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RESUMO 

 

MENDONÇA, L. M. Avaliação de uma preparação hidrossolúvel de curcumina 
sobre a toxicidade induzida pelo quimioterápico cisplatina: possíveis efeitos 
protetores in vitro e in vivo, e identificação de alterações na expressão do gene 
Tp53. 2012. 110f. Tese (Doutorado). Faculdade de Ciências Farmacêuticas de 
Ribeirão Preto – Universidade de São Paulo, Ribeirão Preto, 2012. 
 

A curcumina é um pigmento amarelo encontrado no rizoma da planta Curcuma longa 
Linn. que possui propriedades antioxidantes, anti-inflamatórias e anticâncer. Embora 
tenha um grande potencial terapêutico, sua aplicação clínica é limitada pelas baixas 
concentrações plasmáticas obtidas após administração oral. A cisplatina é um 
agente quimioterápico utilizado no tratamento de vários tipos de cânceres, entretanto 
é inerente o desenvolvimento de sérios efeitos adversos. Seu principal mecanismo 
de ação em células tumorais envolve a interação direta com o DNA e formação de 
crosslinks, levando a célula a parada do ciclo celular e apoptose pela ativação da 
proteína p53. O objetivo deste estudo foi avaliar o efeito protetor da curcumina 
hidrossolúvel formulada na dispersão sólida curcumina/gelucire®50-13/aerosil® 
(curcumina DS) sobre a citotoxicidade, neurotoxicidade e genotoxicidade da 
cisplatina in vitro e in vivo, além da sua possível interferência na eficácia antitumoral 
da cisplatina in vitro. Os estudos in vitro foram realizados no modelo de 
neurotoxicidade em células PC12 e em células tumorais HepG2, derivadas de um 
hepatocarcinoma humano. Os experimentos in vivo foram realizados em ratos 
Wistar, comparando a absorção gastrintestinal e os efeitos da curcumina DS e da 
curcumina padrão. Nos estudos in vitro a curcumina DS reduziu a neurotoxicidade 
da cisplatina no ensaio de crescimento de neuritos. A expressão do gene Tp53 nas 
células PC12 não foi modulada pela curcumina DS. Na linhagem celular tumoral 
HepG2, a curcumina DS não reduziu a citotoxicidade da cisplatina. Os resultados 
dos experimentos in vivo mostraram que curcumina DS e a curcumina padrão 
reduziram significativamente a formação de micronúcleos induzidos pela cisplatina 
na medula óssea, porém, no ensaio do cometa, não alteraram a formação de 
crosslinks induzidos pela cisplatina no tecido renal. A curcumina DS e a curcumina 
padrão não modularam o estresse oxidativo e a expressão do gene Tp53 no tecido 
renal. Nossos resultados sugerem que a curcumina não interfere na atividade 
antitumoral da cisplatina, uma vez que a curcumina não reduziu a citotoxicidade da 
cisplatina nas células HepG2, e nem a expressão do gene Tp53 nas células PC12 e 
no tecido renal. Além disso, os resultados obtidos no ensaio do cometa mostraram 
que a curcumina não reduziu a formação de crosslinks platina-DNA, o principal 
mecanismo de citotoxicidade da cisplatina. A formulação da curcumina em dispersão 
sólida aumentou significativamente a sua biodisponibilidade, além de não apresentar 
redução dos efeitos antimutagênicos em relação à curcumina padrão. Os efeitos 
protetores da curcumina DS, como a redução da neurotoxicidade e mutagenicidade 
induzida pela cisplatina, poderia trazer benefícios à quimioterapia, possibilitando 
uma terapia mais eficaz e melhor qualidade de vida aos pacientes. Os resultados 
sugerem que os efeitos protetores da curcumina poderiam ser seletivos às células 
sadias, não reduzindo os efeitos da cisplatina em células tumorais.  
 
Palavras-chave: Neurotoxicidade, genotoxicidade, antigenotoxicidade, antioxidantes, 
expressão gênica. 
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ABSTRACT 

 

MENDONÇA, L. M. Evaluation of a water-soluble curcumin formulation against 
toxicity induced by antineoplasic drug cisplatin: the possible protective effects 
in vitro and in vivo, and modulation of Tp53 gene expression. 2012. 110f. Thesis 
(Doctoral). Faculdade de Ciências Farmacêuticas de Ribeirão Preto – Universidade 
de São Paulo, Ribeirão Preto, 2012. 
 

Curcumin is a yellow pigment derived from the rhizome of Curcuma longa Linn. Its 
pharmacological effects include antioxidant, anti-inflammatory, and anti-cancer 
properties. Although curcumin possesses great therapeutic potential, its low oral 
bioavailability limits therapeutic application. Cisplatin is a chemotherapeutic drug with 
activity against a wide variety of tumors; however, it has notorious side effects. Its 
main mechanism of action in tumor cells involves direct interaction with DNA and 
formation of crosslinks, leading the cells to a cycle arrest and apoptosis through 
activation of p53. This study’s aim was to evaluate the protective effects of water-
soluble curcumin, which was formulated in a solid dispersion consisting of 
curcumin/gelucire®50-13/aerosil® (curcumin DS), on the cytotoxicity, neurotoxicity, 
and genotoxicity of cisplatin in vitro and in vivo beyond its possible interference in the 
antitumor efficacy of cisplatin in vitro. In vitro studies were performed on the model of 
neurotoxicity in PC12 cells and in HepG2 tumor cells derived from a human 
hepatocarcinoma. The in vivo experiments were performed on Wistar rats, comparing 
gastrointestinal absorption and the effects of curcumin DS and standard curcumin. In 
the in vitro studies, curcumin DS reduced neurotoxicity of cisplatin in the neurite 
outgrowth assay. Tp53 gene expression in PC12 cells was not modulated by 
curcumin DS. In the tumor cell line HepG2, curcumin DS did not reduce the 
cytotoxicity of cisplatin. Results of in vivo experiments showed that curcumin DS and 
standard curcumin significantly reduced micronucleus formation induced by cisplatin 
in bone marrow. However, on the comet assay, it did not affect the formation of 
crosslinks induced by cisplatin on renal tissue. Curcumin DS and standard curcumin 
did not modulate oxidative stress or the expression of the Tp53 gene in renal tissue. 
Our results suggest that curcumin DS does not compromise the antitumor activity of 
cisplatin, since curcumin did not reduced the cytotoxicity of cisplatin in HepG2 cells 
nor Tp53 gene expression in PC12 cells or in renal tissue. Furthermore, the results of 
the comet assay suggest that curcumin did not reduce the formation of platinum-DNA 
crosslinks, the major mechanism of cisplatin cytotoxicity. The formulation of curcumin 
in solid dispersion significantly increased its bioavailability and did not reduced its 
antimutagenic effect compared to standard curcumin. The protective effects of 
curcumin DS, such as reducing neurotoxicity and mutagenicity induced by cisplatin, 
could provide benefits to chemotherapy, including more effective therapy and 
improved quality of life. The findings suggest that the protective effects of curcumin 
could be selective to healthy cells without compromising the effects of cisplatin in 
tumor cells. 
 

