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“Não entregues tua alma à tristeza, 

Não atormentes a ti mesmo em teus pensamentos, 
A alegria do coração é a vida do homem, 

E um inesgotável tesouro de santidade. 
A alegria do homem torna mais longa a sua vida. 

Tem compaixão de tua alma, torna-te agradável a Deus, e sê firme, concentra o teu 
coração na santidade, e afasta a tristeza para longe de ti, pois a tristeza matou a 

muitos e não há nela utilidade alguma. A inveja e a ira abreviam os dias, e a 
inquietação acarreta a velhice antes do tempo. 

Um coração bondoso e nobre banqueteia-se continuamente, pois seus banquetes são 
preparados com solicitude”. 

Ecle 30, 22-27 
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RESUMO 

 

A cisplatina ainda é um dos agentes quimioterápicos mais efetivos. No 

entanto, em elevadas doses pode ocorrer hepatotoxicidade.  

Alguns antioxidantes têm sido mostrado amenizar a hepatotoxicidade induzida pela 

cisplatina mas o mecanismo molecular envolvido não está bem esclarecido. 

No presente estudo nós investigamos moleculares subjacente ao efeito protetor da 

dimetiltiuouréia (DMTU), um conhecido seqüestrador de radical hidroxil, contra a 

lesão oxidativamitocondrial hepática induzida pela cisplatina em ratos. Ratos Wistar 

machos adultos ( 200 a 220g) foram divididos entre 4 grupos de 8 animais cada. O 

grupo controle foi tratado apenas com uma injeção intraperitoneal (i.p.) de solução 

salina (1 ml/ 100g de peso). Ao grupo DMTU foi administrado apenas DMTU (500 

mg/kg de peso, i.p., seguido de 125 mg/kg, i.p., duas vezes ao dia até o sacrifício). 

Ao grupo cisplatina foi administrado uma injeção única de cisplatina (10 mg/kg de 

peso, i.p.). Ao grupo DMTU + cisplatina foi administrado DMTU (500mg/kg de peso, 

i.p.), pouco antes da injeção da cisplatina (10 mg/kg de peso, i.p.), seguido por 

injeções de DMTU (125 mg/kg de peso, i.p.) duas vezes ao dia até o sacrifício ( 72 

horas após o tratamento). A hepatotoxicidade foi evidenciada no grupo cisplatina 

pelo aumento dos níveis séricos de alanina (ALT) e aspartato (AST) 

aminotransferases. O mecanismo de hepatotoxicidade induzido pela cisplatina 

mostrou-se envolvido na rigidez de membrana; na redução da razão glutationa 

reduzida em relação a glutationa oxidada (GSH/GSSG); na redução dos níveis de 

ATP, GSH e NADPH; na lipoperoxidação; na lesão oxidativa da cardiolipina e de 

proteínas com grupos sulfidrílicos. Mais ainda, a morte celular por apoptose foi 

também demonstrada e os achados fortemente sugerem a participação do 



 xi

mecanismo sinalizador mitocondrial neste processo; o DMTU não apresentou 

nenhum efeito direto sobre a mitocôndria e inibiu substancialmente a lesão 

mitocondrial induzida pela cisplatina, prevenindo a hepatotoxicidade.  Todos os 

seguintes efeitos induzidos pela cisplatina foram previnidos pelo DMTU: (a) elevação 

dos níveis séricos de AST e ALT; (b) redução dos níveis de ATP hepático; (c) 

peroxidação lipídica; (d) oxidação da cardiolipina; (e) oxidação de proteínas 

sulfidrílicas; (f) rigidez da membrana mitocondrial; (g) oxidação de GSH; (h) oxidação 

de NADPH e (i) morte celular por apoptose. Os resultados mostraram o papel 

principal da mitocôndria e dos radicais hidroxilas na proteção do fígado saudável 

contra a lesão hepática induzida pela cisplatina, delineando um número de etapas 

que podem ser consideradas no desenvolvimento de futuros agentes citoprotetores. 

 

Palavras- chave: cisplatina, citoproteção, hepatotoxicidade, mitocôndria e EROs 
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SUMMARY 

 

Cisplatin is still one of the most effective chemotherapeutic agents. However, at 

higher doses hepatotoxicity may occur. Some antioxidants have been shown to 

ameliorate cisplatin-induced hepatotoxicity but the involved molecular mechanism 

has not been clarified. In the present study we investigated the molecular mechanism 

underlying the protective effect of dimethylthiourea (DMTU), a known hydroxyl radical 

scavenger, against liver mitochondrial oxidative damage induced by cisplatin in rats. 

Adult male Wistar rats (200 to 220g) were divided into 4 groups of 8 animals each. 

The control group was treated only with an intraperitoneal (i.p.) injection of saline 

solution (1ml/100g body weight). The DMTU group was given only DMTU (500 mg/kg 

body weight, i.p, followed by 125 mg/Kg, i.p., twice a day until sacrifice). The cisplatin 

group was given a single injection of cisplatin (10 mg/kg body weight, i.p.). The 

DMTU+cisplatin group was given DMTU (500 mg/kg body weight, i.p.), just before 

the cisplatin injection (10 mg/kg body weight, i.p.), followed by injections of DMTU 

(125 mg/kg body weight, i.p.) twice a day until sacrifice (72 hours after the treatment). 

Hepatotoxicity was evidenced in the cisplatin group by the increased serum levels of 

alanine (ALT) and aspartate (AST) aminotransferases. The mechanism of cisplatin-

induced hepatotoxicity was found to involve membrane rigidification; decreased 

GSH/GSSG ratio, ATP, GSH and NADPH levels; lipid peroxidation; oxidative damage 

of cardiolipin and protein sulfhydryl groups. Moreover, cell death by apoptosis was 

also demonstrated and the findings strongly suggest the participation of the 

mitochondrial signaling pathway in this process; DMTU did not present any direct 

effect on mitochondria and substantially inhibited cisplatin-induced mitochondrial 

injury, therefore preventing the hepatotoxicity. All the following cisplatin-induced 



 

 

xiv

effects were prevented by DMTU: (a) elevation of AST and ALT serum levels; (b) 

decreased hepatic ATP levels; (c) lipid peroxidation; (d) cardiolipin oxidation; (e) 

sulfhydryl protein oxidation; (f) mitochondrial membrane rigidification; (g) GSH 

oxidation; (h) NADPH oxidation and (h) apoptotic cell death. Results show the central 

role of mitochondria and hydroxyl radicals in the protection of healthy liver against 

cisplatin-induced injury, highlighting a number of steps that might be considered in 

the development of novel cytoprotective agents. 

 

Key words: cisplatin, cytoprotection, hepatotoxicity, mitochondria, ROS 

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

I. Introducão 

“Milhões estão acordados o bastante 
para trabalhos físicos, um em um milhão 

está acordado o bastante para um 
esforço intelectual efetivo e um único 
ser em cem milhões o está para viver 

uma vida poética e divina. Estar 
acordado é estar vivo... Temos de 

aprender a redespertar e temos de nos 
manter acordados não por meios 

artificiais, mas por uma expectativa 
infinita do amanhecer.” 

Thoreau 
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1. Agentes antineoplásicos 

 A terapia antineoplásica objetiva eliminar completamente as células 

neoplásicas através de intervenção cirúrgica, radioterapêutica ou farmacológica. 

Caso não seja viável, a terapia torna-se paliativa, propondo reduzir o número de 

células neoplásicas, para melhorar os sintomas e, se possível, prolongar a sobrevida 

do paciente mantendo uma qualidade de vida adequada (GONZÁLEZ et al., 2000). 

A quimioterapia é uma das principais formas de intervenção médica no 

tratamento do câncer (SHACTER et al.,2000). Os agentes quimioterápicos podem 

ser divididos em várias categorias: agentes alquilantes (ex: ciclofosfamida e 

ifosfamida); antibióticos com ação sobre ácidos nucléicos (ex: doxorrubicina e 

bleomicina), compostos platinados (ex: cisplatina), inibidores mitóticos (ex: 

vincristina), antimetabólitos (ex: 5-fluorouracil), modificadores da resposta biológica 

(ex: interferon) e compostos hormonais (ex: tamoxifeno) (LAMSON; BRIGNALL, 

1999).  

Estudos realizados com vários tipos de células sugerem que a quimioterapia 

induz apoptose das células tumorais, ocorrendo, em parte, pela formação de 

espécies reativas de oxigênio (EROs), como ânion radical superóxido (O2
-•), 

peróxido de hidrogênio (H2O2) e radicais hidroxila (HO•) (RKER et al., 2002). 

Os agentes alquilantes, platínicos e os antibióticos antitumorais induzem 

lesão celular por oxidação por meio da aumentada produção de radicais livres 

(LAMSON; BRIGNALL, 1999).  
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2. Cisplatina 

A cisplatina [cis-diaminodicloroplatina (II)] é um fármaco que apresenta 

atividade antineoplásica bastante abrangente e que revolucionou o tratamento de 

tumores do trato geniturinário no início dos anos 70 (SHERMAN; LIPPARD, 1987; 

CHO et al., 2005).  Sua atividade anticâncer foi descoberta por acaso, mais de 100 

anos após a sua síntese (1845) e várias décadas após a elucidação da sua estrutura 

(1893) (ALDERDEN, Hal; ALDERDEN, Hambley, 2006). Em um experimento 

realizado em 1965, Rosenberg observou que a aplicação de correntes elétricas 

liberadas através de eletrodos de platina promovia o crescimento filamentoso em 

bactérias Escherichia coli, em conseqüência da inibição da síntese do DNA e da 

divisão celular, mas não do crescimento. Posteriormente verificou-se que este efeito 

devia-se ao processo de eletrólise, com formação de complexos de platina, dentre 

eles a cisplatina ou cis- diaminodicloroplatina II, ativa, e a transplatina, inativa (Fig.1) 

(ROSENBERG et al., 1973). 

