desempenhar um papel crucial no 

bloqueio do transporte da cisplatina e poderia ter futuras aplicações clínicas (YAO et 

al., 2007).  

 

2.8.3 Distribuição Intracelular 

 

A procainamida protegeu contra a nefrotoxicidade da cisplatina, sem alterar 

sua atividade antitumoral. Em modelos murinos a procainamida, após a acumulação 
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no rim, juntou-se à cisplatina, para formar um complexo com menor toxicidade que 

tornaram os ratos menos susceptíveis à toxicidade induzida pela cisplatina (YAO et 

al., 2007). 

  

2.8.4 Drogas Antioxidantes 

 

A combinação de alopurinol e ebselen reduziu a nefrotoxicidade pela 

cisplatina em modelos murinos. O alopurinol é um inibidor da xantina oxidase com o 

potencial de reduzir a produção de ROS. O ebselen é um similar da glutationa 

peroxidase, sendo um excelente eliminador de peroxinitrito e poderia proteger contra 

a peroxidação lipídica na presença de glutationa ou de outros tióis.  

Alguns outros agentes com potente atividade antioxidante foram estudados 

extensivamente para evitar a nefrotoxicidade pela cisplatina. A erdosteine, aumentou 

a atividade da glicose-6-fosfato-desidrogenase, que ajudou a manter o adequado 

estado redox intracelular e protegeu contra o estresse oxidante. A edaravone e a N-

acetilcisteína repuseram os estoques intracelulares de glutathiona reduzida e outros 

compostos com propriedades antioxidantes. A silimarina, naringernina, vitamina C e 

vitamina E  também foram encontradas como tendo função renoprotetora em 

estudos animais. Um grande número de compostos contendo enxofre reduziram a 

nefrotoxicidade da cisplatina sem interferir no efeito antitumoral, em pacientes com 

câncer de ovário, pulmão de não-pequenas células, câncer de mama metastático e 

câncer de cólon metastático. A droga amifostina, um tiofosfato orgânico, diminuiu a 

toxicidade induzida pela cisplatina, doando um grupo tiol de protecção, tendo um 

efeito que é altamente seletivo para o tecido normal, mas não para o tecido maligno.  

A amifostina foi aprovado pela FDA apenas para a redução da toxicidade 

renal cumulativa em câncer ovariano avançado e de pulmão de não-pequenas 

células que utilizavam a cisplatina. Essa droga limitou a toxicidade por ligação a 

radicais livres e pode também se ligar e desintoxicar agentes de platina por redução 

da formação de adutos de platina com o DNA. No entanto, a utilização desse 

medicamento foi limitada devido aos efeitos colaterais e pelo alto custo. Além disso, 

as preocupações sobre uma possível interferência com a atividade antitumoral da 

cisplatina limitaram a sua utilização nos ensaios clínicos de outros tumores além dos 

listados acima  (YAO et al., 2007; MILLER et al., 2010).  
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2.8.5 A Transdução de Sinal  

 

O fator tímico sérico é um hormônio tímico nonapeptídeo isolado do timo e 

está envolvido na ativação funcional e diferenciação de células T. O fator tímico 

sérico melhora significantemente a ativação sustentada do ERK e induz o aumento 

do nível de proteína do choque térmico 70, que impede a lesão renal induzida pela 

cisplatina em modelos murinos. Inibidores seletivos de MAPK/ERK também 

demonstraram atenuar a lesão renal induzida pela cisplatina por redução da 

inflamação e apoptose. No entanto, devido a apoptose induzida pela cisplatina em 

células tumorais humanas ser mediada por ativação do MAPK/ERK, a inibição desta 

via pode alterar a atividade antitumoral da cisplatina (YAO et al., 2007). 

 

2.8.6 Anti-inflamatórios 

 

Os salicilatos são utilizados para tratar uma gama de doenças inflamatórias. 

A ação anti-inflamatória é atribuída à inibição da enzima ciclo-oxigenase e da 

síntese de prostaglandinas. No entanto, altas doses de salicilatos estabilizaram o Ikβ 

B e reduziram a atividade de transcrição do NFk-B, e estes efeitos atenuaram a 

produção do TNF-α e reduziram a inflamação renal em modelos animais de 

toxicidade à cisplatina. Os salicilatos não alteraram a atividade antineoplásica da 

cisplatina, portanto nenhuma redução na morte tumoral foi encontrada quando a 

cisplatina foi administrada em conjunto com salicilato de sódio. Isso poderia explicar 

a observação que a nefrotoxicidade da cisplatina é mediada via TNFR2. Entretanto, 

o efeito antitumoral do TNF-α foi mediado pelo TNFR1. Além disso, a inibição do NF-

kB pelo salicilato poderia aumentar o efeito da quimioterapia. O hormônio 

estimulante dos melanócitos (α-MSH) e a IL-10, que suprimem a produção de TNF-

α, melhoraram a injúria renal pela cisplatina em modelos animais. Em modelos in 

vitro, os fibratos inibiram o acúmulo de ácidos graxos livres e suprimiram a apoptose 

através da prevenção da liberação do citocromo C das mitocôndrias e por 

transferência da inibição das proteínas Bax, a partir do citoplasma para as 

mitocôndrias. Os fibratos demonstraram impedir a nefrotoxicidade da cisplatina em 

estudos animais. Estudos em humanos são necessários para determinar se estes 

agentes poderiam prevenir a nefrotoxicidade pela cisplatina (YAO et al., 2007; 
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MILLER et al., 2010). 

 

2.9 TRATAMENTO DA NEFROTOXICIDADE DA CISPLATINA 

 

Não há tratamento específico para a disfunção renal ou lesão induzida pela 

cisplatina. Esses pacientes precisam de cuidadosa atenção no manejo da hidratação 

e dos eletrólitos. Eles frequentemente precisam de magnésio e reposição de 

potássio, em decorrência da hipomagnesemia e hipopotassemia provocada pela 

droga. A cisplatina e o magnésio podem afetar os mesmos canais de sódio e água 

na região medular externa dos rins. A cisplatina induz a depleção de magnésio, e a 

própria deficiência do magnésio pode aumentar a nefrotoxicidade da cisplatina. O 

tratamento com a cisplatina, muitas vezes produz extensos efeitos gastrointestinais, 

especialmente vômitos, anorexia e diarreia que podem levar a mais depleção do 

magnésio. Eventualmente, os pacientes com tais efeitos secundários podem ser 

mais susceptíveis à nefrotoxicidade da cisplatina. Portanto, a reposição de magnésio 

pode atenuar a nefrotoxicidade induzida pela cisplatina. Em um pequeno estudo, 17 

pacientes com tumores de células germinativas, que usaram a cisplatina em uma 

dosagem de 20 mg/m2, por dia por cinco dias em quatro sessões de quimioterapia, 

foram divididos aleatoriamente em um grupo que recebeu a suplementação de 

magnésio contínua e um grupo que recebeu a suplementação apenas com níveis 

séricos abaixo de 0,45 mmol/L. Embora não houvesse diferenças na creatinina 

sérica ou clearance da creatinina, houve significativamente menor dano tubular, 

medido por excreção urinária da NAG, em pacientes que receberam suplementação 

contínua. Houve um aumento de 2,4 vezes na concentração da NAG urinária no 

grupo não suplementado, em comparação com os do grupo suplementado com 

magnésio. Além disso, esses doentes deveriam evitar, na medida do possível, 

outros agentes nefrotóxicos, como contrastes radiológicos ou antibióticos 

nefrotóxicos. Há pesquisas em andamento, as quais poderão identificar agentes 

profiláticos com o potencial para limitar a nefrotoxicidade. No entanto, esses estudos 

necessitariam de mais atenção para a possibilidade de alterações dos efeitos 

antineoplásicos (YAO et al., 2007).  
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3 CONSIDERAÇÕES FINAIS 
 

O estudo demonstrou uma incidência aumentada de IRA, em 78% dos 

pacientes avaliados com CCP, que utilizaram três ciclos da cisplatina e equivalência 

da NGAL com a creatinina, bem como com a TFG, demonstrando lesão renal 48 h 

após as sessões. O estudo também demonstrou que os níveis de NGAL podem 

estar elevados em relação aos níveis basais, mesmo antes das sessões de 

quimioterapia com cisplatina, podendo indicar um injúria renal antes da elevação da 

creatinina sérica. Esses dados nos permitem afirmar que a identificação de 

pacientes com risco de lesão renal aguda induzida pela cisplatina poderia estimular 

estratégias de tratamento e prevenção da nefrotoxicidade, ou mesmo a proscrição 

da droga. Porém, esses dados necessitam ser reproduzidos e validados em estudos 

prospectivos e randomizados. 
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Resumo (Português)   Abstract. (Inglês)  

Introdução: A injúria renal aguda (IRA) em 
pacientes que recebem a cisplatina é comum, 
portanto, a avaliação da função renal em 
pacientes utilizando drogas nefrotóxicas é 
fundamental. Objetivo: Avaliar a incidência da 
IRA e o papel da lipocalina associada a 
gelatinase neutrofílica (NGAL) na avaliação da 
função renal em pacientes com câncer de 
cabeça e pescoço (CCP) que receberam a 
cisplatina. Métodos: Foram avaliados 
prospectivamente 50 pacientes com CCP, 
tratados com três sessões de cisplatina. Foram 

  Introduction: acute kidney injury (AKI) in 
patients receiving cisplatin is common, 
therefore the evaluation of renal function in 
patients on use of nephrotoxic drugs is 
fundamental. Objective: To evaluate the 
incidence of AKI and the role of lipocalin 
associated to neutrophil gelatinase (NGAL) in 
the monitoring of renal function in patients with 
head and neck cancer (HNC) who received 
cisplatin. Methods: We prospectively studied 50 
patients with HNC treated with three sessions 
of cisplatin. Blood and urine were collected 24 



 

coletados sangue e urina 24 h antes da 
cisplatina, 24 h após a infusão, 48 h após cada 
aplicação e 35 dias após o término do 
tratamento (NGAL urinária, proteína C reativa, 
creatinina e taxa de filtração glomerular, 
desidrogenase lática e magnésio plasmáticos). 
Resultados: A IRA foi observada em 78% dos 
pacientes. Houve aumento na creatinina, uréia 
e queda na TFG após cada ciclo de cisplatina, 
e aumento da NGAL urinária. Foi observada 
associação positiva entre os níveis de NGAL e 
a creatinina e PCR. Evidenciou-se um aumento 
dos níveis de creatinina, NGAL, PCR e 
diminuição da TFG nos pacientes com IRA em 
relação aos pacientes sem IRA. Conclusão: 
Observamos IRA em 78% dos pacientes 
avaliados com CCP tratados com a cisplatina e 
correlação da NGAL com a creatinina e a TFG 
em demonstrar lesão renal. Os níveis de NGAL 
podem estar elevados em relação aos níveis 
basais, mesmo antes da utilização da 
cisplatina.  

h before cisplatin, 24 h after infusion, 48 h after 
each application and 35 days after the end of 
treatment (urine NGAL, C-reactive protein, 
creatinine, glomerular filtration rate, plasma 
lactate dehydrogenase and magnesium). 
Results: AKI was observed in 78 % of patients. 
There was increase in creatinina, and decrease 
in GFR after each cycle of cisplatin, and 
increased urine NGAL. Positive association 
was observed between the levels of NGAL, 
creatinine and C-reactive protein. It was 
observed an increase in creatinine, NGAL, C-
reactive protein and decreased GFR in AKI 
patients compared to patients without AKI. 
Conclusion: AKI was noted in 78 % of patients 
with HNC treated with cisplatin and showed the 
correlation of NGAL with creatinine and GFR in 
demonstrating renal injury. NGAL levels may 
be elevated compared to baseline levels, even 
before the use of cisplatin.  
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Introdução 

A piora da função renal e a injúria renal aguda (IRA) são complicações de pacientes com câncer, 

devido à própria doença ou por uso de medicações utilizadas no tratamento, geralmente 

quimioterápicos. A avaliação da função renal é de extrema importância para a administração de um 

tratamento seguro e seguimento de seus efeitos sobre o organismo. Medidas da concentração de 

creatinina sérica para avaliar a função renal podem ser insuficientes devido a sua discrepância com a 

verdadeira taxa de filtração glomerular (TFG).1,2 

A cisplatina é predominantemente excretada e acumulada pelos rins; mesmo concentrações não 

tóxicas no sangue podem chegar a concentrações tóxicas nos rins, sendo a sua concentração nas 

células tubulares epiteliais, cinco vezes mais altas que no sangue. A sua toxicidade renal é dose 

dependente e consequentemente limita o aumento das doses, podendo comprometer a eficácia do 

tratamento. Os efeitos tóxicos ocorrem primariamente nos túbulos proximais, particularmente nas 

células do epitélio tubular do segmento S-3, sendo os glomérulos e túbulos distais afetados 

tardiamente. Raramente acontece a nefrotoxicidade crônica, em geral pacientes se recuperam da 

toxicidade aguda pela droga. As principais complicações renais decorrentes da mesma são a IRA e a 



 

hipomagnesemia, dentre outras.3,4,5 

Vários biomarcadores da IRA já foram estudados e mostraram-se importantes na constatação de 

lesão renal, especialmente em pacientes sépticos, críticos, após cirurgia cardíaca e na nefropatia 

induzida por contraste, sendo os marcadores mais estudados: Lipocalina associada a gelatinase 

neutrofílica (NGAL), interleucina-18 (IL-18), molécula-1 de lesão renal (KIM-1), proteínas de ligação 

de ácidos graxos (FABP) e a cistatina C,4,6,7 todos de alguma forma demonstrando melhora na 

detecção precoce da lesão renal que os métodos tradicionais como a creatinina e a TFG.  

A literatura é carente de estudos em pacientes com CCP que utilizaram a cisplatina e há poucos 

estudos clínicos que avaliaram a NGAL como biomarcador da IRA em pacientes oncológicos. 

Geralmente foram realizados em pacientes com diversos tipos de tumores, empregando diferentes 

doses de cisplatina e mostraram resultados diversos quanto ao risco de nefrotoxicidade. Este é o 

primeiro trabalho que utiliza uma população homogênea com câncer em estudos com NGAL.4,8-10 

Foi observado que no modelo de IRA em rim murino pós-isquemia, a NGAL é uma das proteínas 

mais rapidamente sintetizadas por expressão gênica, sendo detectada na primeira amostra de urina 

dentro de 2h após isquemia, além de ser amplamente detectada na urina em modelos murinos após 

uso da cisplatina. O valor da NGAL, em pesquisas clínicas, apesar de escasso em pacientes 

oncológicos, também teve valor prognóstico para desfechos clínicos como necessidade de diálise e 

mortalidade, especialmente em doentes críticos.11-17 

O objetivo principal deste estudo foi avaliar a incidência da IRA e o papel da NGAL na avaliação da 

função renal em pacientes com CCP que se submeteram à quimioterapia com a cisplatina e avaliar 

seu potencial uso no diagnóstico precoce da lesão renal aguda. 