Keywords: Neurotoxicity, genotoxicity, antigenotoxicity, antioxidants, gene 
expression 
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Introdução 

1 INTRODUÇÃO 

 

1.1 Curcumina 

 

O uso de plantas para finalidades terapêuticas remete às mais antigas 

civilizações. Durante a sua evolução, o homem aprofundou seus conhecimentos 

sobre as propriedades terapêuticas das plantas de maneira empírica, melhorando a 

sua utilização na prevenção e cura de doenças e seus sintomas. Embora a utilização 

de plantas no tratamento e cura de enfermidades seja amplamente difundida, muitas 

vezes os constituintes químicos responsáveis pelos efeitos biológicos não são 

conhecidos (BALUNAS; KINGHORN, 2005). Entretanto, o desenvolvimento científico 

e tecnológico permitiu o surgimento de metodologias para os estudos de 

caracterização fitoquímica de plantas medicinais, e a identificação dos compostos 

bioativos responsáveis pelos efeitos farmacológicos. Assim, plantas com 

reconhecidas propriedades medicinais como a Curcuma longa Linn. puderam ter 

seus compostos bioativos identificados (KINGHORN, 2001). 

A Curcuma longa Linn. tem sido amplamente utilizada na medicina ayurvédica 

e chinesa. De acordo com a medicina tradicional indiana, ela pode ser utilizada no 

tratamento de desordens biliares, anorexia, coriza, diabetes, doenças hepáticas, 

reumatismo e sinusite. É uma planta do tipo herbácea e perene, encontrada 

principalmente em regiões tropicais e subtropicais, sendo originária do sudeste da 

Ásia, e cultivada extensamente na Índia e China. Seu cultivo introduzido em algumas 

regiões do Brasil, e é conhecida popularmente como cúrcuma, açafrão da índia, 

açafrão ou gengibre dourado (FILHO et al., 2000; SHARMA; GESCHER; STEWARD, 

2005). 

O rizoma é a parte da cúrcuma de maior interesse, sendo frequentemente 

utilizado na forma de pó, obtido da moagem dos rizomas secos (Figura 1). O pó do 

rizoma da cúrcuma também é utilizado em alimentos como corante e aromatizante, e 

é um dos principais componentes na formulação do curry (ANTUNES; ARAÚJO, 

2000). A cúrcuma contém uma variedade de curcumoides e muitos dos seus efeitos 

biológicos e terapêuticos são atribuídos, principalmente, à presença da curcumina 

(ARAUJO; LEON, 2001; MAHESHWARI et al., 2006). 

A curcumina é um pigmento amarelo encontrado no rizoma da planta. Seus 

efeitos biológicos têm sido extensamente estudados, demonstrando principalmente 
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ação antioxidante, anti-inflamatória e anticâncer. Entretanto, vários outros efeitos 

biológicos e aplicações terapêuticas têm sido explorados, entre eles, efeitos 

antiprotozoários, antimicrobianos, antivirais, e sua aplicação em doenças 

cardiovasculares, diabetes e em doenças neurodegenerativas como esclerose 

múltipla, doença de Parkinson e doença de Alzheimer (AGGARWAL; HARIKUMAR, 

2009; GUPTA et al., 2012).  

 

 

Figura 1. Pó do rizoma da cúrcuma. 

 

A curcumina é um dos principais constituintes da cúrcuma, presente em 

aproximadamente 5% nos rizomas das plantas cultivadas no Brasil (FILHO et al., 

2000). É um polifenólico lipossolúvel, estruturalmente composto de dois anéis 

metoxifenol unidos por estrutura β-dicetona, como pode ser observado na Figura 2. 

Os grupos fenólicos e a β-dicetona são estruturas características de compostos 

antioxidantes, sendo fundamentais para a ação antioxidante da curcumina 

(ARAUJO; LEON, 2001; SINGH et al., 2011; XIAO et al., 2010). 

Estudos mostram que a curcumina tem a capacidade de inibir a peroxidação 

lipídica em diferentes tecidos, e que tem uma capacidade antioxidante semelhante a 

do α-tocoferol. A curcumina é capaz de regular as concentrações intracelulares das 

enzimas antioxidantes como a catalase, a superóxido dismutase e a glutationa 

peroxidase, e de agir no sequestro de espécies reativas como o radical superóxido e 

o radical hidroxila. Entretanto, assim como outros antioxidantes naturais, ela também 

pode agir como pró-oxidante em algumas condições dependentes da concentração 
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e do ambiente químico, como a disponibilidade de Cu2+ e outros metais de transição 

(DECKER, 1997; REDDY; LOKESH, 1992; SOOBRATTEE et al., 2005; 

SREEJAYAN; RAO, 1994).  

 

 

Figura 2. Estrutura química da curcumina (WANG et al., 2011). 

 

Além das atividades farmacológicas decorrentes das propriedades 

antioxidantes e anti-inflamatórias, foram identificados efeitos da curcumina em 

diversos alvos moleculares. Efeitos celulares da curcumina incluem a parada do 

ciclo e inibição da proliferação celular, indução de apoptose e modulação da 

expressão gênica. Seus principais alvos moleculares incluem o fator nuclear κB (NF-

κB), a c-Jun N-terminal quinase (jnk), a ciclooxigenase-2 (COX-2), a proteína 

quinase C, a glutationa-S-transferase e o receptor do fator de crescimento 

epidérmico (EGFR) (ZHOU; BEEVERS; HUANG, 2011). 