 

Figura 1. Isômeros cisplatina (esquerda) e transplatina (direita) 

 

Em 1978 o FDA aprovou o uso clínico da cisplatina, o primeiro fármaco 

platínico utilizado na terapia antineoplásica. Desde então a cisplatina tornou-se o 

principal agente quimioterápico para o tratamento de vários tumores sólidos, 

incluindo câncer de cabeça e pescoço, testículo, ovário, útero, bexiga e esôfago, 

além do câncer pulmonar (OHMICHI et al, 2005). Tumores de tecidos do sistema 

enterohepático como fígado, vesícula biliar e intestino também são tratados com 

Pt

Cl

NH3
+

Cl

N H3
+

Pt

ClCl

NH3
+

N H3
+
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cisplatina. É ainda utilizada nos casos de tumores sólidos refratários a outros 

tratamentos (JARNAGIN et al, 2003; O’CONNELL et al, 2003; SI et al, 2003).  

O efeito terapêutico da cisplatina é significativamente aumentado com o 

aumento da dose, porém a terapia com altas doses é limitada pela toxicidade 

(CVITKOVIC, 1998; HANIGAN; DEVARAJAN, 2003). 

 

3. Cisplatina: farmacocinética e farmacodinâmica 

Estudos iniciais apontavam que a cisplatina entraria nas células 

principalmente por difusão, porém estudos mais recentes relatam um transporte 

ativo pelo transportador de cobre Ctr1 (ISHIDA et al., 2002). Uma vez na corrente 

circulatória, a cisplatina encontra-se ligada às proteínas plasmáticas numa proporção 

de 80 a 88%. É encontrada em altas concentrações no rim, fígado, intestino e 

testículos, mas não no sistema nervoso central (SNC). Quando administrada por 

infusão rápida, a meia-vida plasmática é mais curta e a quantidade de fármaco 

excretado é maior. A excreção biliar ou intestinal da cisplatina parece ser mínima 

(ROSENBERG, 1985; BAJORIN et al., 1986). 

A cisplatina é um fármaco de configuração plana, possuindo um átomo central 

de platina envolto por dois átomos de cloro e dois grupos amônia (Fig.1).  

Quando administrada por injeção endovenosa, a cisplatina é ativada após a 

passagem pelas membranas celulares (ROSENBERG, 1985). A concentração de 

íons cloreto no plasma e nas células modula a reatividade da cisplatina in vivo. A 

concentração de íons cloreto é de aproximadamente 145 mM no meio extracelular e  

3 mM no meio intracelular, local em ocorre a substituição do cloreto pela água, com 

formação de uma molécula carregada positivamente, cineticamente mais reativa e 

que constitui a espécie ativa do fármaco. Assim, o efeito antineoplásico da cisplatina 
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depende da sua hidrólise, com substituição de um ou dois átomos de cloro na 

posição cis por água ou grupos hidroxil, formando metabólitos altamente reativos, 

mono-cloro-mono-aquo-diamino-platino e diaquo-diamino-platino respectivamente 

(Fig. 2) (LIPPARD, 1987; HALABE; WONG; SUTTON,1991; SCHNELLMANN, 

2001). 

Os complexos de platina são capazes de reagir com o DNA e alquilar bases 

púricas e pirimidínicas formando ligações cruzadas intra e interfilamentares, 

impedindo a replicação do DNA e consequentemente o ciclo de divisão celular 

(ZWELLING; KOHN, 1979; SHERMAN; LIPPARD, 1987). A especificidade da 

cisplatina em relação à fase do ciclo celular parece diferir entre os tipos celulares, 

embora os efeitos da ligação cruzada com o DNA sejam mais pronunciados durante 

a fase S (NISHIKAWA et al., 2001).  

 
Figura 2. Hidrólise da cisplatina e formação do metabólito diaquo-diamino-platino (LIPPARD, 1987). 

 

4. Limitações no uso da cisplatina: Resistência Celular e Toxicidade 

Grande parte dos pacientes com câncer de células germinativas responde à 

quimioterapia com cisplatina e aproximadamente 80% são curados. Por outro lado, 

pacientes com câncer pulmonar ou de ovário freqüentemente desenvolvem 

resistência aos fármacos com platina, sendo que o câncer de cólon é refratário ao 

tratamento com a cisplatina (DE GRAAF et al.,1997). Segundo Koberle et al. (1997), 
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a hipersensibilidade de células tumorais de testículo à cisplatina pode estar 

relacionada a uma deficiência no reparo do DNA. 

Mecanismos moleculares e bioquímicos de resistência à cisplatina têm sido 

propostos e podem ser divididos em 4 grupos: 

1- Mecanismos que reduzem o acúmulo do composto de platina (OHMICHI et 

al., 2005); 

2- Mecanismos que envolvem a inativação intracelular da cisplatina pela 

associação com moléculas contendo grupos sulfidrílicos como metalotioneínas e 

glutationa (GSH), sendo que o GSH intracelular parece ser o parâmetro limite na 

detoxificação da cisplatina em células tumorais hepáticas humanas (ZHANG et al., 

2001; OHMICHI et al., 2005); 

3- Mecanismos que aumentam o reparo do DNA (OHMICHI et al., 2005); 

4- Mecanismos que bloqueiam a indução de apoptose, em decorrência de 

uma resposta adaptativa das células tumorais devido à persistência do estresse 

oxidativo (YOKOMIZO et al., 1995.; LAZO et al., 1998; OHMICHI et al., 2005).  

Na tentativa de vencer a resistência primária das neoplasias e aumentar a 

eficiência da abordagem terapêutica, têm-se utilizado doses cada vez maiores de 

quimioterápicos, isolados ou combinados (SOUZA et al., 2000).  

A cisplatina, como outros quimioterápicos, apresenta baixo índice terapêutico 

e elevado potencial tóxico (LEE et al., 2001), agindo de maneira não seletiva sobre 

as células neoplásicas, atingindo também células e tecidos normais, com 

conseqüente disfunção de outros órgãos (LI et al., 2006).  

Estudos demonstraram que a citotoxicidade da cisplatina é causada por uma 

combinação de eventos, incluindo lesão de DNA, peroxidação da membrana celular, 
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disfunção mitocondrial e inibição da síntese de proteínas. Todos estes processos 

resultam na indução da apoptose (LUDWIG; OBERLEITHNER, 2004). 

Vários efeitos adversos como nefrotoxicidade, neurotoxicidade, ototoxicidade, 

náuseas e vômitos são observados com a administração da cisplatina (CVITKOVIC, 

1998). A hepatotoxicidade está associada a elevadas doses deste fármaco 

(CERSOSIMO, 1993). 

 

5. Mitocôndria como alvo da ação tóxica de xenobióticos 

Durante o transporte de elétrons transferidos por substratos oxidáveis à 

cadeia respiratória, a mitocôndria é capaz de gerar um gradiente eletroquímico de 

prótons na membrana interna que conduz à síntese de ATP (MITCHELL, 1961). 

Além de fornecer mais de 95% da energia utilizada pela célula por meio da 

fosforilação oxidativa, a mitocôndria desempenha diferentes funções na regulação 

de vários processos celulares, participando da modulação do estado redox celular, 

da regulação osmótica, do controle de pH, da sinalização celular, e, sobretudo, da 

manutenção da homeostasia do cálcio. Devido a essa diversidade de funções, a 

mitocôndria é uma organela alvo de várias situações lesivas e agentes tóxicos, 

estando envolvida nos mecanismos de dano e morte celular (ORRENIUS et al., 

1989; GUNTER et al, 1994; WALLACE et al, 1997). Evidências experimentais 

indicam que a mitocôndria representa um alvo preferencial e crítico para a ação de 

drogas e toxinas (NIEMINEM et al., 1990; BELLOMO et al.,1982; IMBERTI et 

al.,1993).  

Os efeitos tóxicos sobre as mitocôndrias podem ocorrer por mecanismos 

diretos e indiretos, incluindo a quebra da homeostasia intracelular de íons, inibição 

enzimática, danos às membranas celulares e anóxia (RAHN et al.,1991).  
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  As mitocôndrias são essenciais para a manutenção da vida celular, e exercem 

um papel central na regulação da morte celular. Quando há alteração na 

permeabilidade da membrana mitocondrial (PMM) as células morrem principalmente 

por apoptose. Os fatores chave que regulam a PMM incluem a concentração 

intramitocondrial do cálcio, o estado redox celular (incluindo níveis de espécies 

reativas de oxigênio) e a mobilização dos membros da família Bcl-2. Enfoques atuais 

na quimioterapia, tendo a mitocôndria como alvo, utilizam estratégias que modulam 

tanto a ação dos membros da família Bcl-2 na membrana mitocondrial externa, como 

agentes específicos que focalizam a membrana mitocondrial interna e o poro de 

transição da permeabilidade da membrana mitocondrial (ARMSTRONG, 2006). 

 

6. Mitocôndrias como principal fonte geradora de EROs 

Espécies reativas de oxigênio (ânion radical superóxido, peróxido de 

hidrogênio e radical hidroxil) são produzidas continuamente durante o metabolismo 

aeróbico. Estes oxidantes podem provocar danos a macromoléculas como DNA, 

proteínas e lipídeos. As mitocôndrias constituem a principal fonte geradora de EROs 

uma vez que:  (i) o sistema de transporte elétrico mitocondrial consome 

aproximadamente 85% de todo oxigênio utilizado pela célula e, (ii) em contraposição 

aos outros sistemas oxidantes celulares (citocromo P450, várias oxidases 

citosólicas, β-oxidação de ácidos graxos nos peroxissomas, etc), as mitocôndrias 

são requeridas para a produção de ATP e estão presentes em elevado número em 

praticamente todas as células. Um déficit de energia ocasionado pelo declínio na 

função mitocondrial pode comprometer a atividade celular normal (SHIGENAGA; 

HAGEN; AMES, 1994). 
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Todos os agentes antineoplásicos geram EROs, uma vez que induzem 

apoptose em células tumorais. Isto ocorre porque uma das vias da apoptose 

induzida por fármacos envolve a liberação do citocromo c da mitocôndria. Quando 

isto ocorre, os elétrons são desviados da cadeia respiratória para o oxigênio, através 

da NADH desidrogenase e coenzima Q reduzida, resultando na formação de radicais 

superóxido (CONKLIN, 2004). 