Materiais e Métodos 

O presente estudo foi aprovado pelo Comitê de Ética em Pesquisa da UNIOESTE, conforme parecer 

No 272/2012-CEP. O estudo foi observacional e prospectivo, sendo os dados coletados no período 

entre outubro de 2012 e novembro de 2013. Todos os pacientes com capacidade de entender o 

tratamento e suas complicações assinaram o Termo de Consentimento Livre e Esclarecido e 

permitiram a coleta e uso das informações para a realização do presente estudo.  

Foram analisados os dados de 50 pacientes, todos com mais de 18 anos de idade, com diagnóstico 

de CCP que foram submetidos a um protocolo de tratamento com três ciclos de quimioterapia 

baseada em cisplatina na dose de 100 mg/m2, associada com radioterapia (7000 cGy).  

Foram excluídos os pacientes que haviam sido previamente tratados com cisplatina, pacientes com 

TFG < 60ml/min/1,73m2, com hipotireoidismo ou hipertireoidismo não controlado e aqueles que não 

quiseram se submeter à coleta de sangue ou urina, conforme o protocolo.  



 

Amostras de sangue e urina foram coletadas 24 horas antes da quimioterapia (D0, D21 e D42), 24 

horas após (D1, D22 e D43), 48 horas após (D3, D24 e D45) e 35 dias depois da última sessão da 

cisplatina (D78). Os exames laboratoriais coletados foram: NGAL urinária, proteína C reativa (PCR), 

creatinina, TFG, desidrogenase lática (DHL) e magnésio plasmáticos. Outros exames que foram 

coletados 24 horas antes de cada aplicação das sessões de quimioterapia foram hemograma, ureia, 

sódio, potássio, cálcio, albumina, glicemia, fosfatase alcalina, transaminase glutâmico-pirúvica e urina 

I. 

O cálculo da dose de quimioterapia foi realizado utilizando a fórmula de Du Bois, ajustada para a 

superfície corpórea.18 A creatinina sérica foi dosada, em mg/dL, pelo método de Jaffé sem 

desproteinização e posteriormente foi calculada a TFG, em ml/min/1,73m2, pela fórmula aMDRD.1,2 

Os métodos utilizados para os outros valores laboratoriais foram: para a DHL (U/L) o método 

enzimático; para a ureia (mg/dL) o método enzimático/automatizado; para o magnésio (mg/dL) o 

método colorimétrico; para o cálcio (mg/dL) o método colorimétrico/automatizado; para o sódio 

(mEq/L) e potássio (mEq/L) o método eletrodo seletivo; para a PCR (mg/dL) a imunoturbidimetria; 

para a albumina (g/dL) a nefelometria; a urina foi analisada por método qualitativo e quantitativo do 

sedimento e a NGAL (µg/L) por quimioluminescência (Abbott Diagnostics), para a determinação 

quantitativa na urina após estocagem a -80°C. 

O Critério de definição e estadiamento da IRA utilizado foi a classificação de AKIN19, em todos os 

ciclos da observação do estudo, conforme a seguir: AKIN 1: aumento na creatinina superior a 

0,3mg/dL, AKIN 2: aumento ≥100% e <200% e AKIN 3: aumento ≥200% em relação à creatinina 

basal considerando um seguimento de 48 horas. Outro critério de IRA utilizado para análise 

comparativa entre os pacientes com e sem IRA ao longo do estudo foi o aumento de 0,3mg/dl no 

valor da creatinina basal (D0). Disfunção renal residual foi considerada quando TFG < 60 

ml/min/1,73m2 no D78. A concentração sérica considerada normal para a PCR foi de zero a 1,0 

mg/dL20 e para o magnésio de 1,6 a 2,3 mg/dL.21 

Para a análise estatística as variáveis quantitativas foram expressas como média ± desvio padrão, de 

acordo com a normalidade ou não dos dados. O teste exato de Fisher ou quiquadrado foi empregado 

para a comparação das variáveis categóricas. Para a comparação de dois grupos independentes foi 

utilizado o teste T de Student nos casos onde os dados apresentaram normalidade ou o teste não-

paramétrico de Mann-Whitney, quando a hipótese de normalidade dos dados foi rejeitada; a análise 

de variância não paramétrica (Kruskal-Walis-Método de Dunn) foi empregada na comparação entre 

mais de dois grupos. Para avaliação dos exames laboratoriais, os mesmos foram avaliados por ciclo 

de tratamento (três dias em cada) e ao longo de todo o estudo. O coeficiente de Spearman foi 

empregado na avaliação da correlação entre os níveis de NGAL e as outras variáveis contínuas, com 

distribuição não normal. Foi feita a comparação entre as variáveis dos grupos com e sem IRA. 

Adotou-se o nível de significância de 5% (p < 0,05). Os dados foram armazenados em banco de 

dados do Microsoft Excel e analisados nos software R (SPSS versão 13.0). 



 

Resultados 

Características clínicas 

Um total de 50 pacientes com CCP foram elegíveis para o estudo, com média de idade de 58,5 anos, 

sendo 80% do sexo masculino. Quanto aos exames histopatológicos 94% dos tumores foram 

classificados como carcinoma espinocelular, sendo em 44% de origem orofaríngea seguido pela 

laringe (20%) e cavidade oral (14%). O estádio clínico mais frequente foi o IV em 70% dos casos. 

Quanto à comorbidades sete pacientes eram hipertensos e quatro diabéticos, estes sem DRC prévia. 

A tabela 1 apresenta as características clínicas e a avaliação laboratorial basal dos pacientes. 

Avaliação laboratorial nas amostras coletadas ao longo do estudo 

Houve diminuição da TFG, aumento da creatinina sérica e da ureia nas amostras coletadas 48 h após 

administração da cisplatina (D3- TFG: 70,75 ml/min/1,73m2; creatinina: 1,11 mg/dL; ureia: 46 mg/dL), 

D24- TFG: 52,84 ml/min/1,73m2; creatinina: 1,4 mg/dL; ureia: 54,05 mg/dL) e D45- TFG: 54,2 

ml/min/1,73m2; creatinina: 1,21 mg/dL; ureia: 60,25 mg/dL) e no D78 (TFG: 71,02 ml/min/1,73m2; 

creatinina: 1,11mg/dL; Ureia: 40,95 mg/dL) , em relação ao D0 (TFG: 100,7 ml/min/1,73m2; 

Creatinina:0,81 mg/dL; Uréia:30,05 mg/dL), assim como em relação aos dias prévios à utilização da 

cisplatina (D0, D21- TFG: 76,10 ml/min/1,73m2 ; creatinina: 1,01mg/dL; Ureia: 37,7 mg/dL) e D42- 

TFG: 75,24 ml/min/1,73m2; creatinina: 1,03 mg/dL; ureia: 54,05mg/dL) e nas 24 h seguidas a 

administração da cisplatina (D1- TFG: 90,01 ml/min/1,73m2; creatinina: 0,84 mg/dL; ureia: 26,0 

mg/dL), D22 - TFG: 80,6 ml/min/1,73m2; creatinina: 0,99 mg/dL; ureia: 30,9 mg/dL) e D43 - TFG: 85,7 

ml/min/1,73m2; creatinina: 0,95 mg/dL; ureia: 34,7 mg/dL) (p<0,05). Os valores medianos de NGAL 

foram superiores nos dias D21 (55,6 µg/L), D24 (69,90 µg/L), D42 (57,5 µg/L), D45 (45,0 µg/L) e D78 

(37,40 µg/L) em relação ao D0, assim como 48 após a aplicação da cisplatina (D3: 37,95 µg/L, D24: 

69,60 µg/L e D45: 45,0 µg/L) em relação às 24 h após a administração da cisplatina (D1: 10 µg/L, 

D22: 16,85 µg/L e D43: 16,55 µg/L) (p<0,05). Houve redução dos níveis de magnésio sérico em 

relação aos valores basais (D0), sendo esta diferença estatisticamente significativa somente a partir 

do D22 (p<0,05). A PCR aumentou nos dias D22, D42 e D43 em relação ao D3 (p<0,05). A tabela 2 

apresenta estes resultados. 

Incidência da IRA  

Do total de pacientes analisados (n=50), 78% deles apresentaram IRA ao longo do estudo. De acordo 

com a classificação AKIN no 1º ciclo 26% pacientes apresentaram IRA, sendo 17% AKIN 1 e 9% 

AKIN 2, no 2º ciclo 42%, sendo 21% AKIN 1, 19% AKIN 2 e 2% AKIN 3 e no 3º ciclo 29%, sendo 20% 

AKIN 1, 6% AKIN 2 e 3% AKIN 3 (dados não apresentados). Houve necessidade de reduzir a dose da 

droga em nove pacientes (18%) e a mesma foi suspensa no D43 em dois (4%) por neutropenia febril 

e em três (6%) pacientes por IRA, conforme protocolo da Instituição. 



 

Comparação dos grupos com e sem IRA 

Quando comparamos as características clínicas e os exames laboratoriais basais entre os pacientes 

com e sem IRA não observamos diferença estatisticamente significativa entre os grupos (p > 0,05). 

Estes dados estão apresentados na tabela 3. Quando avaliamos os exames laboratoriais nos três 

ciclos comparando os grupos com e sem IRA observamos o aumento da NGAL, da PCR e da 

creatinina e uma diminuição da TFG, sendo estatisticamente significativos apenas os níveis de 

creatinina e da TFG nos pacientes com IRA em relação aos pacientes sem IRA a partir do D21 (p 

<0,05), enquanto a PCR mostrou-se significativamente aumentada somente no D42 (p< 0,05) e o 

magnésio sérico não se mostrou diferente nos dois grupos ao longo do estudo.  

Na análise de correlação de Spearman entre os níveis de NGAL urinária com relação a creatinina, 

TFG, PCR, DHL e o magnésio, observamos correlação positiva entre a NGAL e a creatinina e 

correlação negativa entre a creatinina e a TFG em todos os ciclos (p=0,000). Observamos correlação 

negativa entre a NGAL e o magnésio no ciclo 1 (p=0,037) e correlação positiva entre a creatinina e o 

magnésio no ciclo 2 (p=0,020) 48h após a administração da cisplatina.  

Quando incluímos todos os valores encontrados em uma única análise de correlação ao longo de 

todo o tratamento observamos correlação positiva entre os níveis da NGAL urinária e da PCR 

(p=0,000) e da NGAL urinária e da creatinina (p=0,015). O gráfico 1 apresenta a curva com a 

mediana da NGAL, da creatinina e da PCR ao longo do período de estudo. 

Disfunção residual após tratamento 

Ao final do estudo (D78), 32% (n=16) ainda apresentavam TFG abaixo de 60ml/min, estatisticamente 

significantes em relação aos pacientes sem disfunção renal (tabela 3). Todas as outras variáveis não 

mostraram diferença estatisticamente significativa entre os grupos com e sem disfunção renal 

residual. A média de NGAL dos pacientes com disfunção residual foi de 97,34 µg/L (tabela 3) e a 

média da NGAL de todas as amostras coletadas no final do estudo foi de 63,3 µg/L. 

Discussão 

O uso da quimioterapia associada à radioterapia aumenta a possibilidade de toxicidade aguda 

comparado à radioterapia isolada.22-24 Ao longo do estudo, 78% dos pacientes analisados 

aumentaram mais de 0,3 mg/dl da creatinina basal e pela escala AKIN 62% apresentaram IRA 

durante a observação do estudo, 26% já fizeram IRA no primeiro ciclo, 42% no 2º ciclo e 29% no 3º 

ciclo. A incidência de IRA pela cisplatina na literatura gira em torno de 20%-40%, dado este utilizando 

critérios como creatinina e TFG como dados isolados.3 Ao final do estudo (D78), 32% (n=16) ainda 

apresentavam TFG abaixo de 60ml/min, contradizendo a literatura que relata normalização da função 

renal da maioria dos pacientes que utilizam a cisplatina,25 com potencial para evolução para doença 

renal crônica.  



 

Muitos estudos revelaram que a elevação da creatinina sérica isoladamente não é paralela ao dano 

renal e usando este critério poderia retardar o diagnóstico clínico. Os critérios de AKIN19 ou RIFLE26 

tem tentado redefinir e prevenir a IRA, cujos parâmetros são baseados na creatinina sérica e débito 

urinário. A classificação de risco da AKIN com elevação de 0,3mg/dL da creatinina basal, dentro de 

48 h, indica dano renal subclínico (AKIN 1) que é geralmente negligenciado por clínicos e 

oncologistas já que é uma escala utilizada especialmente em pacientes graves e isto poderia interferir 

numa maior incidência da IRA relacionada a drogas, particularmente a cisplatina, do que quando se 

utiliza apenas o valor da creatinina ou TFG isoladamente.  

O nosso estudo revelou que houve uma diminuição da TFG e aumento da creatinina sérica e da ureia 

48 h após cada sessão com a cisplatina, verificando a equivalência em demonstrar a alteração da 

função renal com estes exames, porém somente após e não previamente a uma nova exposição da 

droga (2o e 3o ciclo).  

Elevações dos valores médios da NGAL foram observados 48 h após aplicação da cisplatina após o 

primeiro, segundo e terceiro ciclo de quimioterapia e estes valores permaneceram elevados 

previamente aos dias dos ciclos subsequentes (antes do 2º e 3º ciclos), além de persistirem elevados 

também ao final do tratamento, podendo indicar a precocidade e persistência no aumento dos níveis 

antes da 2º e 3º dose da cisplatina (após agressão inicial com a 1ª dose). A NGAL mostrou 

concentrações elevadas mesmo antes do aumento da creatinina, 48 h após o uso da droga, podendo 

indicar a injúria renal antes do aumento da creatinina no paciente com CCP cuja dose do protocolo 

em estudo é bastante alta com grande potencial de nefrotoxidade e toxidade cumulativa.  