Embora a curcumina tenha um grande potencial terapêutico, sua aplicação 

clínica é limitada pelas baixas concentrações plasmáticas obtidas após 

administração oral. A baixa biodisponibilidade oral da curcumina foi demonstrada 

primeiramente por Wahlstrom e Blennow (1978) e atribuída a uma baixa absorção 

no trato gastrintestinal, rápida biotransformação e uma rápida eliminação sistêmica. 

Após a administração oral, a curcumina é biotransformada no intestino e no fígado, 

sendo reduzida ou formando conjugados glicuronados ou sulfatados, que não 

possuem atividade farmacológica (SHARMA; STEWARD; GESCHER, 2007). 

Uma maior biodisponibilidade aumentaria o potencial de aplicação terapêutica 

da curcumina, uma vez que concentrações adequadas para exercer seus efeitos 

farmacodinâmicos alcançariam os tecidos alvos. A natureza lipofílica da curcumina, 

e consequentemente sua pequena solubilidade em soluções aquosas, é considerado 

um fator importante para sua baixa biodisponibilidade após administração oral, uma 

vez que a solubilidade no conteúdo do trato gastrintestinal é fundamental para sua 
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absorção quando administrada por via oral (DANNENFELSER et al., 2004; 

SHARMA; STEWARD; GESCHER, 2007). 

Muitos estudos têm avaliado alternativas para aumentar a biodisponibilidade 

da curcumina. Estes estudos envolvem a síntese de análogos, a utilização conjunta 

com inibidores do metabolismo da curcumina, como a piperina, ou o 

desenvolvimento de novas formulações como as nanopartículas, micelas, complexos 

fosfolipídicos e as dispersões sólidas (AGGARWAL; HARIKUMAR, 2009; LI; 

BRAITEH; KURZROCK, 2005).  

No presente estudo utilizamos a curcumina formulada em uma dispersão 

sólida ternária composta de curcumina/gelucire®50-13/aerosil® (curcumina DS) 

desenvolvida no Laboratório de Física Industrial da FCFRP-USP. A dispersão sólida 

de fármacos em carreadores é uma estratégia importante para melhorar a 

solubilidade de fármacos pouco solúveis em água, que frequentemente apresentam 

baixa biodisponibilidade oral. Esta tecnologia é caracterizada pela mistura de um ou 

mais compostos farmacologicamente ativos em um carreador, com o objetivo de 

alterar suas propriedades físico-químicas, como a estabilidade, solubilidade e taxa 

de dissolução, o que pode resultar em uma maior biodisponibilidade 

(VASCONCELOS; SARMENTO; COSTA, 2007).  

 

1.2 Efeitos neuroprotetores da curcumina 

 

Vários compostos antioxidantes encontrados em produtos naturais têm 

demonstrado atividade neuroprotetora, tanto in vitro quanto in vivo, em modelos de 

morte celular e neurodegeneração. A capacidade antioxidante intrínseca desses 

compostos, demonstrada pela capacidade de sequestro de radicais livres ou 

modulação dos sistemas antioxidantes endógenos, sugere que eles podem ser úteis 

na redução do estresse oxidativo neuronal. Os efeitos neuroprotetores de muitos 

desses compostos têm sido atribuídos, alem da ação no estresse oxidativo, a 

mecanismos alternativos, como a modulação das cascatas de transdução dos sinais 

de apoptose e sobrevivência celular, ou efeitos na expressão gênica. Os vários 

mecanismos de ação dos antioxidantes naturais conferem a esses compostos 

grande potencial na prevenção ou tratamento das doenças neurodegenerativas. 

Estes compostos incluem os polifenois não-fenolicos, como a curcumina (KELSEY; 

WILKINS; LINSEMAN, 2010). 
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Estudos têm mostrado os efeitos benéficos da curcumina em modelos de 

neurotoxicidade e neurodegeneração in vitro e in vivo. As propriedades 

antioxidantes, anti-inflamatórias, bem como a capacidade de diminuir a agregação e 

o acúmulo de proteínas conferem à curcumina potencial para o tratamento e 

prevenção de muitas condições neurológicas, entre elas as doenças 

neurodegenerativas, que frequentemente estão relacionadas com a agregação e 

acúmulo intracelular de proteínas, dano oxidativo celular e inflamação (AGGARWAL; 

HARIKUMAR, 2009; KULKARNI; DHIR, 2010). 

A inibição da via de sinalização inflamatória JAK-STAT (Janus Kinase - signal 

transducer and activator of transcription) nas células da microglia sugere que a 

curcumina poderia reduzir a resposta inflamatória no cérebro, trazendo benefícios ao 

tratamento da esclerose múltipla, doença autoimune que ataca o sistema nervoso 

central provocando danos aos axônios e desmielinização (XIE; LI; TAKAHARA, 

2011). Na linhagem celular SH-SY5Y de neuroblastoma, a curcumina reduziu a 

citotoxicidade, a formação de espécies reativas, a ativação da caspase-3 e a 

apoptose induzidas pela α-sinucleina, uma proteína importante na doença de 

Parkinson, que se acumula em neurônios dopaminérgicos e está relacionada com o 

estresse oxidativo celular (WANG et al., 2010).  

As propriedades neuroprotetoras da curcumina na doença de Parkinson foram 

demonstradas em camundongos. A neurodegeneração e o estresse oxidativo 

induzidos pela 1-metil-1-4-fenil-1,2,3,6-tetrahidropirimidina (MPTP) foram reduzidas 

pela curcumina. A curcumina, no corpo estriado e no mesencéfalo, reduziu a 

depleção de glutationa (GSH) e a peroxidação lipídica, além de ter aumentado a 

atividade da superóxido dismutase e da catalase (KELSEY; WILKINS; LINSEMAN, 

2010; RAJESWARI, 2006). 