A formação de EROs não é o único evento responsável pela citotoxicidade de 

muitos fármacos contra as células tumorais. A alteração do estado redox pela 

depleção de substâncias redutoras, a inibição dos seqüestradores de EROs, ou a 

adição direta de espécies produtoras de EROs, também contribuem para 

citotoxicidade dos fármacos. Assim sendo, a manipulação do estado redox celular 

pode proporcionar uma melhor eficácia quimioterapêutica (JING et al., 2006). 

Há evidências de que a cisplatina induz a formação excessiva de espécies 

reativas de oxigênio (FADILLIOGLU, 2003;FADILLIOGLU et al., 2004; YAGMURCA 

et al., 2004) e reduz os níveis dos antioxidantes plasmáticos depletando o 

mecanismo de defesa antioxidante contra a lesão oxidativa (NAZIROGLU; 

KARAOGLU; AKSOY, 2004).  

 

7. Estresse Oxidativo e Estado redox mitocondrial 

O desequilíbrio entre a formação excessiva de EROs e a defesa antioxidante 

resulta em vários processos deletérios para a célula. Este desequilíbrio é 

denominado estresse oxidativo. Pequenas flutuações na concentração destes 

oxidantes exercem um papel na sinalização intracelular, enquanto aumentos 

descontrolados dessas espécies de oxigênio conduzem a reações em cadeia com 

proteínas, lipídeos, polissacarídeos e DNA (DROGE, 2002). 
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Os agentes antineoplásicos produzem estresse oxidativo em pacientes 

submetidos à quimioterapia (FABER et al., 1995; WEIJL  et al., 1998; CLEMENS et 

al., 1990; LADNER et al., 1989), tendo sido relatados: elevação dos produtos de 

lipoperoxidação; redução dos níveis de antioxidantes plasmáticos como vitamina E, 

C e β-caroteno e redução acentuada dos níveis de glutationa tecidual (CONKLIN, 

2004). 

Pesquisas realizadas na última década indicam que o estado de oxidação/ 

redução celular (estado redox) afetam a citotoxicidade de um determinado número 

de agentes quimioterápicos (DAÍ et al., 1999; KOTAMRAJU et al., 2004; FRIESEN; 

KIESS; DEBATIN, 2004). 

O balanço redox celular é regulado por uma quantidade relativa de 

substâncias oxidantes e redutoras. Ânion superóxido (O2
-●), radical hidroxila (OH•), 

peróxido de hidrogênio (H2O2) e oxigênio singleto (1O2) constituem os principais 

componentes oxidantes endógenos (KAMATA; HIRATA, 1999; THANNICKAL; 

FANBURG, 2000). Em condições normais, o O2
-● é transformado em peróxido de 

hidrogênio (H2O2) pela ação da superóxido dismutase (SOD). O H2O2 por sua vez é 

reduzido a H2O pela glutationa peroxidase, consumindo glutationa reduzida (GSH), a 

qual é mantida neste estado pela glutationa redutase, com a utilização de NADPH. 

Desta forma, a mitocôndria possui um sistema antioxidante eficiente composto por 

GSH, SOD, NADPH, glutationa peroxidase (GPx) e glutationa redutase (GRd), além 

de vitaminas C e E (KOWALTOWSKI; VERCESI, 1999; GUTTERIDGE; HALLIWELL, 

2000). 
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8. Hepatotoxicidade induzida por xenobióticos 

Lesões hepáticas induzidas por drogas constituem uma potencial complicação 

de qualquer tratamento medicamentoso, uma vez que o fígado é o órgão central de 

disposição metabólica de praticamente todas as drogas e xenobióticos 

(ZIMMERMAN; MADDREY, 1993; FARRELL, 1994).  Muitos xenobióticos são 

biotransformados e eliminados pelo fígado, principalmente na forma de conjugados, 

sem maiores conseqüências. No entanto, alguns são concentrados a níveis tóxicos, 

enquanto outros são bioativados a compostos intermediários reativos que podem 

lesar o fígado de diversas maneiras, incluindo a indução do câncer (KULKARNI; 

BYCZKOWSKI, 1994). 

Essas lesões resultam do efeito direto da droga e/ou produto de 

biotransformação provocando disfunção intracelular pela ruptura da integridade dos 

diversos sistemas de membrana dos hepatócitos ou indiretamente através dos 

danos celulares provocados por processos imunológicos. Fatores que contribuem 

para o acúmulo de toxinas nos hepatócitos incluem alterações genéticas em 

sistemas enzimáticos que permitem a formação de metabólitos reativos, competição 

por outras drogas e depleção de substratos necessários para a eliminação do 

metabólito (LEE, 1995). 

Sendo o hepatócito a principal unidade metabólica do fígado, muitas reações 

adversas podem resultar na sua morte. A reação mais comum conduzindo a morte 

celular é a formação de ligações covalentes entre o metabólito reativo e 

macromoléculas biológicas.  Reações de oxidação também podem produzir 

compostos eletrofílicos ou espécies reativas de oxigênio (tais como o ânion 

superóxido e outros radicais livres) que reagem com componentes celulares 

(RECKNAGEL et al., 1991). 
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A principal via capaz de eliminar os metabólitos reativos consiste nas reações 

de conjugação, principalmente com a glutationa. Esse tripeptídeo contém um 

grupamento sulfidrílico capaz de se ligar a compostos eletrofílicos diretamente ou 

através de reações catalisadas pela glutationa transferase produzindo conjugados 

com o ácido mercaptúrico. A glutationa também pode servir de substrato na 

eliminação de peróxidos resultantes da dismutação do radical superóxido, reação 

catalisada pelas diferentes formas da glutationa peroxidase (GOLDSTEIN; 

SCHELLMANN, 1994). 

 

9. Mecanismos de hepatotoxicidade 

 

a) Alteração do balanço energético celular  

Algumas hepatotoxinas podem alterar o balanço energético das células por 

meio de: (a) aumento intenso do consumo de ATP, (b) redução da produção de ATP 

ou (c) pela ação conjunta de (a) e (b) (SWARTZ, 1995). A depleção dos estoques 

intracelulares de ATP é, de fato, um evento que precede os estágios irreversíveis da 

lesão celular decorrente dos efeitos tóxicos dos xenobióticos (ORRENIUS et 

al.,1989). 

As mitocôndrias hepáticas são alvos importantes na toxicidade de muitos 

xenobióticos e a alteração de suas funções tem um efeito imediato no balanço 

energético da célula (ROSSER; GORES, 1995). Diversos mecanismos podem estar 

envolvidos nesse processo: (a) inibição direta do metabolismo mitocondrial por 

inibição do transporte de elétrons e/ou da fosforilação oxidativa; (b) danos estruturais 

na mitocôndria devido a oxidação dos lipídeos de membrana ou devido a 

intercalação de compostos na membrana lipídica, conduzindo à alteração do 
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potencial de membrana mitocondrial e conseqüentemente à dissipação do potencial 

energético necessário para a síntese de ATP e (c) danos ao DNA mitocondrial 

(NIEMINEN et al., 1995). Uma situação importante de aumento da demanda 

energética pelo hepatócito é a síntese de novo de glutationa reduzida (GSH).  Como 

consequência têm-se um decréscimo no pool de GSH devido: (a) à oxidação da 

glutationa reduzida à forma dissulfeto (GSSG) e (b) às reações de conjugação da 

GSH com metabólitos reativos (REED, 1994). 

 

b) Estresse Oxidativo 

O estresse oxidativo é um achado freqüente na hepatotoxicidade induzida por 

xenobióticos (POLI et al., 1987).  Trata-se de um processo mediado pela formação 

de radicais livres diversos que resultam da degradação oxidativa dos lipídeos 

(lipoperoxidação) e de proteínas presentes nos diversos sistemas de membrana da 

célula.  Outras macromoléculas (glicídios e ácidos nucléicos) também podem ser 

afetadas. Esse processo pode ser iniciado por radicais derivados dos xenobióticos 

gerados em reações catalizadas pelas isoenzimas do citocromo P-450 ou ainda pela 

produção de radicais livres oriundos do oxigênio (O2
-•, H2O2 e OH•).  Na presença do    

oxigênio, esse processo é estendido aos lipídeos insaturados e uma cadeia de 

reações é estabelecida de modo que os danos às membranas são propagados. A 

primeira conseqüência desse processo é a profunda alteração das propriedades 

físicas e químicas das membranas, causando perda das suas funções 

especializadas (ROSS, 1988). 

O início da peroxidação ocorre pelo ataque de qualquer espécie capaz de 

subtrair um hidrogênio dos ácidos graxos poliinsaturados das membranas com 

formação de um radical peroxil, o qual pode atacar um ácido graxo adjacente e 
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assim propagar a reação (peroxidação lipídica). Uma série de reações é 

estabelecida e peróxidos de lipídios se acumulam na membrana. Os lipídios 

peroxidados desestabilizam a membrana e fazem com que ocorra um vazamento de 

íons. Os radicais peroxil podem agir não somente sobre os lipídios, mas também 

sobre proteínas de membranas, danificando enzimas, receptores e sistemas de 

transdução de sinais, além de oxidar o colesterol (HALLIWELL, 1984). 

A cadeia transportadora de elétrons parece ser a principal fonte intracelular de 

espécies reativas de oxigênio (EROs) e peróxido de hidrogênio (H2O2). Na presença 

de várias drogas ou toxinas, como por exemplo: inibidores da cadeia transportadora 

de elétrons, desacopladores da fosforilação oxidativa, compostos quinonoídeos e 

metais, a geração de radicais livres de oxigênio pela mitocôndria pode ser 

aumentada substancialmente (GERLACH et al.,1995).  