Estudos pré-clinicos mostraram que níveis de NGAL urinária estavam aumentados baseados na dose 

e duração de 3 horas após infusão de cisplatina em modelos murinos de nefrotoxicidade induzida 

pela droga.14 Além disso, a NGAL foi facilmente detectável na urina dentro de três horas após sua 

administração, em comparação com o atraso de 96 horas no soro na mudança dos níveis da 

creatinina.27 

A proteína NGAL foi utilizada para identificar lesão renal aguda induzida pela cisplatina em seres 

humanos, porém com limitação especialmente relacionada à seleção variável de pacientes e suas 

doses. Em um estudo de 2010,8 24 pacientes que receberam cisplatina para vários tipos de tumores 

foram avaliados, e 12 pacientes com lesão renal aguda foram comparados com aqueles com níveis 

estáveis da creatinina, os níveis da NGAL urinária aumentaram significantemente mais nos casos de 

IRA que nos controles nos dias 1, 2, 3 e 15 após a infusão da cisplatina. Entre os pacientes com IRA 

os níveis da NGAL na urina aumentados pareciam prever uma disfunção renal residual em 15 dias.4,8 

Em um estudo mais recente com 34 pacientes com vários tipos de tumores e com doses variadas da 

cisplatina (50mg/m2 a 80mg/m2), os autores mostraram que os níveis séricos da NGAL não foram 

preditivos de nefrotoxicidade induzida pela droga.10 

Em nosso estudo foi possível constatar o aumento da NGAL nos dias prévios à administração da 



 

cisplatina no 2o e 3o ciclo (D21 e D42) previamente ao aumento da creatinina, apesar de não ter 

mostrado diferença quando comparado os pacientes com IRA e sem IRA, além disso, observamos 

uma correlação positiva entre os níveis de NGAL e PCR provavelmente demonstrando neste tipo de 

paciente, com CCP, cujo aumento da NGAL poderia estar relacionado também como marcador 

inflamatório além de marcador precoce de nefrotoxicidade. Existem várias evidências que sugerem 

fortemente o envolvimento de mecanismos inflamatórios como um dos principais papéis na 

patogênese da nefrotoxicidade da cisplatina.3,5,28,29 

A correlação positiva da NGAL com a PCR no final do tratamento (D78) e no total das amostras 

correlaciona-se provavelmente com a exposição às altas doses e a maiores doses cumulativas da 

cisplatina no 3º ciclo. Considerando a lesão renal como mecanismo inflamatório, a NGAL e PCR 

poderiam ser consideradas marcadores inflamatórios da lesão renal, porém temos a própria doença e 

o tratamento com radioterapia e quimioterapia que poderiam estar envolvidos no processo 

inflamatório e com o aumento da PCR. 25,30 

O nosso estudo também demonstrou que a média de NGAL dos pacientes que tiveram sua TFG no 

final do estudo abaixo de 60 ml/min foi superior (97,34 µg/L), apesar de estatisticamente não ter sido 

diferente dos pacientes sem disfunção renal (56,0 µg/L), porém, se considerarmos o valor médio de 

NGAL de todas as amostras coletadas no D78 (63,3 µg/L), foi estatisticamente diferente dos valores 

basais (D0). A maioria dos resultados da NGAL descrita na literatura foi obtido por meio de pesquisas 

baseadas em ensaios com o método de ELISA, os quais não são práticos no ambiente clínico.31 O 

método utilizado no nosso estudo é um dos mais recentes, chamado de chemiluminscent 

microparticle Immunoassay (CMIA), que é comercialmente disponível, utilizando uma plataforma 

automatizada ARCHITECT (Abbott Diagnostics) para aferições da NGAL urinária. Pesquisas 

revelaram que este método mostrou uma regressão linear muito próxima com o kit de ELISA 

(AntibodyShop NGAL Rapid ELISA Kit, BioPorto, Denmark) ao longo de todo intervalo de 

concentração da NGAL testada, variando de 2 µg/L a 1500 µg/L.31-33 Diferentes níveis de corte para 

NGAL urinária foram descritos (mais de 10 µg/L, mais de 60 µg/L, e mais de 100 µg/L) para identificar 

pacientes que irão potencialmente desenvolver IRA.34,35 

Um estudo publicado por Saleena et al. (2012) foi desenhado para avaliar a eficácia das enzimas 

urinárias α-glutationa-S-transferase (GST-α) e γ-GT como fatores preditivos de lesão renal em 

doentes com CCP tratados com cisplatina. A média dos níveis urinários α-GST em diferentes 

intervalos de tempo mostraram uma subida temporal, especialmente com 2 horas após a 

administração da cisplatina, concluindo que os níveis urinários das enzimas tubulares proximais, α-

GST e γ-GT são úteis para predizer lesão renal precoce induzida pela cisplatina.36 

A hipomagnesemia é um dos efeitos colaterais conhecidos em pacientes recebendo quimioterapia 

contendo cisplatina. No entanto, a relevância entre a hipomagnesemia e nefrotoxicidade induzida pela 

cisplatina não foram completamente elucidados.37,38 O nosso estudo demonstrou diminuição dos 

níveis de magnésio sérico mesmo nas amostras de pacientes que não tiveram lesão renal, porém 



 

sem diferença estatisticamente significativa segundo os grupos AKIN, mostrando que a 

hipomagnesemia é um importante efeito da cisplatina mesmo naqueles pacientes sem lesão renal.3,25 

Um estudo recente publicado por Alves et al. (2013) mostrou que a presença de hipomagnesemia foi 

maior nos pacientes que não recuperaram a função renal, (70% X 31%), também com análise 

multivariada identificou hipomagnesemia como um fator de risco independente para a não-

recuperação da função renal.39 Estudos em ratos sugerem que hipomagnesemia poderia causar 

desidratação e up-regulation do receptor da cisplatina, o organic cation transporte (OCT2), 

aumentando o acúmulo renal da cisplatina e piora da IRA.40 

Os biomarcadores de lesão renal aguda têm sido estudados extensivamente na definição da IRA,41 

especialmente na IRA isquêmica, tanto experimentalmente como em cenários clínicos em que a 

isquemia é comum (por exemplo, sepse e derivação cardiopulmonar). Apesar de poucos estudos 

clínicos em pacientes oncológicos, há várias publicações sobre o mecanismo celular da 

nefrotoxicidade da cisplatina e uma quantidade considerável de biomarcadores pesquisados na IRA 

de origem nefrotóxica, principalmente em estudos pré-clínicos, nos quais se incluem a nefrotoxicidade 

à cisplatina.42 

Existem poucas publicações na literatura36 avaliando a toxicidade clínica da cisplatina e sua medida 

objetiva através de biomarcadores, que detectem precocemente a injúria renal em pacientes com 

CCP, onde o uso de altas doses da cisplatina aumenta consideravelmente a incidência da IRA e sua 

nefrotoxicidade, sendo a maior limitação ao seu uso no tratamento dos tumores sólidos, inclusive em 

tumores de cabeça e pescoço. 

Até o nosso conhecimento não existe nenhum trabalho que identifique ou relacione NGAL como 

marcador de lesão pela cisplatina em pacientes com CCP.7,8-10,15,36,43 Portanto, novos estudos 

randomizados serão necessários para determinar o real valor preditivo e prognóstico em pacientes 

com CCP, que utilizam cisplatina e determinar o ponto de corte de cada valor de NGAL nesta doença 

específica e nos desfechos clínicos estudados.  

Conclusões 

O nosso estudo demonstrou uma incidência aumentada de IRA, em 78% dos pacientes 

avaliados com CCP que utilizaram 3 ciclos da cisplatina e equivalência da NGAL com a creatinina e a 

TFG em demonstrar lesão renal, 48 h após as sessões com a cisplatina, além de demonstrar que os 

níveis de NGAL podem estar elevados em relação aos níveis basais, mesmo antes das sessões de 

quimioterapia com cisplatina, podendo indicar um injúria renal antes da elevação da creatinina sérica. 

Estes dados nos permitem afirmar que a identificação de pacientes com risco de lesão renal aguda 

induzida pela cisplatina poderia estimular estratégias de tratamento e prevenção da nefrotoxicidade 

ou mesmo a proscrição da droga. Estes dados necessitam ser reproduzidos e validados em estudos 

prospectivos e randomizados. 
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Imagens enviadas pelos autores. 

Tabela 1.!Características clínicas e laboratoriais iniciais (D0) dos pacientes com câncer de 
cabeça e pescoço tratados com cisplatina e radioterapia. 

Abreviaturas: TFG: taxa de filtração glomerular; DHL: desidrogenase Láctica; NGAL: lipocalina associada a gelatinase 
neutrofílica; PCR: proteína C reativa; TGP: transaminase glutâmico-pirúvica; DP:desvio padrão!

 

 

 

 

Variável   n (%) 
Idade (anos – média ± DP) 58,5 ± 9,1   50 (100%) 
Sexo  Masculino 40 (80%) 
 Feminino 10 (20%) 
Histopatológico Adenocarcinoma 2 (4%) 
 Carcinoma adenoide cístico 1 (2%) 
 Carcinoma espinocelular  47(94%) 
Local do tumor Cavidade!Oral 7 (14%) 
 Orofaringe 22 (44%) 
 Laringe                           10 (20%) 
 Outros 11 (22%) 
Estadiamento Clínico III 

IV 
15 (30%) 
35 (70%) 

 
 Média ± DP  
Creatinina (mg/dL) 0,83 ± 0,23  
TFG (ml /min /1,73 m2) 108,3 ± 35,5  
Ureia (mg/dL) 30,1 ± 8,9  
NGAL (µg/L) 25,0 ± 22,3                                     
Magnésio (mg/dL) 2,0 ± 0,2                                           
Sódio (mEq/L) 136,4 ± 3,7                                    
Potássio (mEq/L) 4,4 ± 0,4                                          
Cálcio (mg/dL) 9,2 ± 0,6                                          
PCR (mg/dL) 2,3 ± 4,0                                          
DHL (U/L) 199,8 ± 70,4  
Hemoglobina (g/dL) 13,0 ± 1,6                                       
Segmentados (cels/mm3) 6151,0 ± 2953,2                      
Linfócitos (cels/mm3) 1898,1 ± 691,1                         
Albumina (g/dL) 5,2 ± 6,2  
TGP (U/L) 84,8 ± 32,4                                     
Fosfatase alcalina (U/L) 9,2 ± 0,5                                          

 

 



 

Tabela 2. Resultados dos exames laboratoriais (mediana) em todos os dias estudados nos 
pacientes tratados com cisplatina portadores de câncer de cabeça e pescoço. 
 

Variáveis D0 D1 D3 D21 D22 D24 D42 D43 D45 D78 
Mg (mg/dl) 1,99 1,84 1,92 1,77 1,64† 1,72† 1,49† 1,44† 1,49† 1,43† 
Cr (mg/dl) 0,81 0,84 1,11• 1,01 0,99 1,40• 1,03 0,95 1,21• 1,11† 
TFG 
(ml/min/1,73m2) 100,7 90,01 70,75• 76,10 80,6 52,84• 75,24 85,07 54,20• 71,02† 

Ureia (mg/dL) 30,05 26,00 46,00• 37,70 30,9 54,05• 40,60 34,70 60,25• 40,95† 
NGAL (µg/L) 20,10 10,00) 37,95‼ 55,60† 16,85) 69,90‡ 57,50‡ 16,55) 45,00‡ 37,40‼ 
PCR (mg/dl) 0,98 0,93 1,08 1,91 3,00 1,68 4,74† 4,55† 2,64 2,37 

 
‼ p<0,05 (Kruskal-Wallis-Método de Dunn) em relação ao D1; † p<0,05 (Kruskal-Wallis-Método de Dunn): em relação ao D0 
e D1; ‡ p<0,05 (Kruskal-Wallis-Método de Dunn) em relação ao D0 e D1 e os dias dentro de 24h da cisplatina (D22 e D43); • 
p<0,05 (Kruskal-Wallis-Método de Dunn) em relação aos valores 24 h antes de cada ciclo (D0, D21 e D42) e dentro de 24 
horas após a cisplatina (D1, D22 e D43); ) p<0,05 (Kruskal-Wallis-Método de Dunn) em relação as 48 hs após aplicação da 
cisplatina (D3, D24 e D45) e 24 hs antes aplicação da cisplatina (D21 e D42). Abreviaturas: Cr: creatinina; TFG: taxa de 
filtração glomerular; DHL: desidrogenase Láctica; NGAL: lipocalina associada à gelatinase neutrofílica; PCR: proteína C 
reativa; Mg: magnésio. 
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INTRODUÇÃO

A injúria renal aguda (IRA) é definida co-
mo um rápido declínio da taxa de filtra-
ção glomerular (TFG), sendo um proble-
ma comum, com altas taxas de incidência, 
particularmente no ambiente hospitalar. 
A IRA é responsável por 1% de todas as 
internações hospitalares, complicando 
7% das mesmas e sua incidência aumenta 
para 40-60% em pacientes internados em 
unidade de terapia intensiva.1,2 Durante 
o processo de lesão renal aguda, muitas 
alterações ocorrem em nível celular e 
molecular que, finalmente, levam a uma 
disfunção renal e lesão estrutural.3 Apesar 
dos avanços significativos nos cuidados 

Biomarcadores da injúria renal aguda
Biomarkers of acute kidney injury

A creatinina continua a ser o padrão labo-
ratorial para diagnóstico da injúria renal 
aguda (IRA). Esforços para prevenção da 
nefrotoxicidade foram prejudicados pelo 
atraso no diagnóstico da IRA por critérios 
utilizando somente a creatinina como mar-
cador, havendo, por isso, grande interesse 
em identificar mais precocemente biomar-
cadores confiáveis. Além disso, o tratamen-
to precoce da IRA pode ser correlacionado 
com um melhor prognóstico e a identifi-
cação de biomarcadores para um diagnós-
tico precoce pode melhorar a eficácia de 
estratégia terapêutica. Portanto, torna-se 
imperativo encontrar biomarcadores que 
possam estratificar corretamente o grau de 
lesão renal e o risco de desenvolver doença 
renal crônica (DRC). Aqui, nós revisamos 
as principais características dos emergentes 
biomarcadores em nefrologia.

RESUMO

Palavras-chave: creatinina; insuficiência 
renal; marcadores biológicos.

Creatinine remains the standard for labo-
ratory diagnosis of AKI. Efforts to pre-
vent nephrotoxicity have been harmed 
by the delay in the diagnosis of AKI cri-
teria by using only the creatinine as a 
marker, therefore there is great interest 
in identifying early reliable biomarkers. 
Moreover, early treatment of ARF can 
be correlated with a better prognosis 
and identification of biomarkers for 
early diagnosis would improve the 
efficacy of a therapeutic strategy. Thus, 
it becomes imperative to find biomarkers 
that can stratify correctly the extent 
of renal damage that each patient has 
suffered and the risk of developing 
chronic kidney disease (CKD). Here, we 
review the main features of emerging 
biomarkers in nephrology.