O acúmulo de placas de β-amilóide pode levar a perda de neurônios e atrofia 

cerebral, o que é reconhecido como uma das principais causas da doença de 

Alzheimer, e a curcumina foi capaz de inibir a sua formação in vitro e in vivo (YANG 

et al., 2005). A curcumina reduziu a citotoxicidade da β-amilóide in vitro em células 

PC12, e os mecanismos envolvidos na redução da citotoxicidade incluíram a 

redução do estresse oxidativo e do influxo de cálcio (PARK et al., 2008). Em 

modelos animais com Alzheimer, a suplementação da dieta com curcumina 

associada a outros nutracêuticos, por seis meses, demonstrou benefícios na função 

cognitiva. Foi observada uma redução nos biomarcadores de estresse oxidativo e 
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inflamação, na formação de placas β-amilóide e no déficit de memória, 

possivelmente devido à ligação direta da curcumina aos oligômeros β-amilóide 

(PARACHIKOVA et al., 2010; YANAGISAWA et al., 2011).  

A curcumina tem apresentado propriedades neuroprotetoras além daquelas 

observadas em doenças neuronais. A neurotoxicidade induzida pelo arsênio em 

ratos foi reduzida pelo tratamento simultâneo com a curcumina, revertendo o 

decréscimo nas concentrações de aminas biogênicas, como a dopamina, 

noradrenalina e serotonina. Foi observado que a curcumina reduziu o estresse 

oxidativo produzido pelo aumento da concentração de óxido nítrico nas regiões de 

corpo estriado, córtex frontal e hipocampo nos ratos tratados com arsênio (YADAV 

et al., 2010). 

Nos neurônios de gânglio espiral, a curcumina reduziu os danos induzidos 

pelo peroxinitrito. O peroxinitrito aumentou a apoptose nos neurônios, enquanto que 

a curcumina reduziu os danos celulares via processos antioxidantes. A curcumina 

aumentou a atividade da superóxido dismutase, aumentou o conteúdo intracelular de 

GSH e diminuiu a produção de malondialdeido. A curcumina também reduziu a 

liberação do citocromo c e a expressão de proteínas da família BCL-2, 

consequentemente, diminuindo a apoptose nos neurônios (LIU et al., 2011). 

Embora os efeitos benéficos da curcumina em diferentes condições de danos 

neuronais e no tratamento ou prevenção de doenças neurodegenerativas tenham 

sido amplamente estudados, pouco é conhecido sobre seu efeito nas neuropatias 

induzidas por quimioterápicos. A neuropatia induzida por quimioterápico é uma 

condição comum a pacientes sob tratamento com fármacos como a vincristina, 

vinblastina, paclitaxel e a cisplatina (ARGYRIOU et al., 2012). Assim, até o 

momento, não é sabido se os efeitos neuroprotetores da curcumina podem ser 

estendidos à neurotoxicidade induzida por agentes quimioterápicos. 

 

1.3 Efeitos anticâncer da curcumina 

 

Compostos naturais presentes em alimentos podem ser úteis na 

quimioprevenção do câncer, prevenindo a sua formação ou progressão. Estudos 

epidemiológicos têm atribuído a baixa incidência de câncer de cólon na Índia às 

propriedades quimiopreventivas e antioxidantes de uma dieta rica em curcumina. Os 

mecanismos pelos quais a curcumina exerce seus efeitos quimiopreventivos são 
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diversos. Além de atuar em diferentes níveis de regulação do processo de 

crescimento celular e apoptose, regulando fatores de transcrição, oncogenes e 

proteínas de sinalização celular, ela atua desde os processos iniciais de 

carcinogênese, controlando alterações cromossômicas e lesões ao DNA (DUVOIX et 

al., 2005; TSAO; KIM; HONG, 2004). 

Biomarcadores de danos ao DNA têm sido amplamente utilizados na 

avaliação do risco de câncer, e nos estudos de quimioprevenção. Quebras de fita 

simples e dupla do DNA, como as que podem ser observadas no ensaio do cometa, 

e quebras cromossômicas, como as detectadas no teste do micronúcleo, geram 

instabilidade genômica que pode contribuir para a mutagênese e carcinogênese 

(BONASSI et al., 2011; OLIVEIRA et al., 2009; SURH, 2003). A curcumina tem 

apresentado efeitos antimutagênicos em modelos in vivo e in vitro reduzindo os 

danos ao DNA induzidos por diferentes agentes físicos e químicos. A grande 

capacidade antioxidante e de sequestro de radicais livres, são considerados fatores 

importantes para o efeito da curcumina na manutenção da estabilidade genômica, 

uma vez que o estresse oxidativo pode modificar as bases nitrogenadas e resultar 

em quebras das fitas do DNA (ANTUNES et al., 2000; LI; SONG; CHEN, 1998; 

PREMKUMAR et al., 2004; SUBRAMANIAN et al., 1994).  

Além dos efeitos antimutagênicos, foi evidenciado o potencial e 

antimetastático da curcumina, in vitro e in vivo, atuando em diferentes alvos 

moleculares. Foram observados efeitos antiangiogênicos que reduziram a densidade 

microvascular e produção do fator de crescimento do endotélio vascular (VEGF - 

vascular endothelial growth factor), interferindo na mobilidade de células cancerosas 

e desregulando a interação entre a integrina α6β4 e o EGFR (LIN et al., 2009; 

SOUNG; CHUNG, 2011). 