         O radical aniônico superóxido (O2
-•) parece ser o principal produto da redução 

incompleta do oxigênio sob condições fisiológicas e patológicas. Sob a ação da 

superóxido dismutase o radical superóxido é transformado em água oxigenada, cuja 

redução pode originar o radical hidroxil (OH•). Enquanto parte do superóxido e da 

água oxigenada pode se difundir da mitocôndria e lesar componentes celulares 

distantes do seu sítio de formação, o radical hidroxil, devido à sua alta reatividade e 

conseqüente meia vida muito curta, não possui a capacidade de difusão. Dessa 

forma, os efeitos das EROs podem ser maiores na membrana mitocondrial interna, 

cujo principal componente da bicamada fosfolipídica é a cardiolipina, um derivado do 

difosfatidil glicerol, que possui uma alta relação de ácidos graxos 

insaturados/saturados.  

          A cardiolipina apresenta uma importante função no controle da permeabilidade 

da membrana, bem como no estabelecimento do gradiente eletroquímico de prótons. 
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É ainda um regulador da respiração de estado 3, podendo modular a estrutura 

secundária de proteínas da membrana interna da mitocôndria, tais como os 

transportadores de substratos, NADH desidrogenase, citocromo bc1, citocromo c 

oxidase e ATP sintetase (MASSOTTI et al., 1974). Além disso, a membrana 

mitocondrial interna possui enzimas contendo ferro e cobre, as quais podem 

catalisar a reação de oxidação do superóxido e da água oxigenada e formar radicais 

hidroxilas (ZHANG et al.,1990). 

As células possuem diversas estratégias para neutralizar os radicais livres de 

oxigênio gerados durante as oxidações biológicas prevenindo assim a propagação 

dos danos. Trata-se de um sistema complexo que comprende: (a) inativação dos 

radicais livres de oxigênio por enzimas específicas (superóxido dismutase, catalase 

e glutationa peroxidase); (b) neutralização dos radicais eventualmente formados pela 

ação de substâncias com propriedades sequestradoras de radicais livres (vitamina 

E, GSH); (c) reparo dos lipídeos oxidados (glutaredoxina). A geração de espécies 

reativas de oxigênio pela mitocôndria é um processo contínuo e fisiologicamente 

normal em condições aeróbicas, visto que cerca de 1-2% do oxigênio reduzido pela 

mitocôndria é convertido em superóxido (VERCESI, 1993). 

A mais importante defesa contra as lesões oxidativas induzidas pelas 

espécies reativas de oxigênio é a manutenção da homeostase da glutationa (GSH). 

A glutationa reduzida serve como substrato para a ação da glutationa peroxidase, na 

remoção do radical superóxido, e da glutationa transferase, na formação do ácido 

mercaptúrico, além de atuar como seqüestrador de radicais livres. Atua também 

como reguladora intracelular de grupos sulfidrila de enzimas glicolíticas e de 

ATPase-Ca+2 (BENZI; MORETTI, 1995). A ação da glutationa peroxidase leva à 

produção da glutationa dissulfeto ou glutationa oxidada (GSSG), a qual é tóxica para 
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a célula pela formação de derivados cisteinil, especialmente na presença de metais 

de transição (JENNER, 1994). 

As reações dependentes da glutationa reduzida são de fundamental 

importância para a proteção da célula contra o estresse oxidativo, por manter a 

célula em um ambiente reduzido sob condições fisiológicas normais. A quebra da 

homeostase dos compostos de sulfidrilas em células tratadas com pró-oxidantes 

provoca enfraquecimento do sistema de translocação do cálcio, estimulação dos 

canais de cálcio e inibição do seqüestro de cálcio pelo retículo endoplasmático e 

mitocôndria. Isto resulta na incapacidade da célula em manter a concentração do 

cálcio intracelular em níveis fisiológicos. Esse aumento intracelular da concentração 

do cálcio pode causar a ativação de várias enzimas cálcio-dependentes 

(fosfolipases, proteases e endonucleases) relacionadas aos processos de 

degradação de macromoléculas, o que pode contribuir para a morte da célula 

(ORRENIUS; NICOTERA, 1994; VERCESI, 1993; TRUMP; BEREZESKY, 1995). 

No entanto, quando há uma produção excessiva dessas espécies de oxigênio 

e as defesas antioxidantes mitocondriais são insuficientes para neutralizá-los, 

estabelece-se uma situação conhecida como estresse oxidativo. As proteínas mais 

sensíveis são aquelas que possuem grupamento sulfidrila em sua estrutura. A 

modificação na estrutura dessas proteínas pelo estresse oxidativo geralmente é 

acompanhada da alteração de várias funções celulares, resultando em inibição do 

metabolismo do fosfoinositídeo, quebra da homeostase intracelular do cálcio e 

comprometimento do citoesqueleto normal da célula. Esse último efeito pode ser o 

responsável pela invaginação da membrana plasmática observada em células 

expostas a concentrações citotóxicas de pró-oxidantes (OLIVER et al., 1990). 
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10. Hepatotoxicidade induzida pela Cisplatina 

       Embora a nefrotoxicidade da cisplatina seja reconhecidamente o principal 

fator limitante de dose, pouco se sabe sobre os danos hepáticos induzidos pela 

cisplatina. A hepatotoxicidade não é considerada como um fator limitante na terapia 

com a cisplatina, mas pode ocorrer quando o antineoplásico é administrado em altas 

doses (ZICCA et al., 2002; CERSOSIMO, 1987). Em um estudo para avaliação do 

efeito protetor da procainamida, Fenoglio et al. (2005) relatam a indução de dano 

renal e hepático em ratos pela administração repetida de baixas doses de cisplatina 

(1mg/kg, duas vezes por semana, durante 10 semanas, perfazendo uma dose 

cumulativa de 20 mg/kg). Adicionalmente, um estudo realizado in vitro e in vivo, 

indica que  a expressão elevada da isoenzima 2E1 do citocromo P450  (CYP2E1) 

intensifica a hepatotoxicidade induzida pela cisplatina, e que o mecanismo 

responsável por este efeito provavelmente envolve a produção aumentada de EROs 

e estresse oxidativo (LU; CEDERBAUM, 2006).  

        Se por um lado a nefrotoxicidade decorrente do tratamento com cisplatina 

tem sido bem caracterizada, por outro, a hepatotoxicidade é o efeito tóxico menos 

estudado, sendo que os mecanismos moleculares envolvidos neste efeito ainda não 

foram caracterizados (PRATIBHA et al., 2006). Pelo exposto, fica clara a 

necessidade do estudo e da caracterização dos mecanismos moleculares 

responsáveis pela hepatotoxicidade induzida pela cisplatina, que embora menos 

freqüente e limitante do que a nefrotoxicidade pode constituir um efeito tóxico 

importante em certas situações particulares. 
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11. Indução de apoptose por antineoplásicos 

Quando o metabolismo energético ou o estado redox mitocondrial é 

severamente afetado, os mecanismos responsáveis pela necrose ou apoptose são 

ativados, resultando em morte celular. Em geral, quando o agente tóxico está 

presente no meio biológico, em concentrações capazes de provocar lesões celulares 

intensas ou grandes perturbações, a célula morre por necrose. No entanto, acredita-

se que essas sejam condições extremas e que na maioria das vezes as células 

afetadas sejam removidas por apoptose. Na atualidade, acredita-se que a apoptose 

é a principal forma de morte celular em decorrência de processos fisiopatológicos e 

que a necrose ocorre muito raramente, somente em situações onde se observam 

extremos danos celulares (RAFFRAY; COHEN, 1997).  

A atividade antitumoral envolve a apoptose das células tumorais em resposta 

ao estresse oxidativo e aos radicais de oxigênio, resultando na lesão do DNA 

(BROWN; BICKNELL, 2001).  

A apoptose é uma forma de morte celular com características bioquímicas e 

morfológicas próprias, que ocorre após um processo ativo associado à diminuição do 

tamanho da célula, condensação nuclear, liberação do citocromo c pela mitocôndria, 

ativação das caspases, seguida pela invaginação da membrana plasmática com 

conseqüente exteriorização da fosfoserina intracelular, fragmentação nuclear e 

formação de corpos apoptóticos que são assimilados e degradados por células 

vizinhas (HENGARTNER, 2000; NAGATA, 2000).  

A condensação nuclear associada à apoptose é comumente acompanhada 

pela ativação de nucleases, que primeiramente degradam o DNA cromossomal em 

subunidades características de 50-300 kb e então em unidades menores de 

aproximadamente 180 pares de bases (WYLLIE, 1980). Devido ao fato da 
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integridade da membrana plasmática ser mantida durante a apoptose, não ocorre a 

liberação do conteúdo citoplasmático para o meio extracelular, o que torna essa 

forma de morte celular não associada ao processo inflamatório.  

Ao contrário da apoptose, a necrose é uma forma passiva de morte celular 

associada  à inflamação, freqüentemente resultante de um dano celular acidental 

que causa  inchamento celular e de organelas, rompimento  da membrana 

plasmática, liberação de enzimas dos lisossomas e vazamento do  conteúdo da  

célula para o meio extracelular (TRUMP; BEREZESKY, 1995). 

  Muitos estudos reportam que os níveis intracelulares de ATP são importantes 

determinantes da forma com que ocorre a morte celular (LEIST et al., 1997; 

NICOTERA; LEIST; FERRANDO-MAY, 1998). Leist et al. (1997) demonstraram que 

diferentes aspectos do programa de morte celular podem ser bloqueados pela 

manipulação dos níveis intracelulares de ATP. 

As primeiras evidências que apontavam a participação das mitocôndrias no 

processo apoptótico foram apresentadas por Neymeyer et al. (1994).  Em estudos 

realizados com extratos de ovos de Xenopus, estes autores observaram a 

necessidade da presença de mitocôndrias nos fragmentos das membranas utilizadas 

nos experimentos para a ocorrência da apoptose.  