ABSTRACT

Keywords: biological markers; creatinine; 
renal insufficiency.

intensivos e da nefrologia, a taxa de mor-
talidade de pacientes hospitalizados com 
IRA permaneceu relativamente constante 
em torno de 50% nas últimas décadas. 
Várias etiologias adquiridas na comu-
nidade já foram identificadas induzindo 
IRA, entre elas, isquemia, sepse e toxinas 
(inclusive medicamentos) são as mais co-
muns em pacientes hospitalizados.4,5 A 
creatinina continua a ser o padrão labora-
torial para o diagnóstico da IRA. Esforços 
para prevenir a previsível nefrotoxicidade 
foram prejudicados pelo atraso no diag-
nóstico da IRA por critérios utilizando 
somente a creatinina como marcador, ha-
vendo, por isso, grande interesse em iden-
tificar mais precocemente biomarcadores DOI: 10.5935/0101-2800.20130036
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confiáveis.4 O tratamento precoce da IRA pode ser 
correlacionado com um melhor prognóstico e a iden-
tificação de biomarcadores para um diagnóstico pre-
coce que pode melhorar a eficácia da estratégia tera-
pêutica.6 A identificação de pacientes que apresentam 
elevado risco de desenvolver IRA pode estimular uma 
abordagem mais precoce e os novos biomarcadores 
podem estratificar melhor os riscos e reduzir a ocor-
rência da doença renal crônica (DRC).7

BIOMARCADORES CONVENCIONAIS PARA DETECÇÃO 
DA IRA

Os pacientes com IRA necessitam de avaliação clíni-
ca e laboratorial. Atualmente, como avaliações labo-
ratoriais utilizamos a creatinina sérica e a TFG, que 
são os principais parâmetros laboratoriais utilizados 
para o diagnóstico da IRA, além da ureia, excreção 
fracionada de sódio e a proteinúria, e como avaliação 
clínica temos os sinais e sintomas de uremia e a dimi-
nuição do débito urinário, tendo estes últimos pouca 
sensibilidade e especificidade em detectar alterações 
renais no início de uma lesão renal, prevalecendo os 
critérios laboratoriais.8

O modelo conceitual e atual da IRA identifica 
quatro componentes em sua evolução: fase de risco 
(rim normal e risco aumentado); fase intermediária de 
dano renal (lesão funcional); insuficiência renal pro-
priamente dita (com diminuição da filtração glomeru-
lar e insuficiência renal) e, por último, falência renal 
com necessidade de terapias de substituição renal, o 
que pode levar à morte dependendo do dano inicial 
e da persistência deste dano.9 Baseado na creatinina 
sérica, o diagnóstico da lesão renal ocorre somente na 
fase de diminuição da filtração glomerular e aumen-
to da creatinina sérica, quando já ocorreu um maior 
grau de lesão renal, com redução de pelo menos 30% 
da TFG. Após queda abrupta da TFG, há um atra-
so de dias para o aumento da elevação da creatinina 
sérica. Da mesma forma, após início da recuperação 
da filtração glomerular, a queda da creatinina sérica 
também é tardia.10

A creatinina é o marcador sorológico padrão utili-
zado para detectar IRA. Sua análise é muito barata e 
a molécula mostra boa estabilidade química na rotina 
clínica. No entanto, demonstra marcantes limitações. 
A piora da função renal é classicamente detectada 
por meio dos níveis de creatinina sérica, que é, então, 
utilizada para estimar a TFG com aplicação de dife-
rentes abordagens matemáticas. A determinação da 

medida da depuração da creatinina é realizada pelos 
níveis da creatinina no sangue e na urina de 24 horas, 
cujos métodos mais utilizados para verificação destes 
níveis são os ensaios enzimáticos.

A creatinina sérica, em geral, como parâmetro de 
referência para a função renal, deve ser considera-
da com cautela. Primeiramente, devido às concen-
trações de creatinina sérica variar amplamente con-
forme o sexo, idade, massa muscular, metabolismo 
muscular, peso corporal, situação nutricional e es-
tado de hidratação. Em segundo lugar, as concen-
trações de creatinina sérica não se alteram até que 
uma quantidade significativa da função renal já te-
nha sido perdida, quando já ocorreu um maior grau 
de lesão renal com redução de pelo menos 30% da 
TFG, o que significa que a lesão renal já estava pre-
sente ou ocorreu antes que a creatinina sérica esti-
vesse elevada. Em terceiro lugar, com baixas taxas 
de filtração glomerular, a quantidade da secreção 
tubular de creatinina resulta em superestimação da 
função renal. Por último, a capacidade dos rins pa-
ra excretar a creatinina é pouco previsível em cada 
indivíduo; também depende de alguns medicamen-
tos interferindo no transporte da creatinina tubular 
(ex: cimetidina, trimetroprim). Finalmente, durante 
a fase aguda, com marcantes alterações na filtração 
glomerular, a creatinina sérica não representa preci-
samente a função renal até que um estado de equilí-
brio tenha sido alcançado, o que pode acontecer em 
vários dias. Em curto prazo, ureia e creatinina sérica 
mostram baixa sensibilidade e especificidade para a 
detecção de lesão renal.4,11

A taxa de produção de ureia não é constante e 
aumenta com uma dieta rica em proteína e com a 
lesão tecidual devido à hemorragia, trauma ou terapia 
com glicocorticoides. Por outro lado, uma dieta com 
baixos níveis de proteínas e/ou doença hepática avan-
çada podem reduzir a ureia sem mudança na TFG.8,11

Na IRA, a excreção fracionada de sódio é o teste 
de triagem mais preciso para diferenciar entre ori-
gem pré-renal da intrarrenal. Um valor abaixo de 
1% sugere doença pré-renal. Em contrapartida, en-
tre pacientes com doença renal crônica, uma doen-
ça pré-renal coexistente pode não resultar em uma 
baixa concentração de sódio urinário ou excreção 
fracionada de sódio. Uma impressionante desvanta-
gem que conduz a resultados confusos é a utilização 
prévia de diuréticos, interferindo com a interpretação 
dos resultados.11
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NOVOS BIOMARCADORES

Mais de 20 biomarcadores de IRA já foram estudados 
e são extremamente valiosos especialmente na lesão 
isquêmica, tanto experimentalmente como em cená-
rios clínicos em que a isquemia é comum como na 
sepse, derivação cardiopulmonar, dentre outros.4 Um 
biomarcador de IRA ideal seria aquele que fosse facil-
mente mensurável, sem interferência de outras variá-
veis biológicas e capaz tanto de detectar precocemen-
te uma lesão renal, quanto de estratificar seu risco.12

Dentre os biomarcadores emergentes mais estuda-
dos estão: NGAL, interleucina-18, KIM-1, cistatina-C, 
L-FABP, NAG, netrina-1, vanina-1 e MCP-1. Destes 
biomarcadores, NGAL é o mais utilizado em estudos 
clínicos, NGAL e L-FABP são os mais precoces, sendo 
KIM-1 e IL-18 tardiamente detectados com melhor 
especificidade. Combinação de marcadores metabó-
licos mostra-se promissora devido à sua estabilidade 
superior em comparação à maioria das proteínas e 
a disponibilidade de melhores métodos de validação 
e quantificação. Neste momento de desenvolvimen-
to de novos marcadores, os biomarcadores proteicos 
da função renal devem trazer um maior impacto na 
prática clínica do que as estratégias de novos marca-
dores metabólicos.4,10,13

NGAL - LIPOCAÍNA ASSOCIADA À GELATINASE 
NEUTROFÍLICA

A NGAL é uma glicoproteína da família lipocalina, 
de 25 Kdaltons e é composta de oito cadeias beta 
que formam um ȕ-barril fechado num cálice. É ex-
pressa em baixos níveis em vários tecidos humanos, 
incluindo pulmão, estômago, cólon e células epiteliais 
localizadas no túbulo proximal.14,15 Foi identificada 
como uma das mais rápidas proteínas formadas por 
expressão aumentada de genes na fase precoce do rim 
pós-isquêmico em modelo animal utilizando ratos, 
sendo detectada na primeira amostra de urina den-
tro de 2h após isquemia e exibe níveis aumentados 
correlacionados com a duração da isquemia. Além 
disso, foi amplamente detectável na urina de ratos 
com nefrotoxicidade induzida pela cisplatina. Uma 
meta-análise de dados de 19 estudos, incluindo 2500 
pacientes de estudos observacionais, foi realizada 
para estimar o diagnóstico e prognóstico preciso da 
NGAL e seu valor na IRA. A população, que incluía 
adultos e crianças, foi estudada em uma variedade de 
condições: a IRA mais frequentemente investigada foi 
após cirurgia cardíaca, seguida por IRA em pacientes 

criticamente doentes e depois expostos aos meios de 
contraste para angiografia coronariana.16-18

A NGAL foi encontrada como um preditor útil na 
fase precoce da IRA, que funcionou bem com amos-
tras de urina ou plasma. Além disso, o nível de NGAL 
teve valor prognóstico para desfechos clínicos, como a 
necessidade de diálise e na mortalidade. Infelizmente, 
a grande produção extrarrenal em resposta ao estres-
se sistêmico pode aumentar a sua excreção urinária 
na ausência de IRA, bem como, pode aumentar na 
DRC e não apenas na aguda, o que pode confundir 
sua interpretação.6,11

Dos vários novos biomarcadores renais recente-
mente caracterizados, a NGAL recebeu o maior inte-
resse. Esse interesse tem aumentado com o advento de 
rápidas centrais de laboratórios e de técnicas de me-
dição da NGAL padronizadas na prática clínica. No 
entanto, uma gama de valores preditivos da NGAL 
para doenças renais agudas têm sido relatados por 
meio de estudos de coorte observacionais. Os estudos 
de revisão sistemática e meta-análise para esclarecer 
o valor preditivo da NGAL para o diagnóstico pre-
coce de lesão renal aguda envolveram dados gerais e 
uma variedade de subgrupos de pacientes com IRA. 
Também foi investigado o valor preditivo da NGAL 
no plasma/soro e na urina, aplicado tanto em crian-
ças quanto em adultos. O desempenho da NGAL foi 
melhor quando a padronização laboratorial foi rea-
lizada com uma concentração de NGAL > 150 ng/
mL, considerada como anormal. Finalmente, o nível 
de NGAL tem valor prognóstico para os desfechos 
clínicos, tais como início da terapia de substituição 
renal e mortalidade. Na literatura, diferentes defini-
ções de IRA e vários horários de medição da NGAL 
têm sido utilizados para avaliar o real valor preditivo 
na injúria renal.10,12,18

O desempenho de biomarcadores para IRA é mo-
dificado pelos métodos de determinação utilizados e 
pelas características da população de pacientes estuda-
dos. A maioria dos resultados da NGAL descrita na 
literatura têm sido obtidos por meio de pesquisas base-
adas em ensaios com o método de ELISA, as quais não 
são práticos no ambiente clínico. A implantação global 
da padronização de valores laboratoriais é altamente 
promissora para uma interpretação mais uniforme 
dos resultados. De fato, diferentes níveis de corte para 
NGAL urinária foram descritos (mais de 10 µg, mais 
de 60 µg, e mais de 100 µg) para identificar pacientes 
que irão potencialmente desenvolver IRA.19
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Existem algumas limitações para o valor da 

NGAL como um preditor de doença renal aguda e 

sua gravidade. Os níveis de NGAL parecem ser mais 

sensíveis e específicos na previsão de IRA em estu-

dos de pacientes homogêneos, com uma única doença 

aguda, facilmente identificável e com previsíveis in-

sultos nefrotóxicos, tais como a circulação extracor-

pórea ou contraste intravenoso. A NGAL parece ser 

menos sensível e específica em estudos com causas 

multifatoriais para IRA. Também não está claro se 

níveis da NGAL podem diferenciar causas potencial-

mente reversíveis de IRA, por exemplo, diferenciar 

uma azotemia pré-renal de uma lesão mais grave nos 

rins. Os níveis da NGAL parecem prever IRA em 

crianças com melhor precisão do que em adultos, que 

compõem a grande maioria dos pacientes com IRA. 

Os níveis plasmáticos de NGAL também são maiores 

em pacientes com DRC subjacente e, na maioria das 

pesquisas clínicas, a NGAL exclui os pacientes com 

DRC da análise. Esta exclusão é uma questão de con-

fusão, porque DRC é um importante fator de risco 

para IRA, particularmente no ambiente de cuidados 

intensivos. Em estudo prospectivo de mais de 25.000 

pacientes com lesão renal aguda, mais de 30% tinham 

DRC subjacente.20,21

Os níveis basais de NGAL plasmática são maio-

res em pacientes com neoplasias malignas e infecções 

bacterianas sistêmicas e estes podem ser fatores de 

confusão. Os níveis da NGAL urinária podem tam-

bém estar elevados em infecções do trato urinário, em 

modelos utilizando a NGAL para diagnosticar infec-

ções precoces do trato urinário, na ausência de IRA. 

Finalmente, a maioria dos estudos com a NGAL fez 

uso de pesquisas laboratoriais baseadas em ensaios 

imunoenzimáticos (ELISAs) com tempo de resposta 

variável e potencialmente longa.20

KIM-1 HUMANA - MOLÉCULA DE INJÚRIA RENAL-1
A KIM-1 humana é uma glicoproteína transmembra-

na do tipo um, com um domínio de imunoglobulina 

e mucina que não é detectável em tecido renal normal 

ou urina, mas é expresso em níveis muito elevados em 

células desdiferenciadas do epitélio tubular proximal 

renal em rins de humanos e de roedores após lesão 

isquêmica ou tóxica. O KIM-1 (representado como 

Kim-1 em roedores, KIM-1 em seres humanos) foi en-

contrado marcadamente aumentado após 24-48h no 

túbulo proximal do rim pós-isquêmico do rato. Uma 

forma solúvel de KIM-1 humana pode ser detecta-

da na urina de pacientes com necrose tubular aguda 

(NTA) e pode servir como um biomarcador útil na le-

são tubular proximal renal, facilitando o diagnóstico 

precoce da doença e servindo como um diagnóstico 

diferencial da lesão renal.22 Além disso, alta expres-

são urinária de KIM-1 foi avaliada prospectivamente 

em uma coorte de 201 pacientes hospitalizados com 

lesão renal aguda e também foi associada com o resul-

tado clínico adverso (morte e necessidade de diálise) 

em pacientes com lesão renal aguda. Embora o gene 

KIM-1 ou a expressão da proteína seja indetectável 

no rim normal, após lesão, o RNAm (ácido ribonu-

cleico mensageiro) KIM-1 é rapidamente sintetizado 

e a proteína gerada é localizada em altos níveis na 

membrana apical do túbulo proximal. Em humanos 

com IRA isquêmica e tóxica, a proteína KIM-1 é en-

contrada em todos os três segmentos do túbulo proxi-

mal. Há um número de características que poderiam 

torná-lo um atraente biomarcador de lesão renal, tais 

como: ausência de expressão KIM-1 no rim normal, 

a sua marcada expressão aumentada e a inserção na 

membrana apical do túbulo proximal e a sua persis-

tência na célula epitelial até que a célula se recupere 

completamente.4,10,11

INTERLEUCINA-18
A interleucina-18 (IL-18) é uma citocina pró-infla-

matória que é constitutivamente expressa nas células 

intercaladas do túbulo contorcido distal e do túbulo 

coletor no rim humano saudável. Além disso, essas 

células contêm três componentes principais necessá-

rios para a liberação desta citocina ativa e pró-infla-

matória, a chamada pró-IL-18, o P2X7, e a cisteína 

protease intracelular caspase-1, a qual converte a 

pró-forma da IL-18 na sua forma ativa, o que, em 

seguida, sai da célula tubular para o lúmen e aumen-

ta seus níveis urinários na IRA.21 Em um estudo em 

seres humanos com várias doenças renais, os níveis 

urinários de IL-18 foram significativamente maiores 

e tinham uma sensibilidade e especificidade elevadas 

para o diagnóstico de necrose tubular aguda (NTA), 

em comparação com infecção urinária, DRC e função 

renal normal entre indivíduos saudáveis e indivídu-

os controle. A IL-18 pode servir como um marcador 

para lesão tubular proximal em NTA. Além disso, 

estava significativamente elevada antes do aumento 

da creatinina sérica em pacientes com insuficiência 
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respiratória aguda/síndrome da angústia respiratória 

que desenvolveram IRA, prevendo mortalidade no 

período de ventilação mecânica.