Pesquisas demonstraram o potencial antitumoral da curcumina em estudos in 

vitro e in vivo, em que ela foi capaz de inibir o crescimento de várias linhagens de 

células cancerosas. A curcumina exerce efeitos citotóxicos em linhagens tumorais 

como a MCF-7 (câncer de mama), Hep3B (hepatocarcinoma), HeLa (carcinoma 

cervical) e SW620 (câncer de colon) (ALAM; PANDA; CHAUHAN, 2012; NING et al., 

2009; SANDUR et al., 2009). Estes estudos indicam o potencial terapêutico da 

curcumina nos cânceres do cérebro, mama, trato gastrintestinal, cabeça e pescoço, 

fígado, pâncreas, cólon, próstata e ovário (ANAND et al., 2008; KUNNUMAKKARA; 

ANAND; AGGARWAL, 2008). 
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A curcumina apresenta vantagens na terapia anticâncer em relação à 

quimioterapia com os fármacos convencionais, uma vez que interage com vários 

alvos moleculares, enquanto que muitos quimioterápicos convencionais regulam 

apenas um ou poucos alvos moleculares. A curcumina diminui a ativação de fatores 

de transcrição relacionados com a carcinogênese, como o ativador de proteína 1 

(AP-1), os transdutores de sinal e ativadores de transcrição (STATs) e o NF-κB 

(AGGARWAL; KUMAR; BHARTI, 2003). Além disso, a curcumina tem apresentado a 

propriedade de inibir a progressão do ciclo celular e induzir apoptose seletivamente 

em células tumorais, por vias dependentes da ativação da p53 (LIU et al., 2007; 

WEIR et al., 2007).  

A combinação da curcumina com outros agentes quimioterápicos tem 

apresentado resultados promissores. Nas linhagens celulares UMSCC-1 e CAL27, 

derivadas de câncer de cabeça e pescoço, a curcumina potenciou o efeito da 

cisplatina na redução do crescimento celular. A terapia adjuvante com a curcumina 

diminuiu o crescimento das células de carcinoma de cabeça e pescoço, mesmo 

quando a cisplatina foi utilizada em concentrações subótimas. Estes resultados 

sugerem que a combinação com a curcumina possibilita a redução das doses de 

cisplatina, obtendo-se uma efetiva redução no crescimento de tumores, enquanto os 

efeitos tóxicos da cisplatina podem ser minimizados (WILKEN et al., 2011).  

Outros estudos também mostraram que a curcumina possui efeito sinérgico 

com quimioterápicos como o paclitaxel, oxaplatina, doxorrubicina e a vincristina, 

sensibilizando células tumorais de diferentes tipos de cânceres, como os da bexiga e 

da próstata (GOEL; AGGARWAL, 2010). Em alguns tipos de cânceres, a curcumina 

é capaz de potencializar os efeitos da radioterapia na eliminação das células 

tumorais, inclusive em células que apresentam resistência a radioterapia como no 

câncer coloretal (SANDUR et al., 2009; SHI et al., 2012).  

Além do potencial sinérgico com a quimioterapia e radioterapia, os benefícios 

da terapia adjuvante com a curcumina incluem prevenção ou redução dos efeitos 

adversos que frequentemente limitam os tratamentos com a quimioterapia e 

radioterapia. Pesquisas mostraram que a curcumina é capaz de proteger as células 

sadias dos efeitos tóxicos da quimioterapia e radioterapia, modulando a expressão 

gênica e aumentando as concentrações celulares das enzimas antioxidantes nas 

células sadias (AGGARWAL; KUMAR; BHARTI, 2003; GOEL; AGGARWAL, 2010). 
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1.4 Cisplatina 

 

Os efeitos anticâncer dos complexos coordenados de platina foram sugeridos 

inicialmente durante a investigação do campo elétrico no crescimento bacteriano. 

Nestes experimentos foi observado o bloqueio da divisão celular e o crescimento 

filamentoso das bactérias, efeito atribuído à cisplatina (cis-diaminodicloroplatina-II). 

A cisplatina (cDDP) foi sintetizada pela primeira vez em 1845 e elucidada 

estruturalmente em 1893, sendo composta de um átomo central de platina ligado a 

dois átomos de cloro e dois grupos amônia em posição cis, como pode ser 

observado na Figura 3 (ROSENBERG, 1985). 

 

 

 

Figura 3. Estrutura química da cisplatina (SIDDIK, 2003). 

 

A cisplatina foi aprovada para uso clínico em 1978, e desde então é 

amplamente utilizada no tratamento de neoplasias como os cânceres da cabeça e 

pescoço, pulmão, trato gastrintestinal, ovário, bexiga, testículo e fígado. A cisplatina 

é frequentemente associada à radioterapia e a outros fármacos como gemcitabina, 

taxanos e alcalóides da vinca, em diferentes protocolos terapêuticos (ARMSTRONG 

et al., 2006; CHANG et al., 2000; STATHOPOULOS, 2010; VALLE et al., 2010). 

A morte celular induzida pela cisplatina depende da sua acumulação e 

ativação no interior da célula, onde a mesma sofre hidrólise pela substituição dos 

átomos de cloro por moléculas de água, devido à menor concentração de cloreto 

intracelular (Figura 4). Após a hidrólise, são formados compostos altamente reativos 

que interagem com diferentes compostos nucleofílicos como o DNA, GSH, 

metionina, metalotioneinas e proteínas (KASPARKOVA; CHVALOVA; BRABEC, 

2007; WANG; LIPPARD, 2005). 

O efeito antitumoral da cisplatina é atribuído, sobretudo, a sua capacidade de 

ligação com o DNA. O principal sítio de ligação da cisplatina está localizado no 
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átomo de nitrogênio das bases nitrogenadas púricas, formando crosslinks intrafita e 

interfita, distorcendo a estrutura do DNA. Os crosslinks intrafita e interfita interferem 

com a transcrição e a replicação do DNA, causando alterações no ciclo celular e 

iniciando a apoptose. As células tumorais são particularmente sensíveis à cisplatina 

devido às altas taxas mitóticas e à capacidade diminuída de reparo do DNA 

(SIDDIK, 2003; TODD; LIPPARD, 2010).  

 

 

Figura 4. Ilustração simplificada da hidrólise da cisplatina e sua interação com o 
DNA (WHITTAKER et al., 1998). 

 

Evidências na literatura têm sugerido que a cisplatina induz as células à 

apoptose pela ativação da proteína p53, e que esta proteína tem um papel 

fundamental na sensibilidade das células tumorais à cisplatina (BRAGADO et al., 

2007; FLOREA; BUSSELBERG, 2011). O gene supressor tumoral Tp53 é 

reconhecido como um regulador crítico da progressão do ciclo celular, do reparo ao 

DNA e da indução de apoptose, respondendo a sinais de danos ao DNA e a outros 

sinais de estresse celular. A concentração celular da proteína p53 aumenta após a 

exposição a agentes genotóxicos. O aumento das concentrações da p53 é um 

processo celular complexo, que envolve a regulação da transcrição do RNAm da 

p53, modificações pós traducionais, aumento da estabilidade da proteína e 

mecanismos de degradação (KRUSE; GU, 2009). 