Em outro estudo, Liu et al. (1996) constataram que havia liberação do 

citocromo c da mitocôndria durante a preparação de extratos de células HeLa, o que 

estimulava a atividade da pró-caspase 3 na presença de ATP. Muitos outros estudos 

tanto in vitro como in vivo têm demonstrado a liberação do citocromo c durante a 

apoptose (YANG et al., 1997; KLUCK et al., 1997).   

Uma vez no citosol, o citocromo c interage com a Apaf-1 e com a pro-

caspase-9 formando o complexo apoptosoma com consequente ativação da pro-
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caspase-9 e de outras pro-caspases, as quais são responsáveis pelo estágio 

executor da morte celular por apoptose (LI et al. 1997). 

O citocromo c está ligado à superfície externa de fosfolipídios da membrana 

mitocondrial, principalmente a moléculas de cardiolipina.  Tem sido relatado que 

oxidação da cardiolipina induzida por EROs colabora para a liberação do citocromo 

c, atuando desta forma no processo apoptótico (PETROSILLO; RUGGIERO; 

PARADIES, 2003). 

Diversos estudos já demonstraram que algumas espécies reativas de 

oxigênio são capazes de induzir diretamente a apoptose: H2O2 (ZETTL et al., 1997), 

O2
-• (JABS; DIETRICH; DANG, 1996), OH• (JACOBSON; RAFF, 1995) e peróxidos 

de lipídios (SANDSTROM, 1994).  Da mesma forma, em situações em que haja 

redução na capacidade celular de eliminar espécies reativas de oxigênio como, por 

exemplo, tratando-se fibroblastos com butionina sulfoxamina, que causa inibição da 

síntese de glutationa intracelular, observa-se um grande incremento no número de 

células que morrem por apoptose (ZUCKER; HANUSCH; BAUER, 1997). Resultados 

parecidos foram obtidos com células neuronais (FROISSARD; MONROCQ; DUVAL, 

1997). Por outro lado, antioxidantes como hidroxi anisol butilado (BHA) e quelantes 

de metais foram capazes de retardar, de forma bastante acentuada, a apoptose em 

células leucêmicas irradiadas com UV (VERHAEGEN, 1995). 

Similarmente, o BHA protege as células da apoptose induzida pelo TNF (fator 

de necrose tumoral) (SCHULZE-OSTHOFF et al., 1993) e da apoptose dependente 

do p53 (JOHNSON et al., 1996).   

A execução do programa de apoptose na mitocôndria está associada ao 

acúmulo de produtos de peroxidação lipídica requeridos para a liberação de fatores 

pró-apoptóticos no citosol. Isto sugere que antioxidantes lipídicos capazes de inibir a 
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peroxidação lipídica podem agir como agentes anti-apoptóticos (TYURINA et al., 

2006). 

 

12. Antioxidantes 

O termo antioxidante é utilizado, de um modo geral, para agentes capazes de 

interferir no processo responsável pelo estresse oxidativo (KAHL, 1991). 

Segundo Halliwell (1997), antioxidante é definido como: “qualquer substância 

que, quando presente em baixas concentrações, comparadas às de um substrato 

oxidável, retarda significativamente ou impede a oxidação deste substrato”.  A célula 

possui abundância de substratos oxidáveis, como proteínas, lipídios, carboidratos e 

DNA.  Assim, os antioxidantes agem prevenindo a formação ou detoxificando os 

radicais livres e seqüestrando as espécies reativas de oxigênio (EROs) ou seus 

precursores (SHEU; NAUDURI; ANDERS, 2006). 

De acordo com a Farmacopéia Britânica (1979) os antioxidantes podem ser 

classificados da seguinte maneira: (i) agentes antioxidantes verdadeiros: bloqueiam 

reações em cadeia por reagirem com radicais livres, sendo ineficazes contra os 

agentes oxidantes; (ii) agentes redutores: são mais facilmente oxidados do que o 

substrato em questão, sendo efetivos contra agentes oxidantes; e (iii) antioxidantes 

sinérgicos: manifestam baixo efeito antioxidante, mas aumentam consideravelmente 

o efeito dos antioxidantes verdadeiros (VICHNEVETSKAIA; ROY, 1999). 

Muitos agentes citoprotetores (seqüestradores de radicais livres e 

antioxidantes) têm sido desenvolvidos para proteger as células normais da ação 

tóxica da quimioterapia (SOUZA et al., 2000; KINTZEL, 2001, CONKLIN, 2004). 

Determinados antioxidantes parecem prevenir a formação de EROs que 

ocorre com a administração de agentes antineoplásicos. A administração destes 
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compostos durante a quimioterapia pode reduzir o aparecimento de efeitos adversos 

e melhorar a resposta terapêutica. Vários estudos pré-clínicos e alguns estudos 

clínicos confirmam a importância da terapia antioxidante como adjuvante da 

quimioterapia (BLOCK, 2004; LAMSON; BRIGNALL, 1999). 

O agente protetor ideal seria aquele capaz de permitir a intensificação da 

dose dos quimioterápicos, protegendo um maior número de órgãos e tecidos em 

relação a um maior número de agentes quimioterápicos, além de preservar a ação 

anti-tumoral e possuir baixa toxicidade intrínseca (SOUZA et al., 2000). 

A quimioterapia com cisplatina provoca uma queda nos níveis plasmáticos de 

antioxidantes (vitaminas C e E, ácido úrico e ceruloplasmina), acarretando falhas na 

defesa antioxidante do organismo contra os danos provocados pelo antineoplásico 

(WEIJL et al., 1998). 

O aumento das doses da quimioterapia/radioterapia, com o objetivo de 

melhorar e prolongar a duração da resposta terapêutica é frequentemente limitado 

pela toxicidade. No Brasil são empregados três fármacos com função citoprotetora: 

Dexrazoxane (proteção de células cardíacas), Mesna (proteção das vias urinárias) e 

Amifostina (amplo espectro de proteção), sendo esta última indicada para reduzir a 

toxicidade cumulativa associada ao uso de cisplatinas e agentes alquilantes (SOUZA 

et al.,2000). 

A amifostina é um pró-fármaco que por ação da fosfatase alcalina de 

membrana, sofre defosforilação e origina um grupo sulfidrila capaz de neutralizar 

produtos reativos dos organoplatinos e de reagentes alquilantes. O metabólito 

originado previne a formação de adutos de DNA com o quimioterápico e tem a 

capacidade de reverter os adutos formados (KOUKOURAKIS, 2002).No entanto, o 

uso de amifostina está comumente associado a náuseas, vômito, hipotensão e 



Introdução 

 

23

hipocalcemia transitórias (VOGELZANG; TORKELSON; KENNEDY, 1985). Tem sido 

relatado que a administração de amifostina reduz a toxicidade induzida pela 

cisplatina em alguns estudos, porém não em todos. Seus efeitos adversos, 

especialmente hipotensão transitória, responsável pela morte de pelo menos uma 

paciente, limita sua utilização clínica (WEIJL; CLETON; OSANTO, 1997). 

Muitos estudos sugerem que a suplementação com um antioxidante poderia 

minimizar a hepatotoxicidade induzida pela cisplatina (IRAZ et al., 2006). 

A dimetiltiouréia ou DMTU (estrutura química representada na Fig. 3) é um 

potente antioxidante cujo mecanismo de ação se dá principalmente pelo seqüestro 

de radicais hidroxila (OH●), e por esta razão tem sido utilizada na investigação do 

envolvimento destes radicais em diversos modelos experimentais de doenças 

humanas (ROYCHOUDHURY et al., 1996; BALIGA et al., 1998; CAMERON et al., 

2001; BAEK et al., 2003). Já foi demonstrado que a DMTU também possui atividade 

seqüestradora de HOCl (ácido hipocloroso), produzido pela mieloperoxidase 

neutrofílica (WASIL et al., 1987). A DMTU praticamente não possui atividade sobre o 

O2
-• e seqüestra H2O2 muito lentamente, enquanto o seqüestro de radicais hidroxila 

se dá muito eficazmente.  Assim sendo, a utilização da DMTU é útil na investigação 

do envolvimento de espécies reativas de oxigênio, particularmente dos radicais 

hidroxila em processos fisiopatológicos (FOX, 1984). Os radicais hidroxila são 

espécies de oxigênio altamente reativas, produzidas a partir da reação de H2O2 com 

metais de transição, especialmente íons ferrosos, via reação de Fenton (Fe2+ + H2O2 

→ Fe3+ + OH● + OH), ou a partir do radical O2
-●, via reação de Haber-Weiss (O2

-• + 

H+ + H2O2 → O2 + OH● + H2O) (BALIGA et al., 1999). 
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Figura 3. Estrutura química da Dimetiltioureia- DMTU (C3H8N2S) 

 

13. O papel da cisplatina na quimioterapia do câncer 

Na tentativa de superar as limitações de uso da cisplatina e aumentar o 

espectro de tumores tratáveis, muitos análogos de platina têm sido sintetizados e 

testados como possíveis agentes antineoplásicos. Porém, dentre todos esses 

compostos, apenas dois obtiveram aprovação do FDA, a carboplatina e a 

oxaliplatina, os quais são eficazes somente para um pequeno espectro de tumores 

(WANG; LIPPARD, 2005; BOULIKAS; VOUGIOUKA, 2003). 

  Muitos agentes citoprotetores (seqüestradores de radicais livres e 

antioxidantes) também têm sido desenvolvidos para proteger as células normais da 

ação tóxica da quimioterapia, porém eles próprios apresentam importantes efeitos 

adversos, como é o caso da amifostina (Ethiol®) e do dietilditiocarbamato. Estudos 

indicam que o tiossulfato de sódio, outro antídoto aos efeitos adversos da cisplatina, 

interfere na sua atividade antitumoral (SOUZA et al., 2000; KINTZEL, 2001, 

CONKLIN, 2004). 