Concentrações precoces de IL-18 na urina cor-

relacionam-se com a gravidade da lesão renal agu-

da, bem como com a mortalidade. No entanto, em 

análise prospectiva, a IL-18 não demonstrou ca-

pacidade de prever o posterior desenvolvimento 

da IRA. Considerando-se a IL-18 ser uma citocina 

pró-inflamatória que desempenha um papel impor-

tante na sepse, concentrações de IL-18 podem tam-

bém ser influenciadas por um número de variáveis 

coexistentes, tais como endotoxemia, doenças in-

flamatórias e doenças autoimunes. Níveis de IL-18 

aumentam em vários estados fisiopatológicos como 

artrite inflamatória, doenças inflamatórias do intes-

tino, lúpus eritematoso sistêmico, psoríase, hepatite e 

esclerose múltipla. Assim, esta citocina parece ser um 

biomarcador candidato na definição de IRA, mas suas 

propriedades pró-inflamatórias e seus níveis elevados 

na doença inflamatória podem limitar a sua aplicação 

em termos de sensibilidade e especificidade.4,10,11

NAG - N-ACETIL-ȕ-D-GLUCOSAMINIDASE

A N-Acetil-ȕ-d-glucosaminidase (NAG) é uma enzima 

lisossômica encontrada predominantemente em túbu-

los proximais, de modo que o aumento da atividade 

desta enzima na urina sugere lesão de células tubula-

res e, portanto, pode servir como um marcador uri-

nário específico para essas células tubulares. Devido 

a seu elevado peso molecular, a filtração da enzima 

é impedida nos glomérulos. No decurso da doença 

renal ativa, níveis de NAG permanecem persistente-

mente elevados. O aumento na atividade urinária da 

NAG indica danos nas células tubulares, embora tam-

bém possa refletir o aumento da atividade lisossomal 

sem danos celulares.23 O aumento da excreção uri-

nária de NAG foi relatado na doença renal aguda de 

várias etiologias, induzida por agentes tóxicos, após a 

cirurgia cardíaca e após o transplante renal.24 No en-

tanto, a utilização de NAG permanece limitada pelo 

fato de que a excreção urinária da enzima é também 

elevada em doenças tais como nefropatia diabética, 

hipertireoidismo e doenças reumáticas.25,26

NETRINA-1
Netrina-1 é um dos mais recentes biomarcadores de 

lesão renal, uma molécula relacionada à laminina 

pouco expressa em células epiteliais tubulares de rins 

normais. No entanto, é altamente expressa e excre-

tada na urina após IRA em animais.27 Os níveis de 

netrina-1 subiram 2 horas após o uso de circulação 

extracorpórea e atingiu um pico em 6 h, mantendo-

-se elevada até 48 h. Além disso, foi encontrada uma 

correlação com a duração e a gravidade da lesão re-

nal aguda e internação.28 Num modelo murino, hou-

ve um aumento significativo dos níveis urinários de 

netrina-1 dentro de 3 horas de isquemia seguida de 

reperfusão, atingindo um pico em 6 horas, com uma 

diminuição em seguida, retornando para próximo dos 

valores basais em 72 horas. Curiosamente, a creatini-

na sérica não aumentou significativamente até 24 ho-

ras após a reperfusão. Em ratos tratados com cispla-

tina, ácido fólico e lipopolissacarídeo, o aumento da 

excreção urinária de netrina-1 ocorreu precocemente 

em 1h e atingiu um pico em 6h após a injeção. Nestes 

ratos, a creatinina sérica só aumentou significativa-

mente após 6, 24, e 72 horas, após injeção das drogas.

Em comparação, a excreção de NGAL em amos-

tras de urina de ratos tratados com ácido folínico e 

lipopolissacarídeos só pode ser detectada 24 horas 

após a administração das drogas. Além disso, a ex-

creção urinária de netrina-1 aumentou drasticamen-

te em 13 pacientes com lesão renal aguda, enquanto 

que não foram detectadas alterações em amostras de 

urina de seis voluntários saudáveis. Níveis significati-

vamente mais elevados foram encontrados em amos-

tras de urina de pacientes com IRA isquêmica indu-

zida por radiocontraste, por sepse e por drogas em 

comparação com os controles saudáveis. Portanto, a 

netrina-1 urinária é um promissor biomarcador que 

se eleva precocemente para detecção de lesão renal 

e também pode servir como biomarcador universal 

para a IRA.29,30

MCP-1 - PEPTÍDEO-1 QUIMIOTÁTICO PARA MONÓCITOS

Vários anos atrás, o RNAm de um peptídeo-1 quimio-

tático para monócitos (MCP-1) foi encontrado como 

tendo sua expressão aumentada em lesão por isque-

mia-reperfusão. O MCP-1, por conseguinte, tem sido 

avaliado como biomarcador para processos inflama-

tórios mononucleares que ocorrem após IRA induzi-

da por isquemia. Em estudos adicionais, o MCP-1 foi 

reportado como uma quimiocina potente produzida 

pelas células renais e que age como mediador de lesão 

renal aguda isquêmica e tóxica. Portanto, proteína de 

 
 
 
 
 



 

J Bras Nefrol 2013;35(3):229-236

Biomarcadores na IRA

234

MCP-1 e RNAm de MCP-1 foram avaliadas em com-
paração com NGAL em um modelo murino, induzin-
do lesão intrarrenal, pré-renal, e pós-renal. Isso re-
presenta uma nova abordagem na quantificação dos 
níveis de RNAm e as correspondentes modificações 
das proteínas histonas em seus genes relacionados. 
No modelo murino, a proteína MCP-1 e o seu cor-
respondente RNAm aumentaram nas lesões intrarre-
nais, em maior quantidade que a NGAL. Na lesão 
pré-renal e pós-renal, a NGAL e a expressão do gene 
MCP -1 aumentou comparavelmente. Em contraste, a 
uremia por si só, já induziu o gene NGAL na ausência 
de lesão renal, mas não da MCP-1, mostrando melhor 
especificidade de MCP-1 para a IRA. Em conclusão, 
a MCP-1 urinária pode ser um biomarcador útil da 
IRA, possivelmente fornecendo informações comple-
mentares daqueles derivados da análise da NGAL.11,31

FABPS - PROTEÍNAS DE LIGAÇÃO DE ÁCIDOS GRAXOS

As proteínas de ligação de ácidos graxos (FABPs) 
são uma família de pequenas proteínas citosólicas 
que facilitam a beta-oxidação através da ligação e 
transporte de ácidos graxos de cadeia longa. Além 
disso, a ligação seletiva para produtos de peroxi-
dação lipídica limita a toxicidade celular subse-
quente e este papel protetor provocou interesse em 
FABPs como potenciais marcadores de lesão celu-
lar. Existem atualmente nove FABPs específicas já 
identificados para cada tecido. O tipo hepático ou 
L-FABP (ou FABP-1) é uma proteína de 14 - kda 
sintetizada pelo fígado e localizada no fígado, no 
intestino e no epitélio do túbulo renal proximal, 
um tipo celular dependente de ácido graxo no me-
tabolismo energético primário. Em investigação 
pré-clínica, o papel antioxidante da L-FABP foi de-
monstrado ao expor as células do fígado ao estresse 
oxidativo in vitro. Células transfectadas mostraram 
um aumento da expressão de L-FABP, que exibiu 
uma diminuição significativa na geração de espé-
cies reativas. A expressão de L-FABP mostrou ser 
protetora de danos tubulointersticiais renais e im-
pediu o acúmulo de produtos da peroxidação lipí-
dica após obstrução ureteral. Os ensaios clínicos 
utilizando L-FABP têm sido pequenos e em grande 
parte transversais. Estudos prospectivos incluindo 
múltiplas causas de doença renal são necessários 
para realmente avaliar a capacidade de diagnóstico 
e prognóstico da L-FABP.4,10,32

CISTATINA C
A cistatina C é um inibidor de protease de cisteína, 
sintetizada por todas as células nucleadas no corpo. 
É filtrada livremente pelo glomérulo, reabsorvida 
completamente e não é secretada. A excreção uriná-
ria da proteína cistatina C de baixo peso molecular, 
que é um endógeno marcador de disfunção renal, se 
correlaciona com a gravidade da lesão tubular agu-
da. Como os níveis sanguíneos de cistatina C não são 
significativamente afetados pela idade, sexo, raça, ou 
massa muscular geral, é um marcador para a estima-
tiva da função glomerular em pacientes caquéticos ou 
no início da IRA, em que a creatinina sérica poderia 
subestimar a verdadeira função renal. No entanto, a 
cistatina C é mais um marcador da TFG, em vez de 
um biomarcador de injúria renal aguda primário.

Estudos prospectivos mostram que o aumento da 
cistatina C significativamente precede o aumento dos 
níveis de creatinina em um ou dois dias. Diversos 
estudos demonstraram a superioridade da cistatina 
C em comparação com a creatinina sérica, especial-
mente para detectar pequenas alterações na redução 
da TFG. Isto também foi confirmado por uma meta-
-análise a partir de vários estudos que comparam a 
precisão da cistatina C e da creatinina em relação a 
um padrão de referência da TFG. Os custos para a 
análise ainda são considerados elevados, o que limita 
o seu uso na prática clínica, e alguns fatores como 
disfunções tireoidianas, obesidade, uso de corticoste-
roides e inflamação podem interferir nos seus níveis 
séricos.11,33

VANINA-1
A vanina-1 é uma ectoenzima epitelial com atividade 
panteteinase que está ancorada à glicosilfosphatidi-
linositol, participa na resposta ao estresse oxidativo 
in vivo e catalisa a conversão da panteteína em áci-
do pantotênico (vitamina B5) e cisteamina. A vani-
na-1 é altamente expressa em tecidos renais normais 
do homem e de roedores.34,35 Em ratos vanin-1 (_/_), 
a falta de cisteamina está associada a um aumento 
da atividade da glutamilcisteína sintetase, levando à 
elevação dos níveis teciduais de glutationa endógena 
(5-L-glutamil-L-cysteinilglicina)34,36,37 que exerce fun-
ção importante na proteção tecidual contra os efeitos 
do dano oxidativo por meio da eliminação de radicais 
livres a partir de compostos endógenos ou exógenos. 
Como resultado, ratos vanin-1 (_/_) são resistentes 
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à colite induzida por 2,4,6-ácido trinitrobenzeno 
sulfônico.38

Yoshida et al. descobriram a existência de níveis 
aumentados de mRNA da vanina-1 renal em ratos 
com lesão do tipo isquemia-reperfusão.39 Além des-
te, outro estudo recente mostrou níveis aumentados 
de vanina-1 renal em ratos com nefropatia diabética 
induzida por estreptozotocina e em pacientes com ne-
fropatia diabética.40

Foi descoberto que a concentração urinária eleva-
da de vanina-1 ocorre antes dos marcadores conven-
cionais em ratos com lesão induzida por nefrotoxi-
nas.35 Por conseguinte, parece que a vanina-1 urinária 
pode ser um biomarcador potencial para detecção ini-
cial da IRA. Para abordar esta questão, verificou-se 
que a vanina-1 urinária foi detectada antes das eleva-
ções de creatinina sérica e dos biomarcadores uriná-
rios NAG, Kim-1 e NGAL em dois modelos animais 
bem estabelecidos da IRA induzida por droga.41,42

CONCLUSÃO

Embora existam progressos significativos na identi-
ficação de biomarcadores clínicos na IRA, o campo 
ainda está em desenvolvimento. Com o uso de bio-
marcadores que podem levar a um melhor cuidado 
do paciente por evitar nefrotoxinas, por modificar 
adequadamente a dose de drogas, por propiciar mais 
atenção ao balanço hidroeletrolítico, os biomarcado-
res possivelmente facilitarão intervenções terapêuticas 
que, até agora, falharam em mostrar benefício, devi-
do à detecção tardia com a monitorização baseada 
apenas na creatinina. Apesar dos muitos avanços em 
nosso conhecimento sobre os biomarcadores, muitas 
características precisam ser determinadas. Embora o 
Kim-1 pareça ser um fraco biomarcador para o diag-
nóstico precoce da IRA e para o monitorização da 
recuperação após uma lesão renal, ele parece ser um 
bom biomarcador para IRA estabelecida.

Muitas questões permanecem inexploradas com 
relação à IL-18, cistatina C e NAG. Além disso, al-
guns estudos têm mostrado resultados contraditórios, 
em relação à cistatina C como um biomarcador pre-
coce da IRA. Embora a NGAL e o L-FABP tenham 
se mostrado promissores, a sua capacidade de moni-
torizar uma intervenção renoprotetora permanece a 
ser determinada. A sensibilidade e especificidade de 
cada biomarcador são variáveis na mesma e em dife-
rentes situações clínicas. Estas discrepâncias podem 
ser devidas à falta de diretrizes para valores de corte 

e padronização do método do exame, do momento 
das medições e dos protocolos de armazenamento das 
amostras. Alguns estudos demonstraram uma alta 
variabilidade observada quando o mesmo biomar-
cador é usado para diagnosticar a IRA num mesmo 
contexto clínico. Os estudos mostram que, devido à 
diversidade etiológica, um painel de biomarcadores 
para diagnosticar IRA pode ser uma melhor estraté-
gia do que usar um único biomarcador. Análises de 
custo-benefício são também necessárias para estabe-
lecer se um painel de biomarcadores pode reduzir os 
custos extras que a IRA representa para a saúde em 
cada país.
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INTRODUÇÃO

Drogas nefrotóxicas causam aproxima-
damente 20% dos episódios de injúria 
renal aguda (IRA) em pacientes interna-
dos e ambulatoriais. Entre adultos idosos, 
a incidência da nefrotoxicidade por dro-
gas pode ser tão alta quanto 66%. A 
cisplatina (cis-diamminedichloroplatinum 
(II), CDDP) é uma droga antineoplásica, 
que faz parte da maioria dos regimes de 
quimioterapia para tumores sólidos ou 
hematológicos, cuja atividade antineoplá-
sica foi acidentalmente descoberta pelo 
biofísico Barnett Rosenberg, mas sua 
nefrotoxicidade é um dos principais fato-
res limitantes em até 20% dos pacientes 

Nefrotoxicidade aguda da cisplatina: Mecanismos moleculares
Acute nephrotoxicity of cisplatin: Molecular mechanisms

As drogas nefrotóxicas são responsáveis por 
aproximadamente 20% dos episódios de 
IRA em pacientes internados e ambulatoriais. 
A nefrotoxicidade pela cisplatina é um dos 
principais fatores limitantes em até 20% 
dos pacientes que recebem a droga, ocasio-
nando lesões em células do epitélio tubular 
renal. A toxicidade da cisplatina é determi-
nada pelo tecido-alvo e acúmulo nas células, 
além da interação com diversas estruturas 
subcelulares e com macromoléculas. A 
cisplatina se acumula e interfere com o 
funcionamento de diferentes organelas, tais 
como: mitocôndrias, lisossomas, retículo en-
doplasmático, núcleo e membrana celular, 
gerando inflamação e morte celular. Esta 
revisão tem como objetivo definir as bases 
fisiopatológicas e bioquímicas da nefroto-
xicidade da cisplatina, revisando os princi-
pais mecanismos moleculares que levam à 
toxicidade tubular da cisplatina.