 

1.4.1 Toxicidade da cisplatina 

 

Apesar de amplamente utilizada na terapia oncológica, o tratamento com a 

cisplatina está associado a graves efeitos tóxicos, o que frequentemente é um fator 

limitante das doses empregadas. A toxicidade da cisplatina é dose-dependente e 

apresenta um efeito cumulativo, aumentando a incidência e severidade dos efeitos 
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adversos a cada ciclo da quimioterapia, interferindo na aplicação clínica e eficácia 

terapêutica do tratamento (ARANY; SAFIRSTEIN, 2003; RAJESWARAN et al., 

2008). 

A cisplatina é um composto mutagênico e carcinogênico, assim, sua utilização 

pode resultar na indução de cânceres secundários. As alterações no DNA 

provocadas pela cisplatina induzem as células a apoptose, entretanto, se a morte 

celular não ocorrer, as mutações podem ser fixadas nas células filhas (DIWAN et al., 

1995; GREENE, 1992; WAALKES et al., 2006). A mutagenicidade da cisplatina tem 

sido demonstrada em modelos experimentais in vitro e in vivo, em diferentes ensaios 

e biomarcadores de danos ao DNA. Os danos ao DNA causados pela cisplatina 

resultam em fragmentação do DNA, quebras cromossômicas e, consequentemente, 

formação de micronúcleos, causando instabilidade genômica. Estes eventos podem 

levar a célula a apoptose ou a fixação de mutações e, eventualmente, iniciar um 

processo carcinogênico (ATTIA, 2010; RJIBA-TOUATI et al., 2012). 

Existem vários estudos evidenciando os efeitos genotóxicos da cisplatina. Em 

linfócitos humanos em culturas, ou em linhagens celulares, como nas células PC12, 

a cisplatina aumentou significativamente a formação de micronúcleos (KOSMIDER 

et al., 2004; SANTOS et al., 2012). Antunes et al. (2000)  observaram um expressivo 

efeito mutagênico da cisplatina em células da medula óssea de ratos Wistar, sendo 

obtido um aumento maior do que dez vezes no número de células com aberrações 

cromossômicas em relação ao controle negativo. Esse efeito foi significativamente 

maior entre 18 e 24 horas após a administração da cisplatina, e menos expressivo 

após 72 horas do tratamento. 

O rim é o principal órgão afetado pela toxicidade da cisplatina, podendo 

resultar em uma falha renal aguda ou insuficiência renal crônica. Nos rins a 

cisplatina se acumula, preferencialmente, nos túbulos proximal e distal localizados 

na região corticomedular, onde causa os principais danos celulares. A patofisiologia 

da nefrotoxicidade induzida pela cisplatina é um processo complexo e multifatorial, e 

engloba danos às células dos túbulos renais, vasculares e glomerulares, o que 

causa alterações no fluxo sanguíneo renal e na taxa de filtração glomerular. Como 

consequência é observada a elevação de creatinina sérica, da excreção de 

eletrólitos e enzimas, além do aumento do volume urinário. A nefrotoxicidade ocorre 

em cerca de 25-30% dos pacientes que recebem a cisplatina, mesmo com o uso de 
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medidas profiláticas, como o uso da hiperhidratação e diurese forçada (ARANY; 

SAFIRSTEIN, 2003; SANCHEZ-GONZALEZ et al., 2011).  

Além da nefrotoxicidade, a neurotoxicidade também se destaca como efeito 

adverso dose-limitante. Os efeitos neurotóxicos que surgem após o tratamento com 

cisplatina manifestam-se como uma neuropatia periférica, podendo ser graves e 

afetar significativamente a qualidade de vida do paciente. A neuropatia periférica é 

definida como uma disfunção dos neurônios periféricos, motores, sensoriais e 

autonômicos, resultando em sintomas de parestesia, disestesia, hipoestesia, 

hiperestesia, perda de propriocepção, perda da discriminação de toque e 

temperatura, areflexia, e dor e/ou fraqueza motora (GREGG et al., 1992; 

GUTIERREZ-GUTIERREZ et al., 2010). 

A neuropatia periférica induzida pela cisplatina está relacionada com a dose 

total acumulada e com a intensidade do tratamento. Os primeiros sintomas da 

neuropatia periférica são geralmente observados após a administração de uma dose 

de 250-350 mg/m², enquanto que após a administração de uma dose acumulada de 

500-600 mg/m² a maioria dos pacientes apresenta sinais evidentes da neuropatia, 

sendo que em pelo menos 10% dos pacientes os sintomas são graves e 

incapacitantes. Essa condição é predominantemente sensorial, com queixas iniciais 

de parestesia nas extremidades distais, que pode progredir para uma grave ataxia 

sensorial, podendo continuar por meses após o término do tratamento com a 

cisplatina (ARGYRIOU et al., 2012). 

As investigações sobre a neurotoxicidade provocada pelo tratamento com a 

cisplatina têm aumentado significativamente. Embora os mecanismos da 

neurotoxicidade induzida pela cisplatina ainda não estejam completamente 

elucidados, estudos demonstram a perda da integridade dos axônios nos neurônios 

sensoriais em diferentes modelos avaliados. Evidências sugerem que as lesões aos 

axônios envolvem múltiplos eventos intracelulares (JAGGI; SINGH, 2012). 