A administração de elevadas doses de cisplatina tem sido empregada na 

quimioterapia, o que aumenta o risco de desenvolvimento de hepatotoxicidade, 

efeito menos freqüente e pouco explorado, mas importante em condições 

específicas como na utilização de elevadas doses do fármaco e em caso de 

polimorfismo do CYP2E1 (KOC et al., 2005; LU; CEDERBAUM, 2006).  Assim, 



Introdução 

 

25

entender os mecanismos pelos quais a cisplatina age e exerce seus efeitos adversos 

sobre o fígado, bem como o mecanismo de ação de possíveis agentes citoprotetores 

é condição importante para o desenvolvimento de novos complexos de platina e de 

agentes capazes de minimizar a hepatotoxicidade induzida por este fármaco.           

 Como a mitocôndria é o principal alvo de muitos fármacos anticâncer, 

incluindo os compostos de platina (SOUID et al., 2003), tornam-se necessários 

estudos que avaliem o impacto do estresse oxidativo na eficácia da quimioterapia do 

câncer, no desenvolvimento de efeitos adversos provenientes do tratamento com 

agentes anticâncer; bem como o efeito dos antioxidantes na atividade antineoplásica 

e no desenvolvimento dos efeitos adversos induzidos pela quimioterapia (CONKLIN, 

2004). 

  O mecanismo molecular pelo qual a cisplatina induz danos hepáticos e os 

métodos efetivos para a prevenção deste efeito não foram suficientemente 

estudados.  

A elucidação do papel do estresse oxidativo e do estado redox mitocondrial 

no desenvolvimento da hepatotoxicidade e da apoptose induzida pela cisplatina, 

pode contribuir para o aumento da eficácia do tratamento, particularmente nos casos 

de resistência celular, quando se faz necessária a utilização de elevadas doses do 

quimioterápico predispondo o paciente a este efeito tóxico. O entendimento dos 

mecanismos moleculares responsáveis pela hepatotoxicidade também pode 

conduzir a estratégias que possibilitem o uso de antioxidantes para conter os danos 

causados pelas EROs, inibindo os mecanismos apoptóticos ativados pela cisplatina  

nas células hepáticas. 

Com base nestas considerações, no presente estudo investigou-se o 

envolvimento dos danos oxidativos mitocondriais hepáticos (avaliação da função, do 
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estado redox e do estresse oxidativo mitocondrial) e da apoptose, na 

hepatotoxicidade induzida pela cisplatina em ratos. A dimetiltiouréia (DMTU) foi 

utilizada como droga modelo na avaliação do efeito da terapia antioxidante na 

prevenção dos danos oxidativos mitocondriais hepáticos e da morte celular por 

apoptose decorrentes da administração da cisplatina em ratos. 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

II. Objetivos 

“No que diz respeito a todos os atos de iniciativa e 
criação, há uma verdade elementar- assim que a 
pessoa se engaja definitivamente, a Providência 

também entra em ação” 
Iohann Wolfgang Von Goethe 
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♦ Estudar os mecanismos moleculares envolvidos no dano mitocondrial hepático 

induzido pela cisplatina em rato. 

 

♦ Investigar o possível efeito protetor da DMTU como modelo de composto 

antioxidante, com relação à citotoxicidade induzida pela cisplatina em mitocôndria 

de fígado de rato, bem como os mecanismos moleculares envolvidos nesta 

proteção. 

 

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

III. Materiais e Métodos 

“Problemas são como facas que nos alavancam 
ou nos ferem, dependendo de como as 
manejamos, pelo cabo ou pela lâmina.”  

Herman Melville 
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1. Reagentes 

Cisplatina (cis-diaminoplatina (II) dicloreto), dimetiltiouréia (DMTU), NADPH 

foram adquiridas da Sigma (St. Louis, MO, USA). Tiopental sódico (Thiopentax ®) foi 

obtido da Cristália - Produtos Químicos e Farmacêuticos Ltda (Itapira, SP, Brasil). 

Todos os demais reagentes usados foram grau analítico P.A. Para o preparo das 

soluções foi utilizada água do Tipo I (ultra pura) obtida em sistema de purificação 

Milli-Q Gradiente (Millipore, Bedford, USA). As soluções de cisplatina e de DMTU 

foram preparadas em solução salina isotônica (NaCl 0,9%). 

 

2. Modelo experimental 

Os procedimentos experimentais utilizados no presente estudo foram 

aprovados pela Comissão de Ética no Uso de Animais (CEUA) do Campus de 

Ribeirão Preto – USP, por estarem de acordo com os “Princípios Éticos na 

Experimentação Animal” (Protocolo n°05.1.1068.53.5). 

           Foram realizados estudos in vivo, utilizando-se ratos Wistar machos, adultos, 

pesando 200-220 g, obtidos no biotério da Faculdade de Ciências Farmacêuticas de 

Ribeirão Preto, USP. Os animais foram mantidos em salas com temperatura 

controlada (22- 24 ºC) e com ciclos de 12 horas de claro e escuro, e durante todo o 

experimento receberam ração padrão e água ad libitum .  

 

3. Tratamento dos animais  

Os animais foram separados em 4 grupos de 8 animais cada: 

1- Grupo controle (n=8): uma injeção intraperitoneal (i.p.) de solução salina 

isotônica (1 ml/100g, i.p.); 

2- Grupo cisplatina (n=8): uma injeção  de cisplatina (10 mg/kg, i.p.);  
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3- Grupo DMTU (n=8): uma injeção de DMTU (500 mg/kg, i.p.), seguido de duas 

injeções diárias de DMTU (125 mg/Kg, i.p); 

4- Grupo DMTU+cisplatina (n=8): uma injeção de DMTU (500 mg/kg, i.p.), 

imediatamente antes da injeção de cisplatina (10 mg/Kg, i.p.) e posteriormente 

duas injeções diárias de DMTU (125 mg/Kg, i.p.). 

O volume de todas as soluções injetadas foi sempre equivalente a 1ml para 

cada 100 g de peso corporal. Os animais foram sacrificados no 3º dia, 72 horas 

após o início do tratamento. As amostras de soro e a fração mitocondrial hepática 

foram obtidas no 3º dia. 

 

4. Isolamento da fração mitocondrial 

Após o período de 72 horas, os animais, tratados de acordo com o 

procedimento acima descrito, foram anestesiados com tiopental sódico (60 mg/kg de 

peso), por injeção intraperitonial (BERRY; EDWARDS; BARRITT; 1991) e 

sacrificados por decapitação.  Foi coletado sangue e separado o soro para análise 

das transaminases. O fígado foi alcançado por incisão na cavidade abdominal, 

imediatamente removido e cortado em pequenos fragmentos em 50 ml de meio 

contendo sacarose 250 mM, EGTA 1 mM, e HEPES-KOH 10 mM, pH 7,4.  Os 

fragmentos foram lavados no mesmo meio e homogeneizados três vezes em Potter-

Elvehjen por 15 segundos, com intervalos de 1 minuto. As mitocôndrias foram 

isoladas por centrifugação diferencial (PEDERSEN et al., 1978). O homogenato foi 

centrifugado  a 755 x g por 5 minutos, o sobrenadante foi separado e centrifugado a 

13.300 x g por 10 minutos. O precipitado (fração mitocondrial) foi então retomado 

com 10 ml do meio de lavagem contendo sacarose 250 mM, EGTA 0,3 mM, e 

HEPES-KOH 10 mM, pH 7.4, e novamente centrifugado a 13.300 x g por 10 minutos. 
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O sedimento mitocondrial final foi retomado em 1 ml de meio contendo sacarose 250 

mM, e HEPES-KOH 10 mM, pH 7.4.  Todos os ensaios relacionados à função 

mitocondrial foram realizados dentro de um período máximo de 4 horas após o 

isolamento. Todos os ensaios com a fração mitocondrial foram realizados em 

triplicata. 

 

5. Determinação da Proteína Mitocondrial 

               A proteína mitocondrial foi determinada por reação colorimétrica a 540 nm 

pelo método do biureto, de acordo com CAIN e SKILLETER (1987). A concentração 

de proteína foi determinada a partir de uma curva padrão preparada com 

concentrações conhecidas de soro albumina bovina. 

 

6. Determinação de ALT 

  Para determinação de ALT (alanina-aminotransferase) foram colhidos 3ml de 

sangue de cada animal tratado. Para esta análise, os animais ficaram 8 horas em 

jejum antes de serem sacrificados. 

O sangue foi centrifugado para a obtenção do soro e a análise foi realizada 

com utilização do kit diagnóstico de ALT (@LABTEST) seguindo-se o procedimento 

descrito pelo fabricante. A reação foi realizada a 37ºC e as leituras foram 

determinadas em 340 nm em espectrofotômetro Hitachi modelo U-3000. 

 

7. Determinação de AST 

Para determinação de AST (aspartato aminotransferase) foram colhidos 3ml 

de sangue de cada animal tratado. Para esta análise, os animais ficaram 8 horas em 

jejum antes de serem sacrificados. 
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O sangue foi centrifugado para a obtenção do soro e a análise foi realizada 

com utilização do kit diagnóstico de ALT (@LABTEST) seguindo-se o procedimento 

descrito pelo fabricante. As absorbâncias foram determinadas em 505 nm em 

espectrofotômetro Hitachi modelo U-3000. 

 

8. Determinação de ATP 

            A determinação de ATP foi realizada pelo tratamento das mitocôndrias (1 

mg) com 1 mL de Ácido Perclórico gelado, seguido de agitação em mixer e posterior 

centrifugação a 2.300 x g por 5 minutos. Em seguida, 100 µl do sobrenadante foram 

tratados com 70 µl de KOH 2 M e 830 µl de tampão Tris-HCl (100 mM, pH 7,8) e 

centrifugados a 15.000 x g por 10 minutos. A quantidade de ATP foi determinada por 

luminescência com o emprego do kit comercial ADENOSINE 5’-TRIPHOSPHATE 

(ATP) BIOLUMINESCENT ASSAY KIT (SIGMA)®. As leituras foram realizadas em 

luminômetro GBerthold modelo AutoLumat LB 953 EG. 