RESUMO

Palavras-chave: lesão renal aguda, qui-
mioterapia, toxicidade aguda.

The nephrotoxic drugs have been 
responsible for about 20% of AKI epi-
sodes in inpatients and outpatients. 
The cisplatin nephrotoxicity is a major 
limiting factors in 20% of patients who 
have received the drug, triggering in-
juries in renal tubular epithelialcells. 
Cisplatin toxicity is determined by the 
target tissue and cells accumulation 
besides the interaction with various sub-
cellular structures and macromolecules. 
Cisplatin accumulates and interferes 
with the functioning of different organ-
elles such as mitochondria, lysosomes, 
endoplasmic reticulum, nuclei and cell 
membranes, causing inflammation and 
cell death. This review aims to define the 
pathophysiology and biochemistry of 
the cisplatin nephrotoxicity, reviewing 
the main molecular mechanisms that 
lead to tubular cisplatin toxicity.

ABSTRACT

Keywords: acute kidney injury, acute 
toxicity, cisplatin.

que recebem a droga. Enquanto a maio-
ria dos agentes antineoplásicos que atuam 
como alquilantes causam danos exclusi-
vamente ao DNA das células de rápido 
crescimento, a cisplatina também pode 
causar danos consideráveis para as célu-
las relativamente quiescentes do túbulo 
proximal renal. O uso da cisplatina é limi-
tado por resistência das células tumorais 
e por graves efeitos adversos, tais como 
nefrotoxicidade, ototoxicidade, neuroto-
xicidade e alto poder emetogênico.1-3

A nefrotoxicidade da cisplatina é atri-
buída a dois fatores principais, o primeiro 
às altas concentrações de cisplatina 
nos rins e o segundo à interferência no 
sistema de transporte renal. A cisplatina é DOI: 10.5935/0101-2800.20130052
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predominantemente excretada pelos rins; sua excreção 
biliar e intestinal é mínima e, durante o processo de 
excreção renal, a droga é acumulada no órgão e mes-
mo níveis não tóxicos no sangue podem chegar a ní-
veis tóxicos nos rins. A concentração de cisplatina nas 
células tubulares epiteliais é cinco vezes mais alta que 
no sangue, sendo que a toxicidade renal induzida pela 
cisplatina é dose-dependente e, consequentemente, 
limita o aumento das doses, que podem comprometer 
a eficácia do tratamento. Os efeitos tóxicos ocorrem 
primariamente nos túbulos proximais, particular-
mente nas células do epitélio tubular do segmento 
S-3, sendo os glomérulos e túbulos distais afetados 
tardiamente. A piora da função renal é encontrada 
em aproximadamente 25% a 35% dos pacientes 
tratados com uma simples dose de cisplatina com 
diminuição de 20% a 40% da filtração glomerular, 
clinicamente observada após 10 dias da infusão da 
droga, associada a aumento dos níveis de creatinina, 
diminuição da taxa de filtração glomerular (TFG), 
hipomagnesemia e hipopotassemia.3,4

Por outro lado, os efeitos tardios da cisplatina 
sobre a função renal não estão totalmente compreen-
didos, mas acredita-se que o tratamento com a droga 
pode conduzir à redução subclínica ou permanente da 
filtração glomerular em alguns pacientes.5

As bases fisiopatológicas da nefrotoxicidade 
da cisplatina têm sido estudadas nas últimas três 
décadas. Entretanto, as pesquisas mais recentes 
foram direcionadas ao entendimento dos mecanismos 
celulares e moleculares desta toxicidade. Esta toxi-
cidade parece ser o resultado do acúmulo local da 
cisplatina dentro do túbulo proximal, conversão in-
tracelular da droga para metabólitos tóxicos e danos 
resultantes através de vias múltiplas. O mecanismo 
fisiopatológico do dano tubular induzido pela cispla-
tina é complexo e envolve vários cenários que podem 
interagir entre eles: acúmulo da cisplatina mediada 
pelo transporte na membrana, conversão para 
nefrotoxina, dano ao DNA, disfunção mitocondrial, 
estresse oxidativo, resposta inflamatória, ativação de 
transdutores e mensageiros intracelulares e ativação 
de vias apoptóticas.3-5

FISIOPATOLOGIA E BIOQUÍMICA DA NEFROTOXICIDADE 
DA CISPLATINA

A fisiopatologia desta toxicidade pode ser agrupada 
dentro de quatro tipos de lesões. Entretanto, o 
conhecimento da interconexão entre os eventos 

fisiopatológicos é crucial para o entendimento das 
síndromes renais causadas por esta droga. A cisplatina 
pode causar toxicidade tubular, a qual é manifestada 
frequentemente por alterações hidroeletrolíticas e 
insuficiência renal aguda por necrose tubular; dano 
vascular de artérias de tamanhos pequeno a médio; 
lesão glomerular, que são menos comuns que outras 
nefropatias e lesão intersticial secundária ao uso pro-
longado da cisplatina, podendo evoluir para a doença 
renal crônica.5

A seguir, nos deteremos nos principais mecanismos 
bioquímicos de toxicidade às células tubulares pela 
cisplatina, sendo este o principal mecanismo de lesão 
renal da droga.

LESÃO TUBULAR PELA CISPLATINA

O túbulo proximal perde o epitélio que favorece o 
fluxo de substâncias dentro de suas células. Este pro-
cesso envolve a formação de urina concentrada, que 
também conduz ao aumento de toxinas potenciais no 
fluido tubular, assim ocorrendo difusão passiva de 
tóxicos dentro das células tubulares.5

No caso da cisplatina, em virtude do seu baixo peso 
molecular e por ser uma molécula neutra, ela é livre-
mente filtrada no glomérulo e quase completamente 
recuperada na urina. Este processo resulta em 
entrada da droga nas células tubulares, chegando a 
altas concentrações nas células tubulares proximais 
do córtex renal interno e camada medular externa 
(segmento S3), sendo estes os locais mais atingidos 
pela cisplatina, podendo também ocorrer injúria no 
túbulo distal e coletor de maneira dose-dependente.6,7

As vias de lesão propostas incluem: 1) Acúmulo 
de cisplatina mediada pela via de transporte; 2) 
Conversão metabólica da cisplatina em nefrotoxina 
e acúmulo em células renais; 3) Lesão do DNA; 4) 
Alterações do sistema de transporte Celular; 5) 
Disfunção mitocondrial; 6) Estresse oxidativo e 
nitrosativo; 7) Resposta inflamatória; 8) Ativação da 
família de proteínas quinases ativadas por mitógenos 
(MAPKs) e 9) Ativação de vias apoptóticas.

ACÚMULO DE CISPLATINA MEDIADA PELA VIA DE TRANSPORTE

A cisplatina entra nas células tubulares renais por 
difusão passiva ou difusão facilitada mediada 
por transportadores, que conduzem ao acúmulo 
desproporcional de cisplatina. Um transportador 
catiônico orgânico (OCT) na face basolateral foi 
identificado como o principal responsável pela 
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entrada celular da cisplatina, podendo determinar a 

farmacocinética e a gravidade dos efeitos adversos, 

incluindo a nefrotoxicidade.8 Foram identificadas 

três isoformas de OCT em humanos, a OCT2 é o 

principal OCT nos rins, OCT1 é a principal isoforma 

no fígado, e o OCT3 é expresso especialmente na 

placenta. Em ratos, o OCT1 foi o principal tipo 

de transportador observado no túbulo contorcido 

proximal (S1) e túbulo reto proximal (S2), com baixa 

expressão nos túbulos retos medulares (S3), onde 

OCT2 foi principalmente expresso nos segmentos 

S2 e S3. O OCT2 é um transportador crítico e de-

terminante na entrada e citotoxicidade de cisplatina 

nos túbulos proximais, aumentando o acúmulo renal 

da droga. Recentes estudos demonstraram que ratos 

deficientes de OCT1/OCT2 são protegidos do dano 

tubular induzido pela cisplatina. É digno de nota que 

a cisplatina não interage com o OCT1, que ajudaria 

a explicar sua toxicidade órgão e célula-especifica. 

Além disso, a alta afinidade do transportador de 

cobre (CTR1) é também expresso na face basolateral 

dos túbulos proximais. Downregulation da expressão 

do CTR1 em células renais in vitro diminuiu tanto 

a captação da cisplatina quanto a citotoxicidade, 

sugerindo que o CTR1 é um mecanismo importante 

de absorção da cisplatina nestas células. O papel do 

CTR1 na nefrotoxicidade da cisplatina in vivo ainda 

não foi examinado.5,8,9

CONVERSÃO METABÓLICA DA CISPLATINA EM NEFROTOXINA 
E ACÚMULO EM CÉLULAS RENAIS

Uma vez que a cisplatina foi administrada intraveno-

samente ao paciente, ela rapidamente se difunde aos 

tecidos e é fortemente ligada às proteínas do plasma, 

que resulta da forte reatividade da platina com grupos 

de tiol de aminoácidos, tais como cisteína. Assim, 

próximo de 90% da platina no sangue está ligada à 

albumina e outras proteínas do plasma, conduzindo à 

inativação de uma grande quantidade de moléculas de 

cisplatina. A perda dos grupos de cloreto da molécula 

de cisplatina é necessária antes da ligação ao DNA. 

Fora da célula, a concentração de cloreto é de cerca 

de 100 mM e no interior da célula a concentração de 

cloreto está entre 20 a 30 mM, ocorrendo a hidratação 

da cisplatina; consequentemente, as moléculas de 

água substituem um ou dois grupos de cloreto, resul-

tando na formação do [Pt (H
2
O) Cl (NH

3
) 2] + e [Pt 

(H
2
O) 2 (NH

3
) 2] 2 + cátions. Estas espécies originam 

moléculas carregadas positivamente, que facilmente 

reagem com o DNA nuclear com formação de liga-

ções covalentes com bases de purinas, principalmente 

na posição N7, resultando em ligações cruzadas 

1,2-intracadeias, que são os principais responsáveis 

pelos efeitos genotóxicos da cisplatina.3,10

Os íons de platina carregados positivamente 

são mais tóxicos em células renais que o composto 

parenteral, ligando-se aos componentes do DNA, 

RNA e proteínas. Estas ligações cruzadas entre o 

DNA e a cisplatina conduzem ao comprometimento 

da replicação e transcrição, resultando em parada do 

ciclo celular e apoptose.3,10

Wainford et al.11 sugerem que a enzima intracelular 

gama-glutamiltranspeptidase (GGT) tenha um papel 

no metabolismo da cisplatina como nefrotoxina 

devido à enzima clivar o conjugado de cisplatina com 

a glutationa reduzida em metabólico tóxico.

LESÃO DO DNA
A cisplatina exerce sua atividade citotóxica pela 

formação de ligações cruzadas entre e dentro das 

cadeias no DNA genômico renal. O grau de “plati-

nação” é mais comumente associado à entrada da 

cisplatina no núcleo celular seguido pelo acúmulo 

da droga. A ligação platina-DNA gera “adutos”, 

ou novos compostos que ativam várias respostas 

celulares, incluindo a sinalização do dano ao DNA, 

pontos de checagem do ciclo celular, reparo do DNA 

e morte celular.12

As formas hidratadas da cisplatina facilmente 

reagem com o DNA nuclear, formando ligações 

covalentes com bases purínicas, primariamente 

na posição N7, resultando em ligações cruzadas 

1,2-intracadeias, que são as principais responsáveis 

pelos efeitos genotóxicos da cisplatina. Estas ligações 

cruzadas entre DNA e cisplatina conduzem a um 

prejuízo da replicação e transcrição, resultando na 

parada do ciclo celular e, eventualmente, apoptose.13 

O alvo da apoptose causando dano ao DNA é me-

diado pelo gene supressor de tumor, chamado p53, 

que ativa genes pró-apoptóticos e reprimem genes 

antiapoptóticos. As células em divisão celular são par-

ticularmente sensíveis à lesão do DNA, e a atividade 

antineoplásica da cisplatina tem sido principalmente 

atribuída à formação de adutos de DNA. Entretanto, 

alguns estudos sugerem que a formação de adutos 

de DNA nuclear pode não ser o único determinante 

do efeito farmacológico da cisplatina e que o DNA 

mitocondrial pode ser o mais comum alvo de ligação 
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da cisplatina, consequente à sua pobreza de reparação. 
Em homens adultos, as células do túbulo proximal 
não se dividem; consequentemente, a formação de 
adutos de DNA pode não ter um papel principal na 
nefrotoxicidade da cisplatina. Além do DNA nuclear 
e mitocondrial, a cisplatina atinge outros componen-
tes celulares, tais como RNA, proteínas e fosfolipí-
dios; além destes, outros mecanismos têm sido asso-
ciados com os efeitos nefrotóxicos da cisplatina em 
células renais saudáveis. O dano oxidativo e a infla-
mação poderiam explicar seus efeitos em outros cons-
tituintes celulares que estão associados à toxicidade 
renal da cisplatina. Várias evidências indicam que 
a nefrotoxicidade da cisplatina está principalmente 
associada às espécies reativas de oxigênio (ROS) 
geradas na mitocôndria.4,12-14

Foi sugerido que a cisplatina conjuga-se com a 
glutationa reduzida (GSH) no fígado e chega ao rim 
como conjugado de cisplatina-GSH, o qual é cliva-
do a um metabólito tóxico principalmente pela ação 
da gama-glutamiltranspeptidase (GGT), uma enzima 
localizada na borda em escova do túbulo proximal 
do rim. O metabótito formado é altamente reativo 
com os compostos thiol/platina que interagem com 
macromoléculas conduzindo eventualmente à morte 
das células renais.11 A interferência desta biotransfor-
mação foi proposta como uma ação para prevenir a 
formação de metabólitos nefrotóxicos e, consequen-
temente, minimizar a nefrotoxicidade da cisplatina. 
Foi demonstrado que ratos deficientes em GGT 
foram resistentes aos efeitos nefrotóxicos da cispla-
tina. Estudos adicionais em ratos demonstraram que 
inibição da GGT com uma substância chamada acivi-
cin protege-os contra a nefrotoxicidade da cisplatina. 
Foi constatada a participação de outras enzimas, tais 
como aminopeptidases N (AP-N), dispeptidade renal 
(RDP), e beta-liasecisteina-Sconjugase (C-S liase) 
nesta via tóxica.