Outros efeitos tóxicos da cisplatina incluem a ototoxicidade, mielossupressão 

e efeitos gastrintestinais (WEIJL et al., 2004). Os danos induzidos pela cisplatina são 

complexos e multifatoriais, afetando diferentes tecidos, entretanto, um possível 

mecanismo comum de alteração dos sistemas antioxidantes celulares tem sido 

proposto (CASARES et al., 2012; JIANG et al., 2008; RAVI; SOMANI; RYBAK, 

1995). 
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O estresse oxidativo tem sido considerado um fator crítico na toxicidade da 

cisplatina. Em alguns tecidos específicos, como o renal, a importância do estresse 

oxidativo é bem caracterizada. Além da interação direta com o DNA, a cisplatina é 

capaz de gerar espécies reativas de oxigênio como o radical superóxido e o radical 

hidroxila. A indução do estresse oxidativo pela geração de espécies reativas provoca 

um desbalanço pró-oxidante e antioxidante na célula, podendo resultar em lesões ao 

DNA ou em outras macromoléculas celulares (KOSMIDER et al., 2004; MASUDA; 

TANAKA; TAKAHAMA, 1994). O excesso de espécies reativas de oxigênio pode 

ultrapassar a capacidade das defesas antioxidantes, provocando a peroxidação 

lipídica, modificações de proteínas e quebras no DNA, além da indução de 

apoptose. Os processos pelos quais as espécies reativas induzem apoptose incluem 

a oxidação dos lipídeos e a ativação da proteína p53 (HALLIWELL, 2001; JIANG et 

al., 2007).  

A p53 é sinalizador importante de vias metabólicas que regulam a integridade 

mitocondrial, a oxidação de lipídeos e a resposta antioxidante. Níveis basais de p53 

controlam várias respostas antioxidantes, limitando o estresse oxidativo. A p53 

regula alvos antioxidantes como a glutationa peroxidase (GPX1) e a superóxido 

dismutase, e indiretamente produz NAPDH, que é um cofator essencial na produção 

da GSH, além de influenciar a produção de precursores da GSH, contribuindo com a 

atividade antioxidante. Entretanto, em condições de estresse celular, a p53 contribui 

para a produção de espécies reativas de oxigênio, induzindo a apoptose 

(MADDOCKS; VOUSDEN, 2011).  

Muitos complexos de platina foram sintetizados com objetivo de obter 

compostos mais eficazes e menos tóxicos, entretanto apenas a carboplatina e a 

oxaloplatina obtiveram aprovação do FDA (Food and Drug Administration) (SHAH; 

DIZON, 2009; WEISS; CHRISTIAN, 1993). Além da identificação de novos análogos, 

pesquisas têm sido realizadas com a finalidade de identificar compostos capazes de 

reduzir a toxicidade do tratamento com cisplatina. Estas pesquisas têm se 

concentrado na avaliação de compostos bioativos presentes na dieta ou outros 

fitoquímicos de baixa toxicidade. Contudo, mesmo com as medidas profiláticas 

disponíveis, a toxicidade da cisplatina se manifesta em uma parcela considerável 

dos pacientes (ALBERS et al., 2011; MORGAN; BUIE; SAVAGE, 2012). 
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1.5  Modelos in vitro de estudo de neurotoxicidade 

 

O estudo da neurotoxicidade induzida por quimioterápicos e de possíveis 

agentes neuroprotetores tem sido realizado em diferentes modelos experimentais. 

Geldof (1995) propôs a utilização do ensaio de crescimento de neuritos para o 

estudo da neurotoxicidade periférica dos quimioterápicos e de possíveis agentes 

neuroprotetores. Neste ensaio pode ser observado que agentes neurotóxicos como 

a cisplatina, o paclitaxel e a vincristina reduzem a formação dos neuritos (GELDOF, 

1995; SAKAI et al., 2000). 

A caracterização da formação dos neuritos nas células pode ser analisada 

nas células PC12 diferenciadas pelo fator de crescimento do nervo (NGF – nerve 

growth factor). A linhagem celular PC12 é proveniente de células transformadas da 

glândula adrenal de ratos (Rattus norvegicus) e utilizada como modelo para estudos 

de neurobiologia. As células PC12 possuem características de células neuronais que 

incluem a síntese, armazenamento e secreção de noradrenalina, receptores 

nicotínicos da acetilcolina e presença da colina acetiltransferase, da 

acetilcolinesterase, do ácido gama-aminobutírico e da tirosina hidroxilase (GREENE; 

TISCHLER, 1976). 

Além das propriedades neuronais de síntese e armazenamento de 

catecolaminas, as células PC12 são sensíveis à presença do NGF. O NGF inicia um 

processo de diferenciação das PC12, bloqueando o ciclo celular, aumentando a 

excitabilidade elétrica, sensibilidade à acetilcolina, e iniciando um alongamento das 

células PC12 conhecido como crescimento dos neuritos (neurite outgrowth), em que 

as células passam a apresentar uma morfologia semelhante à de neurônios (SAKAI 

et al., 2000; TISCHLER; GREENE, 1978). 

Em relação às neuropatias induzidas na quimioterapia, vários compostos têm 

sido avaliados quanto à capacidade de bloquear ou reverter esses efeitos, incluindo 

o ácido docohexanóico ou fatores neurotróficos e neuroprotetores. O NGF, a 

eritropoetina e o fator inibidor da leucemia apresentaram resultados positivos em 

variados modelos experimentais, porém seu uso na prática clínica é limitado devido 

a dificuldades na administração, problemas com estabilidade, surgimento de efeitos 

adversos ou ausência de eficácia em estudos clínicos (ALBERS et al., 2011).  

Neste estudo, a capacidade da curcumina em reduzir a neurotoxicidade da 

cisplatina foi avaliada no ensaio de crescimento de neuritos em células PC12. 
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Considerando a possível participação do estresse oxidativo no mecanismo da 

neuropatia periférica induzida pela cisplatina, antioxidantes poderiam ser úteis na 

redução deste efeito. Compostos como a GSH, N-acetilcisteina e a vitamina E 

apresentaram efeitos significativos na proteção sobre a neuropatia induzida pela 

quimioterapia (WOLF et al., 2008). A capacidade antioxidante e neuroprotetora da 

curcumina sugere que este composto polifenólico poderia ser um agente efetivo na 

redução da neurotoxicidade induzida pela cisplatina.  