 

9. Determinação da fluidez de membrana 

 A fluidez da membrana mitocondrial foi determinada pela anisotropia da 

fluorescência (r). 1mg de proteína mitocondrial foi ressuspendido em 2mL de tampão 

tris-HCl 10mM, pH 7,4 e adicionado de 40 µl de difenilhexatrieno (DPH) em solução 

de tetrazolium (20µg/mL) e incubado a 25º C por 30 min. A fluorescência foi 

determinada a 360 nm (excitatação) e 430 nm (emissão). As medidas foram 

realizadas em spectrofotômetro Hitachi equipado com um sistema polarizador. Os 

dados da anisotropia da fluorescência foram calculados usando a fórmula r = IП −I┴ 

/IП IП  e I┴ referem-se, respectivamente a intensidade da emissão da luz fluorescente 

medida paralela e perpendicularmente ao plano de polarização do feixe de 
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excitação. Um aumento na anisotropia da fluorescência (r) reflete em uma redução 

na mobilidade da sonda e a um aumento na ordem estrutural da membrana ou a 

uma redução da fluidez de membrana (PRAET ET AL, 1986; SILVA ET AL, 2002).  

 

10. Determinação da cardiolipina 

 Os níveis de cardiolipina foram determinados usando-se o corante específico 

10-N-nonil-acridine orange (NAO). A suspensão mitocondrial (1 mg de proteína) foi 

incubada a 30 °C por 45 minutos,  na presença de NAO 5 µM, em um meio 

composto de KCl 160 mM e HEPES-KOH 10 mM, pH 7,4. O excesso de corante foi 

retirado por centrifugação e o precipitado foi retomado no mesmo meio. A 

fluorescência foi determinada em um fluorímetro Hitachi, modelo F-2500, operando 

em 485 nm (excitação) e 535 nm (emissão). A fluorescência foi convertida em 

unidades de fluorescência relativa usando-se quinina como referência (1 mg/ml em 

H2SO4 0.1N, comprimento de onda de excitação = 360 nm e de emissão = 457 nm) 

(PETIT et al., 1992; GALLET et al., 1995). 

 

11. Lipoperoxidação da Membrana Mitocondrial 

A avaliação da peroxidação dos ácidos graxos poliinsaturados da membrana 

mitocondrial, foi realizada através da determinação de 2 aldeídos:malondialdeído 

(MDA) e 4- hidroxinonenal (4-HNE). Utilizou-se 1 mg de proteína mitocondrial.  As 

amostras foram submetidas ao ensaio colorimétrico para peroxidação lipídica, 

utilizando-se o kit comercial “Lipid Peroxidation Assay” (Cat.nº 437634, Calbiochem).  

Por este procedimento, MDA e 4-HNE reagem com um reagente cromogênico (N-

metil 2 fenil indol), produzindo um cromóforo estável com máxima absorbância em 

586 nm, a qual foi  determinada em espectrofotômetro Hitachi, modelo U-3000.  
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12.  Oxidação de proteínas sulfidrílicas (P-SH) 

O conteúdo de proteínas sulfidrílicas foi determinado de acordo com o método 

previamente descrito por Grattagliano et al. (1996). As proteínas da suspensão 

mitocondrial (4 mg) foram precipitadas com ácido sulfosalicílico 4% e  centrifugadas 

a 4.500 x g por 5 minutos. O precipitado foi lavado duas vezes com ácido 

sulfosalicílico a 2 % para remover os grupamentos sulfidrílicos livres e, em seguida 

foi ressuspendido com Guanidina 6 M, pH 6. As leituras foram determinadas a 412 

nm e 530 nm, antes e após a adição de 50 µl de DTNB 10mM (ácido 5,5’-ditiobis [2-

nitrobenzóico]), solubilizado em metanol. O DTNB foi adicionado após 30 min. que 

foi realizada a 1ª leitura. A leitura após adição de DTNB foi realizada no escuro. As 

concentrações de P-SH foram calculadas com base em uma curva padrão 

preparada com glutationa reduzida (GSH) . 

 

13. Determinação de Glutationa (níveis de GSH e GSSG) 

Os níveis de glutationa reduzida (GSH) e oxidada (GSSG) foram medidos pelo 

método enzimático cíclico proposto por Tietze (1969) com algumas modificações. A 

suspensão mitocondrial (1 mg de proteína) foi tratada com 500 µl de HClO4 0,4 M (ácido 

perclórico) e centrifugado a 10.000 x g por 10 minutos, a 4ºC. Na determinação da GSH, 

uma alíquota de 50 µl do sobrenadante foi adicionada em uma cubeta a 500 µl de um 

meio composto de  tampão fosfato de potássio 0,1 M, pH 7,4 ; EDTA 1 mM e NADPH 3 

mM e, em seguida foi adicionado 50 µl de  DTNB 10mM (5,5-ditiobis [2- ácido 

nitrobenzóico]).  Após incubação por 1 min., 100 µl de glutationa redutase (5 U/ml) foi 

adicionada e a leitura da absorvância em 412 nm foi monitorada por 5 min. GSSG foi 

medida nas amostras previamente neutralizadas com 100mg de carbonato de sódio e 

tratadas com 4 µl de 2- vinilpiridina. Após 1 hora de incubação ao abrigo da luz as 
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amostras foram centrifugadas a 3.000 x g por 5 minutos e o sobrenadante foi submetido 

ao procedimento acima para a determinação de GSH. A curva de calibração, submetida 

ao mesmo procedimento da amostra, foi usada como referência para calcular as 

concentrações de GSH e GSSG.  

 

14. Determinação do estado redox de NAD(P) 

A oxidação e/ou redução dos nucleotídeos de piridina foi monitorada 

fluorimetricamente, a 450 nm, com excitação a 340 nm, de acordo com método 

descrito por LUND, MILLER e WOODS (1993). Foi utilizado 1 mg de proteína 

mitocondrial / ml de um meio composto de sacarose 250mM e TRIS-HCl 10mM, pH 

7,4. 

 

15. Determinação da atividade da caspase 3 

O homogenato do fígado foi centrifugado a 10.000 x g por 10 min., a 4º C e o 

sobrenadante resultante foi diluído a 2mg/ml em meio contendo sacarose 250 mM, 

EGTA 1 mM e HEPES-KOH 10 mM, pH 7,4. Uma alíquota de 50µl de sobrenadante 

foi utilizada na realização dos ensaios com uso de kit comercial (Caspase-3 Assay 

kit, Fluorimetric®, Sigma). 

 

 16. Análise Estatística 

Todos os dados foram expressos como média ± desvio padrão da média. As 

análises estatísticas foram realizadas empregando-se teste não paramétrico (Mann-

Whitney Test) com a utilização do programa “GraphPad Prism versão 4.0 para 

Windows, GraphPad Software, San Diego, Califórnia, USA”.  Adotou-se p < 0,05 

como nível de significância. 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

IV. Resultados 

“A coisa mais bela consiste em ser útil ao próximo.” 
                                                                        Sófocles 
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 Para a determinação dos níveis de significância os resultados foram 

analisados de acordo com os seguintes critérios: 

1º) O grupo tratado com cisplatina foi comparado ao grupo controle, ou seja, aquele 

tratado com veículo (salina), para comprovação da hepatotoxicidade induzida pela 

cisplatina, validação do modelo experimental e estudo dos mecanismos moleculares 

responsáveis por este efeito tóxico; 

2º) O grupo tratado com DMTU + cisplatina foi comparado ao grupo tratado somente 

com cisplatina (agente hepatotóxico), com o intuito de investigar-se uma possível 

proteção e os mecanismos moleculares envolvidos nesta proteção;  

3º) O grupo tratado apenas com o suposto agente protetor, DMTU, foi comparado ao 

grupo tratado com solução salina, para verificar-se a possibilidade de ocorrência de 

outros efeitos do DMTU sobre as mitocôndrias, além do suposto efeito protetor 

contra a hepatotoxicidade. Os resultados de todos os ensaios realizados no grupo 

tratado apenas com DMTU i.p. não apresentaram diferença significativa para, 

p<0,05, quando comparados aos resultados do grupo tratado com salina (controle), 

demonstrando que o DMTU não exerceu nenhum efeito direto sobre as mitocôndrias 

que pudesse interferir com a validade do modelo experimental e com as conclusões 

baseadas nos efeitos observados. 

As médias e os valores de desvio padrão da média de todos os parâmetros 

avaliados nos quatro diferentes grupos de animais (controle, cisplatina, DMTU + 

cisplatina e DMTU), bem como os números das respectivas representações gráficas, 

estão relacionados na Tabela 1. 
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Tabela 1 Resultados obtidos dos parâmetros relacionados às funções hepática e 

mitocondrial, ao estado redox mitocondrial, ao estresse oxidativo mitocondrial e à 

apoptose em fígado de ratos submetidos aos diferentes tratamentos: salina 

(controle), cisplatina, DMTU + cisplatina e DMTU. 