A seguinte sequência foi proposta: após os 
conjugados de cisplatina-GSH serem secretados 
dentro do lúmen do túbulo proximal, estes são 
clivados pela GGT, formando um conjugado de 
cisteína-glicina e, então, são clivados pelas amino-
peptidases de superfície celular, AP-N, RDP, para um 
conjugado de cisteína, o qual é então reabsorvido pelo 
túbulo proximal e finalmente metabolizado pela C-S 
liase a compostos tóxicos reativos de thiois resultan-
do em nefrotoxicidade. A inibição da C-S liase com 
ácido amino-oxiacético protegeu ratos tratados com 

15 mg/kg de cisplatina. De acordo com outro estudo, 
a inibição das enzimas AP-N, RDP e CS-liase não 
protegeram contra a nefrotoxicidade em ratos trata-
dos com 10 mg/kg de cisplatina e/ou ratos tratados 
com 6 mg/kg cisplatina.11,15

ALTERAÇÕES DO SISTEMA DE TRANSPORTE CELULAR

A nefrotoxicidade induzida pela cisplatina é caracte-
rizada pela disfunção das células tubulares proximais 
renais. A cisplatina interfere com o transporte de 
água, nutrientes nas células tubulares renais, o 
qual é mediado por sistema de transportes de sódio 
na face apical e basolateral das células, tais como 
Na/K/ATPase, co-transportadores de Na/K/2Cl e do 
permutador tipo III do Na/H, e canais permeáveis à 
água incluindo aquaporinas 1, 2, e 3. A cisplatina ini-
biu a atividade dos transportadores na borda em esco-
va tanto in vivo quanto in vitro. A lesão induzida pela 
cisplatina pode interferir na integridade do citoesque-
leto e da polaridade celular, conduzindo a mudanças 
nos íons hidrogênio, magnésio, potássio e cálcio, con-
tribuindo para menor reabsorção no túbulo proximal 
e distal, e aumento da excreção urinária destes íons. 
Além disso, a perda da barreira epitelial tubular e/ou 
junções entre as células viáveis durante a lesão tubular 
induzida pela cisplatina, poderia também conduzir ao 
retorno do filtrado glomerular à circulação, contri-
buindo para uma aparente diminuição na TFG.16

DISFUNÇÃO MITOCONDRIAL

Várias linhas de evidência sugerem que a cisplatina 
acumula-se na mitocôndria das células renais, preju-
dicando a bioenergética mitocondrial, aumentando 
a geração de espécies reativas de oxigênio (ROS), 
diminuindo a absorção de cálcio na mitocôndria e 
provocando a liberação de fatores pró-apoptóticos, 
que, em última instância, levam à morte das células 
tubulares renais.17

Há evidências de que o DNA mitocondrial, ou 
outros alvos mitocondriais, são talvez mais impor-
tantes do que o dano ao DNA nuclear na mediação 
da morte celular induzida por cisplatina. A cisplatina 
é hidrolisada para gerar um metabólito carregado 
positivamente que preferencialmente se acumula den-
tro da mitocôndria carregada negativamente. Assim, 
a sensibilidade das células à cisplatina parece correla-
cionar-se tanto com a densidade da mitocôndria como 
com o potencial de membrana mitocondrial. Esta 
observação pode explicar a sensibilidade particular 
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do túbulo renal proximal à toxicidade, dado que este 
segmento apresenta uma das maiores densidades de 
mitocôndrias no rim. A comparação das células can-
cerosas ovarianas sensíveis à cisplatina com células re-
sistentes à mesma droga revelou um menor potencial 
de membrana mitocondrial, bem como menos danos 
ao DNA mitocondrial nas células resistentes, poden-
do o DNA mitocondrial ser mais suscetível do que 
o DNA nuclear a danos induzidos pela cisplatina, 
devido aos mecanismos de reparos do DNA menos 
eficientes. Tomados em conjunto, estas observações 
apontam para o DNA mitocondrial como um impor-
tante alvo de toxicidade da cisplatina.14,18

A produção de energia pela mitocôndria também 
é rompida pela cisplatina e pode contribuir para a 
nefrotoxicidade. Os ácidos graxos são a principal 
fonte de energia para o túbulo proximal, o principal 
local de lesão renal da cisplatina. A cisplatina inibe 
a oxidação de ácidos graxos no rim de ratos e em 
células do túbulo proximal em cultura, por meio 
de uma redução da expressão do Peroxisome 
proliferator-activated receptor alpha (PPAR-alpha) 
mediada por genes envolvidos na utilização de ácidos 
graxos celulares.19

A cisplatina também afeta os complexos mitocon-
driais respiratórios e sua função. A exposição de cultu-
ras de células do túbulo proximal à cisplatina in vitro 
inibe complexos mitocondriais I a IV da cadeia respi-
ratória e, como resultado, acarreta diminuição dos ní-
veis intracelulares de ATP. O tratamento com cisplati-
na in vivo também resultou em disfunção mitocondrial 
como evidenciado por uma diminuição no potencial ele-
troquímico da membrana, uma diminuição substancial 
na absorção de cálcio mitocondrial e um esgotamento 
dos sistemas de defesa antioxidantes mitocondriais.18,19

ESTRESSE OXIDATIVO E NITROSATIVO

Há muitas evidências de que o estresse oxidativo esteja 
envolvido na lesão renal após a administração da 
cisplatina. Foram sugeridos que a produção de ROS, a 
depleção dos sistemas antioxidantes e estimulação do 
acúmulo renal de produtos da peroxidação lipídica 
são os principais mecanismos relacionados com a 
nefrotoxicidade induzida pela cisplatina, que causam 
ativação do metabolismo oxidativo, por estimular a 
produção de ROS pelas mitocôndrias danificadas, 
incluindo ânion superóxido (O2), peróxido de 
hidrogênio (H2O2), e radical hidroxila (OH) e/ou 
pode também diminuir os sistemas antioxidantes 

de defesas, tais como GSH, superóxido dismutase 
(SOD), catalase (CAT) e glutationaperoxidase (GPx). 
A participação do estresse nitrosativo está envolvida 
no dano renal induzido pela cisplatina, havendo 
evidências de que os efeitos celulares de ROS são 
amplificados pela maciça produção de óxido nítrico 
(NO), possivelmente por induzir a síntese do óxido 
nítrico sintetase (iNOS), resultando em contínua for-
mação de peroxidonitritos (ONOO-), que ao reagir 
com ânions superóxido, contribui para o dano renal 
induzido pela cisplatina. O aumento da produção de 
espécies reativas de oxigênio e nitrogênio após trata-
mento com cisplatina resulta em danos significativos 
à estrutura e funções celulares, incluindo a peroxida-
ção lipídica, nitração de proteínas, inativação enzi-
mática e quebra do DNA. Como consequência, deste 
fenômeno ocorre uma disfunção celular e a geração 
dos sinais intracelulares para a ativação tanto de vias 
apoptóticas quanto de vias de sobrevivência celular, 
causando lesão renal e morte celular.20-23

A cisplatina pode induzir a formação de ROS 
nos microssomas através do sistema citocromo P450 
(CYP). Testando modelos in vitro e in vivo, mostrou-se 
que o CYP foi uma importante fonte de ferro catalíti-
co para a geração de ROS durante o tratamento com 
cisplatina. Em ratos CYP2E1-nulos, o acúmulo de 
ROS induzido pela cisplatina foi atenuado, assim co-
mo a lesão renal. Apesar do reconhecimento da função 
do estresse oxidativo na nefrotoxicidade da cisplatina, 
os alvos moleculares críticos das ROS em células tubu-
lares renais são ainda desconhecidos. Pela sua ampla 
natureza reativa, as ROS podem atacar e modificar 
múltiplas moléculas nas células, tais como lipídeos, 
proteínas e DNA, resultando em estresse celular. 
Também as ROS parecem estar envolvidas na ativa-
ção de várias vias de sinalização importantes durante 
a nefrotoxicidade da cisplatina, incluindo vias apoptó-
ticas. Estas observações sugerem que as ROS podem 
ser sinais precoces e que são pelo menos parcialmente 
responsáveis pela ativação de várias vias de sinalização 
culminando em insuficiência renal, lesão e morte celu-
lar durante a nefrotoxicidade da cisplatina.24,25

Além da lesão, as células renais podem também 
montar uma resposta citoprotetora sob estresse 
oxidativo. Este é mais bem ilustrado pela ação 
da heme-oxigenase-1 (HO-1). A HO-1 é uma 
enzima microssomal redox-sensível que catalisa a 
degradação da heme em biliverdina, ferro, e monó-
xido de carbono. Os ratos HO-1-deficientes foram 
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significativamente mais sensíveis à lesão renal in-
duzida por cisplatina, em comparação com seus 
controles selvagens. Em modelos in vitro, a supe-
rexpressão da HO-1 significativamente minimiza a 
apoptose induzida pela cisplatina. A base molecular 
dos efeitos crioprotetores da HO-1 não é totalmente 
clara, mas os mecanismos que têm sido postulados 
são a degradação da porção do heme pró-oxidante, 
a geração de bilirrubina antioxidante, e a geração 
de monóxido de carbono crioprotetor. De fato, um 
estudo mostrou que o monóxido de carbono pode 
melhorar significativamente a lesão renal induzida 
pela cisplatina in vitro e in vivo. Perspectivas de pes-
quisas envolvendo o papel da HO-1 e os seus produ-
tos podem não apenas fornecer o entendimento me-
canicista da lesão renal induzida pela cisplatina, mas 
também pode conduzir à identificação de melhores 
agentes renoprotetores.26,27

Em vários modelos experimentais, os efeitos 
renoprotetores foram demonstrados para os 
antioxidantes, tais como dimetiltioureia (DMTU), 
melatonina, selênio, vitamina E, a N-acetilcisteína, 
e muitos outros. No entanto, se estes antioxidan-
tes são renoprotetores em pacientes humanos, no 
contexto durante a quimioterapia utilizando a 
cisplatina estes efeitos são incertos até o momen-
to. É importante ressaltar que os produtos an-
tioxidantes naturais podem diminuir as ROS nos 
rins, sem afetar a eficácia anticancerígena da cis-
platina. Embora os ingredientes ativos não sejam 
conhecidos em todos estes produtos naturais, mas 
se os efeitos renoprotetores são comprovadamente 
verdadeiros em seres humanos, poderiam ter aplica-
ção terapêutica em potencial.3,4,18

RESPOSTA INFLAMATÓRIA

Existem várias evidências que sugerem fortemente o en-
volvimento de mecanismos inflamatórios como um dos 
papéis importantes na patogênese da nefrotoxicidade 
da cisplatina. A cisplatina ativa a fosforilação e a con-
sequente translocação do fator de transcrição nuclear 
kappa B (NF-țB) para o núcleo, por meio da degrada-
ção da proteína inibidora IțBĮ. A ativação do NF-țB 
promove a transcrição de genes específicos que codifi-
cam mediadores inflamatórios, promovendo respostas 
imunes, proliferativas, antiapoptóticas e inflamatórias.18 
Este evento leva ao aumento da expressão do fator de 
necrose tumoral-Į (TNF-Į) em células tubulares re-
nais, uma citocina importante envolvida na inflamação 

sistêmica e na resposta de fase aguda induzida por ad-
ministração da cisplatina. O TNF-Į pode desencadear 
a morte celular tubular e danos aos tecidos diretamente 
através do receptor de TNF tipo 1 (TNFR1), bem como 
indiretamente por meio da montagem de uma resposta 
inflamatória intensa através do receptor do TNF tipo 2 
(TNFR2). Além disso, a sinalização do TNF-Į/TNFR2 
contribui para a nefrotoxicidade da cisplatina e pode 
potencializar os efeitos pró-apoptóticos da ativação do 
TNFR1. Sabe-se que o TNF-Į também coordena a ativa-
ção de uma grande rede de citocinas pró-inflamatórias, 
tais como a interleucina-1, 4, 6 (IL-1ȕ, IL-4, IL-6), fa-
tor de crescimento de transformação ȕ-1 (TGF-ȕ 1) e 
a quimiocina proteína-1 quimiotáxica para monócitos 
(MCP-1) estimulada após ativação da citocina RANTES 
(Regulated on activation, Normal T cell expressed and 
secreted). Além disso, o TNF-Į induz a expressão de 
moléculas de adesão que incluem molécula de adesão 
intercelular-1 (ICAM-1), molécula de adesão da célula 
vascular-1 (VCAM-1) e selectina-E, promovendo um in-
fluxo de células inflamatórias em tecidos. Já foi demons-
trado que o TNF-Į é produzido localmente por células 
próprias do rim e não por células derivadas da medula 
óssea, do sistema imunológico que infiltram o órgão 
durante a nefrotoxicidade pela cisplatina.28 Assim, a 
infiltração de células inflamatórias pode servir de reser-
vatórios de citocinas e quimiocinas inflamatórias e isso 
pode intensificar os efeitos citotóxicos da cisplatina, 
contribuindo para a perda da função renal e para o 
desenvolvimento de fibrose, através da geração de ROS, 
NO e citocinas pró-inflamatórias.29

Em resumo, o TNF-Į parece ser uma chave 
regulatória à jusante na resposta inflamatória 
desencadeada por cisplatina. No entanto, os sinais 
à montante responsáveis pela produção de TNF-Į 
permanecem incertos. Zhang et al.30 propuseram o 
papel dos receptores Toll-like (TLRs), uma família 
de receptores considerados como uma primeira linha 
de defesa inata, podendo ser responsáveis por iniciar 
a produção de citocinas e pela disfunção renal du-
rante a nefrotoxicidade pela cisplatina. Seus estudos 
demonstraram que o TLR4 é essencial em iniciar a 
resposta inflamatória intrarrenal que ocorre na nefro-
toxicidade pela cisplatina.