 

1.6 Antioxidantes na quimioterapia  

 

Agentes quimioterápicos, como a ciclofosfamida, bleomicina, doxorrubicina, 

etoposideo e a cisplatina, induzem a produção de espécies reativa de oxigênio, o 

que pode ser um dos seus mecanismos de toxicidade em tecidos sadios. Em 

condições normais, as defesas antioxidantes do organismo neutralizam as espécies 

reativas de oxigênio, entretanto, em condições de estresse oxidativo excessivo, as 

defesas antioxidantes são depletadas, e as espécies reativas de oxigênio podem 

causar danos celulares. Durante o tratamento quimioterápico tem sido demonstrado 

que os pacientes têm uma queda significativa nas suas defesas antioxidantes, com 

redução nos níveis plasmáticos das vitaminas C e E, e elevação dos produtos da 

peroxidação lipídica. Estas evidências sugerem que a suplementação com 

antioxidantes poderia reduzir ou prevenir os efeitos adversos da quimioterapia 

(BLOCK et al., 2007; CONKLIN, 2000).  

Alguns agentes como o dexrazoxano, a mesna e a amifostina, são utilizados 

para a redução dos efeitos adversos dos quimioterápicos, porém, estes agentes 

também possuem efeitos adversos, o que limita a sua utilização, enquanto os 

antioxidantes encontrados na dieta são, geralmente, considerados de menor 

toxicidade. A identificação de compostos antioxidantes da dieta, que possuem a 

capacidade de reduzir a toxicidade dos quimioterápicos em tecidos sadios é de 

significativo interesse no tratamento do câncer (CONKLIN, 2000; TSANG; AL-

FAYEA; AU, 2009). 

Vários estudos têm demonstrado os efeitos protetores dos antioxidantes 

sobre a toxicidade da quimioterapia. A suplementação com antioxidantes pode 

representar uma maneira segura e eficaz para aumentar a eficácia da quimioterapia 

e a qualidade de vida dos pacientes (MOSS, 2006). Estes compostos devem possuir 
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três características principais: não devem ser intrinsecamente tóxicos ou 

potencializar a toxicidade do agente quimioterápico, devem atingir concentrações 

suficientes nos sítios alvos onde o quimioterápico provoca injúria e não devem 

interferir com o efeito antitumoral do quimioterápico (RYBAK et al., 2009). 

Em alguns quimioterápicos, a geração de espécies reativas de oxigênio faz 

parte do mecanismo de citotoxicidade nas células tumorais, fazendo com que a 

utilização de antioxidantes associados aos quimioterápicos seja analisada com 

cautela, uma vez que os efeitos dos antitumorais poderiam ser reduzidos 

(LAWENDA et al., 2008). Entretanto, a inserção de antioxidantes na terapia 

antineoplásica com complexos de platina parece não interferir na eficácia do 

tratamento (CONKLIN, 2004). Antioxidantes presentes na dieta, como o selênio, 

resveratrol, as vitaminas C e E, apresentaram efeitos protetores, reduzindo a 

nefrotoxicidade e neurotoxicidade da cisplatina em modelos experimentais e em 

estudos clínicos (DO AMARAL et al., 2008; MALIAKEL; KAGIYA; NAIR, 2008; PACE 

et al., 2010). Dessa forma, a grande capacidade antioxidante da curcumina sugere 

que a ela também poderia reduzir a toxicidade induzida pela cisplatina, sem 

comprometer sua citotoxicidade em células tumorais (ALI; AL MOUNDHRI, 2006; 

APPENROTH et al., 1997).  

Neste estudo, a possibilidade da curcumina interferir no efeito antitumoral da 

cisplatina foi avaliada in vitro em culturas de células HepG2. A linhagem tumoral 

HepG2 é originária de um hepatocarcinoma humano, e tem sido usada nos estudos 

in vitro dos mecanismos de ação, resistência e sensibilização à cisplatina (KAWANO 

et al., 2012; ZHANG et al., 2009). Como a cisplatina faz parte dos protocolos de 

tratamento de tumores hepáticos como os hepatoblastomas e hepatocarcinomas, a 

linhagem HepG2 pode ser útil na avaliação da interação de agentes 

quimioprotetores com a cisplatina em células tumorais (LEE et al., 2009; ZHANG; 

NIU; ZHOU, 2010). 

 

 



17 
 

Conclusão 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CONCLUSÕES 
 



18 
 

Conclusões 

2 CONCLUSÕES 

 

Com base nos resultados apresentados, nas condições avaliadas, podemos 

concluir que: 

 

• Na avaliação da viabilidade celular, a curcumina DS não reduziu a citotoxicidade 

da cisplatina em células PC12 diferenciadas; 

• A curcumina DS reduziu a toxicidade da cisplatina na formação de neuritos em 

células PC12 expostas ao NGF; 

• Os efeitos protetores da curcumina em células PC12 não são dependentes de 

alterações na transcrição do RNAm da proteína p53; 

• A curcumina não interferiu na citotoxicidade da cisplatina em células HepG2; 

• A formulação da curcumina em dispersão sólida aumentou a sua absorção no 

trato gastrintestinal de ratos Wistar; 

• Os efeitos da curcumina DS e padrão, não apresentaram diferenças significativas 

nos ensaios in vivo de genotoxicidade, de estresse oxidativo e expressão do 

gene Tp53; 

• A curcumina DS e padrão não apresentaram efeitos genotóxicos nos tecidos 

avaliados, e reduziram a indução de micronúcleos nas células da medula óssea; 

• A curcumina DS e padrão não reduziram a formação de crosslinks no tecido 

renal; 

• A curcumina DS e padrão não alteraram significativamente as concentrações de 

GSH e TBARS nos rins; 

• A curcumina DS e padrão não diminuíram a transcrição do RNAm da p53 nas 

células PC12 e no tecido renal. 

 

A redução da toxicidade da cisplatina, assim como a sua neurotoxicidade e 

genotoxicidade, possibilitaria um tratamento quimioterápico mais intenso e eficaz. 

Nossos resultados sugerem que os efeitos protetores da curcumina poderiam ser 

seletivos a células normais, não reduzindo os efeitos da cisplatina em células 

tumorais. A formulação da curcumina na dispersão sólida avaliada, não reduz suas 

propriedades protetoras, e aumentou sua biodisponibilidade em ratos Wistar. 
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