ATIVAÇÃO DA FAMÍLIA DE PROTEÍNAS QUINASES ATIVADAS 
POR MITÓGENOS (MAPKS)
O sistema sinalizador de proteínas quinases ativadas 
por mitógenos (MAPKs) consiste em várias vias de 
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proteínas com atividade serina/treonina quinases 
altamente conservativas, que são ativadas por 
diversos sinais extracelulares, e muitos proces-
sos regulatórios celulares incluindo proliferação, 
diferenciação, migração, apoptose e sobrevida. As 
Quinase c-JunN-terminal (JNK) e p38 MAPK são 
induzidas pelo estresse celular, por respostas infla-
matórias e por vias apoptóticas que são iniciadas por 
uma variedade de estímulos estressantes biológicos, 
físicos e químicos, enquanto a cascata de sinais ex-
tracelulares regulados por quinases (ERK) é induzida, 
em sua maioria, por fatores de crescimento de sobre-
vida e morte celular. Dados sugerem ativação dife-
rencial de três maiores vias de MAPKs (ERK, JNK 
e p38) em modelos experimentais de nefrotoxicidade 
pela cisplatina in vitro e in vivo.3,4

Os eventos à jusante da ativação do MAPK 
p38 que conduzem à síntese de TNF-alfa durante 
a inflamação renal induzida por cisplatina foram 
delineados, mas já foi demonstrado que em neutró-
filos estimulados por lipopolissacarídeos e em células 
musculares lisas de vasos sanguíneos, a ativação de 
MAPk p38 conduz à degradação do Ițȕ (inibidor do 
NF-țȕ), consequentemente promovendo a ativação 
e migração do NF-țȕ para o núcleo, produzindo as 
citocinas pró-inflamatórias incluindo o TNF-Į. Por 
outro lado, alguns destes mediadores inflamatórios, 
incluindo o TNF-Į, que promove uma alça ampli-
ficadora, induzindo ele próprio a fosforilação e a 
degradação da proteína inibitória IțȕĮ e a transcrição 
de genes para mediadores inflamatórios.20

Fatores de crescimento de transcrição-ȕ (TGF-ȕ), 
proteína quimiotáxica dos monócitos-1 (MCP-1), 
moléculas de adesão intercelular (ICAM) e HO-1 
têm sido implicados na nefrotoxicidade à cisplati-
na. Significante up-regulation do TNF-Į, TGF-ȕ, 
RANTES, proteína inflamatória dos macrófagos 2 
(MIP-2), MCP-1, TCA3 (T-cell activation-3), IL-1b e 
ICAM-1 foi encontrada em rins de animais tratados 
com cisplatina. O aumento da interleucina 1b (IL-1b) 
está associado às caspases pró-inflamatórias (enzima 
conversora de IL-1b ou ICE), das quais a caspase-1 
que também ativa outras citocinas, tais como a IL-18 
e a IL-6, promovendo infiltração de neutrófilos. A 
Inibição da IL-1b, da IL-18, da IL-6 ou da infiltração 
neutrofílica nos rins não é suficiente para prevenir a 
injúria renal induzida pela cisplatina; entretanto, ratos 
deficientes em caspase-1 são protegidos da apoptose e 
da necrose tubular aguda. Isto poderia ser decorrente 

da participação da caspase-1 na via apoptótica, que 
além de participar no processo inflamatório, também 
poderia ativar a caspase-3, induzindo apoptose no 
tecido renal.3,4,18

ATIVAÇÃO DE VIAS APOPTÓTICAS

Duas vias principais de apoptose têm sido implicadas 
na nefrotoxicidade da cisplatina, incluindo (i) a via 
intrínseca que envolve organelas celulares, tais como 
retículo endoplasmático e mitocôndrias; e (ii) a via 
extrínseca, também chamada de via do receptor de 
morte celular, que envolve a ativação de receptores 
de morte em resposta à ligação de receptores de 
membrana. Ambas as vias conduzem à ativação de 
proteases específicas chamadas de caspases executo-
ras (caspases 3 e 7), resultando em sinais morfológi-
cos característicos de apoptose que incluem formação 
de bolhas de membrana, retração das células e 
fragmentação do DNA.4,31

A via intrínseca ou mitocondrial emergiu como 
um fator chave para a morte da célula tubular renal 
em modelos experimentais induzida por nefrotoxi-
cidade à cisplatina. As proteínas pró-apoptóticas da 
família Bcl-2 (Bax e Bak) funcionam como “integra-
dores moleculares” para a via mitocondrial, e seu 
papel na apoptose induzida pela cisplatina tem sido 
documentada em modelos in vivo. Após a exposição 
aos sinais de morte celular, as proteínas pró-apoptó-
ticas Bax e Bak sofrem modificações estruturais e al-
teram a integridade da membrana mitocondrial para 
provocar a liberação de fatores apoptogênicos, tais 
como citocromo C (ativador de caspases) e do fator 
de indução da apoptose (AIF), promotor da morte 
celular independente de caspase. Apesar do citocromo 
C ser liberado em resposta à cisplatina, a inibição da 
citocromo C mediada por ativação de caspases for-
neceu apenas proteção parcial da apoptose induzida 
pela cisplatina, sugerindo um papel do AIF na morte 
celular. Na nefrotoxicidade pela cisplatina, em adição 
aos reguladores à jusante das vias apoptóticas como 
as proteínas da família Bcl-2, dois outros mecanis-
mos importantes têm sido relatados: transdutores de 
sinais, tais como proteínas quinases (MAPKs, PI3K 
e Akt/PKB) e fatores de transcrição (NF-kB e p53). 
O papel da proteína p53 tem sido reconhecido como 
crítico para indução de apoptose na nefrotoxicidade 
da cisplatina. Os estudos sugerem que a ativação 
da p53 pode ser um sinal de início da apoptose 
induzida pela cisplatina nas células tubulares renais, 
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promovendo a ativação da caspase-2 e à liberação 
mitocondrial de AIF, duas vias principais de morte 
celular, demonstrando também que o dano ao DNA 
é induzido pela translocação do AIF e depende da 
presença de p53.3,31,32

O retículo endoplasmático (RE) também pode iniciar 
a apoptose diretamente ou através da interferência com 
a via mitocondrial. A caspase iniciadora na via do RE é 
a caspase 12, que está localizada na face citosólica do 
RE a qual é ativada por estresse. Outra proteína asso-
ciada ao RE que tem sido implicada na morte da célula 
é uma fosfolipase A2 independente de Ca2+. Em células 
tubulares renais tratadas com cisplatina, esta proteína 
pode agir à jusante da p53 e à montante da caspase 3. 
A via extrínseca, iniciada pela ligação dos receptores 
de morte celular através de ligantes na membrana plas-
mática leva ao recrutamento e à ativação de caspases 
8 e 10, os quais ativam a caspase 3 e podem recrutar 
a via mitocondrial. Os principais ligantes da morte 
celular incluem Fas e TNF-Į com os seus receptores 
correspondentes (TNFR 1 e 2).4,31

A apoptose mediada pelo receptor de morte 
celular induzida pela cisplatina foi detectada em 
células epiteliais tubulares proximais humanas, e foi 
associada com um aumento da expressão de Fas e Fas 
ligante em tecidos renais. Por outro lado, o TNFR1 
contém um “domínio de morte” conservador que, 
após a ligação com o TNF-Į, pode desencadear a 
formação de uma complexa ativação de caspases, 
levando à apoptose. Em contraste, o TNFR2 não tem 
o “domínio de morte” e, portanto, pode não estar 
diretamente envolvido no início de apoptose.29,32

CONCLUSÃO

A nefrotoxicidade é um efeito adverso grave e limitante 
em pacientes com câncer que utilizam a cisplatina, 
sendo o resultado do transporte da cisplatina em 
células do epitélio renal, lesão nuclear e do DNA mi-
tocondrial, ativação da morte celular por vias múl-
tiplas e início de uma resposta inflamatória intensa. 
Embora esta toxicidade apresente potenciais alvos 
terapêuticos, intervenções em modelos animais têm 
fornecido apenas uma proteção parcial. Além disso, o 
impacto de intervenções sobre a eficácia quimioterá-
pica da cisplatina não tem sido adequadamente exa-
minado. Novas perspectivas surgem sobre estratégias 
combinadas que têm como alvo vários mecanismos 

moleculares da nefrotoxicidade à cisplatina que 
poderão ser utilizadas como medidas preventivas em 
estudos clínicos.
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O Sr.(ª) está sendo convidado(a) a participar do projeto de pesquisa "Marcadores Laboratoriais 

de Avaliação da Injúria Renal Aguda em  Pacientes com câncer de cabeça e pescoço em tratamento 
com cisplatina", de responsabilidade dos pesquisadores  Luis Alberto Batista Peres e Ademar Dantas 
da Cunha Junior. Este formulário será impresso em duas vias, ficando uma com o paciente. 

Este estudo é importante no sentido de avaliar exames laboratoriais de lesão renal mais 
precoce que os marcadores usuais, creatinina e ureia, em pacientes que utilizam o quimioterápico 
cisplatina e desse modo contribuir para o acompanhamento da função renal destes pacientes, 
impedindo uma lesão renal irreversível com o impedimento do uso de cisplatina ou a sua suspensão 
precoce no curso de um tratamento quimioterápico.  O presente trabalho é relevante por ser inédito e 
pode gerar conhecimentos que poderão estimular outros estudos. 

Os objetivos deste trabalho visam detectar mudanças nos exames laboratoriais na urina e no 
sangue antes e após o uso de cisplatina até 35 dias após o término do tratamento.  

Serão avaliados somente os pacientes tratados com cisplatina (quimioterapia) e radioterapia 
em câncer de cabeça e pescoço, com relação aos exames laboratoriais de lesão renal investigados: 
NGAL, PCR, LDH, proteinúria-Urina I, magnésio e creatinina. Serão registrados todos os pacientes 
com relação a dados clínicos: idade, sexo, raça, superfície corporal, peso, altura, IMC, estádio clinico 
da doença, tratamento proposto, suspensão ou redução da dose de cisplatina e o motivo da 
suspensão ou redução.  

O Paciente coletará sangue na véspera do tratamento, 24 h após a administração da cisplatina 
e no 2º dia após (48h) cada aplicação de cisplatina (3 sessões associadas à radioterapia), com 
dosagem sanguínea de NGAL, PCR, creatinina, LDH, magnésio e proteinúria-Urina I. Outros exames 
que serão coletados um dia antes de cada aplicação da sessão de quimioterapia com cisplatina: 
hemograma, ureia, sódio, potássio, cálcio, fosfatase alcalina e TGP.  

Após 35 dias da ultima sessão de cisplatina (3ª ou a última sessão após a suspensão da 
droga), será coletado amostra para avaliação dos marcadores (NGAL, PCR, creatinina, LDH, 
magnésio e urina I). O presente trabalho não modificará o tratamento proposto inicialmente pelo 
serviço de oncologia e radioterapia do Hospital do Câncer de Cascavel-UOPECCAN. 

Após uma avaliação dos exames pré-quimioterapia já citados, a infusão de 2000 ml de solução 
isotônica, 150 ml de manitol a 20%, dexametasona (20 mg), ondasentrona 32 mg, os pacientes 
recebem cisplatina 100 mg/m2, em infusão de 1 hora intravenosa, seguido por 1000 ml de SG a 5%.   
Serão coletadas amostras de urina e sangue 24 h após completar a infusão de cisplatina e 48h dia 
após a infusão. Amostras para dosagem de NGAL serão estocadas a -80 ° C até análises.  

Os dados serão armazenados em banco de dados do programa Microsoft Excel e serão 
analisados por meio das estatísticas descritivas: média aritmética e mediana quando for adequado. O 
presente estudo será encaminhado ao Comitê de Ética em Pesquisa da UNIOESTE e os dados serão 
coletados somente após a sua aprovação.  

Os pacientes que participarem deste trabalho não terão qualquer risco de vida, tendo apenas o 
inconveniente da coleta de sangue antes e após o uso da cisplatina, na qual poderá haver dor e 
hematoma local, risco inerente a toda coleta de sangue. Qualquer intercorrência advinda da coleta de 
sangue será atendida no Hospital do Câncer de Cascavel. 

Esperamos contribuir no sentido de avaliar novos exames laboratoriais de lesão renal mais 
precoce que os marcadores usuais, em pacientes que utilizam cisplatina e desse modo contribuir 
para monitorizar a função renal destes pacientes, impedindo uma lesão renal irreversível com o 
impedimento do uso de cisplatina ou a sua suspensão precoce no curso de um tratamento 
quimioterápico. O conhecimento de novos marcadores de lesão renal em pacientes que utilizam 
cisplatina pode gerar novos conhecimentos que poderão estimular outros estudos e modificar 



 

protocolos existentes. Estes dados contribuirão para entender a realidade local e comparar com 
outros estudos, além de certa forma proteger e beneficiar os pacientes em uso de cisplatina.   

O voluntário poderá sanar eventuais dúvidas acerca dos procedimentos, riscos, benefícios e 
outros assuntos relacionados com a pesquisa ou com o tratamento individual a qualquer momento do 
seu tratamento.  

A participação é voluntária e que este consentimento poderá ser retirado a qualquer tempo, 
sem prejuízos à continuidade do tratamento. 

Todas as informações geradas durante o trabalho serão mantidas em sigilo absoluto, 
mantendo a confidencialidade e a privacidade do paciente. 
 
Eu, _________________, RG nº ___ declaro ter sido informado e concordo em participar, como voluntário, do 
projeto de pesquisa acima descrito. 
 
Ou 
 
Eu,_________________, RG nº ___, responsável legal por ___________, RG nº _______ declaro ter sido 
informado e concordo com a sua participação, como voluntário, no projeto de pesquisa acima descrito. 
 
Cascavel, _____ de ____________ de _______ 
 
____________________________________________ ____________________________________ 
Nome e assinatura do paciente ou seu responsável legal  Nome e assinatura do responsável por obter o  
                                                                                                    consentimento 
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ADEMAR DANTAS CUNHA JUNIOR <ademardcj@gmail.com>

Fw: Artigo Aprovado SGP/JBN
Peres <peres@certto.com.br> 17 de março de 2014 12:16
Para: ADEMAR DANTAS CUNHA JUNIOR <ademardcj@gmail.com>

 
Ademar,(precisamos(comemorar.
Peres

From: sgpjbn@sgponline.com.br
Sent: Monday, March 17, 2014 11:25 AM
To: peres@certto.com.br
Subject: Artigo Aprovado SGP/JBN

Ilmo(a) Sr.(a)
Prof(a), Dr(a) LUIS ALBERTO BATISTA PERES

Referente ao código de fluxo: 2946
Classificação: Artigo Original

Temos o prazer de informar que o manuscrito Papel da Lipocalina associada à gelatinase
neutrofílica (NGAL) urinária na nefrotoxicidade da cisplatina em pacientes com câncer de cabeça
e pescoço foi aprovado pelo Conselho Editorial do Jornal Brasileiro de Nefrologia e será publicado
em breve.

Lembramos que algumas modificações poderão ser solicitadas até a publicação do artigo.

Obrigado por submeter seu trabalho ao Jornal Brasileiro de Nefrologia.

Atenciosamente,

Dr. João Egídio Romão Junior
Editor

Rua Machado Bittencourt, 205,
5º andar, conj. 53, Vila Clementino,

São Paulo - SP, CEP 04044-000
E-mail: jbn@sbn.org.br
Fone: (11) 5579-1242

««« Favor não responder esta mensagem, pois ela foi gerada automaticamente pelo SGP »»»
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