Parâmetro  Unidade Controle Cisplatina  DMTU + 
cisplatina 

DMTU Figura 

AST 
U/ml 86,34  ± 1,90 183,26 *         

(± 5 ,83)  
92,06 # 
(±4,21) 

78,07       
(± 3,58) 

4 

ALT 
U/ml 54,81 ± 3,40 106,50 * 

 (± 5,41)  
74,03 # 
(±3,74) 

60,97      
(± 2,75) 

5 

Síntese de ATP % em 
relação ao 
controle 

100 ± 8,51 66,63 * 
(± 8,31)  

91,73 # 
(±8,00) 

94,93      
(± 8,79) 

6 

Fluidez de 
membrana 

 0,20 ± 0,006 0,25*  
(± 0,006) 

0,21 # 
(± 0,005) 

0,20 
(±0,006) 

7 

MDA+ 4-HNE nmoles/mg 
de proteína 

5,43 ± 0,88 9,83 * 
( ± 1,58)  

6,29 # 
(± 0,71) 

5,05        
(± 0,57) 

8 

Cardiolipina 
% em 

relação ao 
controle 

100,00 ± 7,69 75,77 * 
( ± 4,73) 

95,61 # 
(± 5,01) 

106,49     
(± 8,91) 

9 

Proteína 
Sulfidrílica 

nmoles/mg 
de proteína 

50,01 ± 5,28 33,93 * 
(± 2,75) 

44,18 # 
(± 3,48) 

51,75      
(± 6,74) 

10 

GSH 
nmoles/mg 
de proteína 

7,23 ± 1,16 4,09 *  
(± 0,67) 

6,59 # 
(± 0,78) 

7,19        
(± 1,36) 

11A 

GSSG 
nmoles/mg 
de proteína 

0,41 ± 0,07 0,73 * 
(± 0,11)  

0,41 # 
(± 0,07) 

0,40        
(± 0,08) 

11B 

GSH/GSSG 
nmoles/mg 
de proteína 

20,39 ± 4,61 5,53 * 
( ± 1,12)  

17,41 #       
(± 2,69) 

25,42      
(± 5,44) 

11C 

NAD(P)H 
Fluorescên

cia 
relativa/mg 
de proteína 

200,82 ± 5,39 155,06 * 
(± 6,83)  

206,99 #      
(± 7,83) 

193,31     
(± 10,98) 

12 

Atividade 
caspase 3 

% em 
relação ao 
controle 

100,00 ± 8,90 146,90 * 
(± 9,40)  

115,90 # 
(± 6,50) 

110,00     
(± 12,90) 

13 

 

* = significativo para p <  0,05  (em relação ao grupo controle)  #  = significativo para p< 0,05  (em relação ao grupo 

cisplatina).Os valores são expressos como média ± desvio padrão da média. Condições experimentais e analíticas estão 

descritas em Materiais e Métodos.  GSH = glutationa reduzida; GSSG = glutationa oxidada; MDA = malondialdeído; 4-

HNE = 4-hidroxi-2 (E)-nonenal; NAD(P)H= nicotinamida adenina dinucleotídio fosfato forma reduzida 
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Efeito da cisplatina e do DMTU na função hepática 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 4 - Níveis de aspartato aminotransferase (AST) no soro de ratos de 4 grupos distintos (n=8, cada): (1º) 

controle (CONTROL), tratado com salina; (2º) tratado com dimetiltiouréia (DMTU); (3º) tratado com 

cisplatina (CISP) e (4º) tratado com dimetiltiouréia e cisplatina (DMTU+CISP). As condições experimentais 

estão descritas em Materiais e Métodos. Os resultados foram expressos com média ± desvio padrão.  *Significativo 

para p< 0,05, em relação ao grupo controle;  # Significativo para p< 0,05 , em relação ao grupo cisplatina. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 5 - Níveis de alanina aminotransferase (ALT) no soro de ratos em 4 grupos distintos (n=8, cada): (1º) 

controle (CONTROL), tratado com salina; (2º) tratado com dimetiltiouréia (DMTU); (3º) tratado com 

cisplatina (CISP) e (4º) tratado com dimetiltiouréia e cisplatina (DMTU+CISP). As condições experimentais 

estão descritas em Materiais e Métodos. Os resultados foram expressos com média ± desvio padrão.  *Significativo 

para p< 0,05 , em relação ao grupo controle ; # Significativo para p< 0,05 , em relação ao grupo cisplatina. 
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A cisplatina causou um significativo aumento das transaminases hepáticas 

AST (Fig. 4)  e ALT (Fig. 5).  Os níveis de AST (Fig. 4) no grupo cisplatina (183,26 ± 

5,83 U/ml) foram significativamente superiores (112,18%) aos do grupo controle 

(86,34 ± 1,90 U/ml), considerando-se p<0,05. Por outro lado, os níveis de AST do 

grupo DMTU+cisplatina (92,06 ± 4,21 U/ml) foram significativamente reduzidos 

(49,75%) quando comparados aos níveis do grupo tratado apenas com cisplatina. 

Na Fig.5 pode-se observar um significativo aumento (93,40%) dos níveis de 

ALT no grupo cisplatina (106,50 ± 5,41 U/ml) em relação aos níveis do grupo 

controle (54,81 ± 3,39), considerando-se p < 0,05.  No entanto, os níveis de ALT no 

grupo tratado com DMTU+cisplatina (74,03 ± 3,74 U/ml) foram significativamente 

reduzidos (30,49%) quando comparados ao grupo cisplatina. 

 
Efeito da cisplatina e do DMTU na síntese de ATP 
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Figura 6 - Níveis de ATP em fígado de ratos de 4 grupos distintos (n=8, cada):  (1º)  controle (CONTROL), 

tratado com salina; (2º) tratado com dimetiltiouréia (DMTU); (3º) tratado com cisplatina (CISP) e (4º) 

tratado com dimetiltiouréia e cisplatina (DMTU+CISP). As condições experimentais estão descritas em 

Materiais e Métodos. Os resultados foram expressos com média ± desvio padrão.  *Significativo para p< 0,05, 

em relação ao grupo controle; # significativo para p< 0,05, em relação ao grupo cisplatina. 
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A síntese de ATP foi avaliada pela medida do conteúdo de ATP no 

homogenato hepático. Os níveis de ATP ilustrados graficamente na Fig. 6, foram 

significativamente menores (33,37%, p<0,05) no grupo cisplatina (66,63 ± 8,31% do 

controle) quando comparados aos do grupo controle (100,00 ± 8,51).  O DMTU foi 

capaz de prevenir a redução do conteúdo de ATP, como evidenciado pelos elevados 

níveis de ATP no grupo DMTU+cisplatina (91,73 ± 8,00 % do controle) (37,67%) em 

relação ao grupo cisplatina.   

  

Efeito da cisplatina e do DMTU na fluidez da membrana mitocondrial hepática 
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Figura 7 – Fluidez da membrana mitocondrial em mitocôndrias isoladas de fígado de ratos de 4 grupos 

distintos (n=8, cada):  (1º)  controle (CONTROL), tratado com salina; (2º) tratado com dimetiltiouréia 

(DMTU); (3º) tratado com cisplatina (CISP) e (4º) tratado com dimetiltiouréia e cisplatina 

(DMTU+CISP). As condições experimentais estão descritas em Materiais e Métodos. Os resultados foram 

expressos com média ± desvio padrão.  *Significativo para p< 0,05, em relação ao grupo controle; # significativo 

para p< 0,05, em relação ao grupo cisplatina. 
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 A integridade da membrana mitocondrial foi avaliada pela fluidez de 

membrana (representada graficamente na Fig. 7) através da anisotropia da 

fluorescência, cujo valor depende da mobilidade da sonda fluorescente (DPH) na 

dupla camada lipídica da membrana mitocondrial. Quando ocorre danos estruturais e 

redução da fluidez da membrana mitocondrial os valores da anisotropia da 

fluorescência aumentam, indicando a ocorrência do processo de rigidez. A rigidez de 

membrana foi observada no grupo cisplatina (0,25 ± 0,006) quando comparado ao 

grupo controle (0,20 ± 0,006). No entanto, foi observada a prevenção da rigidez no 

grupo DMTU + cisplatina (0,21 ± 0,005). 

 

Efeito da cisplatina e do DMTU nos lipídios e proteínas mitocondriais de fígado 
 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 8 - Níveis de malondialdeído + 4 hidroxinonenal em mitocôndrias isoladas de fígado de ratos (n=8, 

cada) de 4 grupos distintos: (1º) controle (CONTROL), tratado com salina; (2º) tratado com 

dimetiltiouréia (DMTU); (3º) tratado com cisplatina (CISP) e (4º) tratado com dimetiltiouréia e cisplatina 

(DMTU+CISP). As condições experimentais estão descritas em Materiais e Métodos. Os resultados foram 

expressos com média ± desvio padrão.  *Significativo para p< 0,05, em relação ao grupo controle ; # 

Significativo para p< 0,05 , em relação ao grupo cisplatina. 
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Figura 9 - Níveis de cardiolipina em mitocôndrias isoladas de fígado de ratos de 4 grupos distintos (n=8, cada): 

(1º) controle (CONTROL), tratado com salina; (2º) tratado com dimetiltiouréia (DMTU); (3º) tratado com 

cisplatina (CISP) e (4º) tratado com dimetiltiouréia e cisplatina (DMTU+CISP). As condições experimentais 

estão descritas em Materiais e Métodos. Os resultados foram expressos com média ± desvio padrão.  *Significativo 

para p< 0,05, em relação ao grupo controle ; # Significativo para p< 0,05 , em relação ao grupo cisplatina. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 10 - Níveis de proteínas sulfidrílicas em mitocôndrias isoladas de fígado de ratos (n=8, cada) de 4 

grupos distintos: (1º) controle (CONTROL), tratado com salina; (2º) tratado com dimetiltiouréia 

(DMTU); (3º) tratado com cisplatina (CISP) e (4º) tratado com dimetiltiouréia e cisplatina 

(DMTU+CISP). As condições experimentais estão descritas em Materiais e Métodos. Os resultados foram 

expressos com média ± desvio padrão.  *Significativo para p< 0,05, em relação ao grupo controle ; # 

Significativo para p< 0,05 , em relação ao grupo cisplatina. 
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 As concentrações dos produtos secundários da lipoperoxidação, MDA 

(malondialdeído) e 4- HNE (4- hidroxi-2 (E) nonenal) (Fig. 8) foram 5,43 ± 0,88 

nmoles/mg de proteína no grupo controle e 9,83 ± 1,58 nmoles/mg de proteína no 

grupo cisplatina, indicando indução de lipoperoxidação pela cisplatina. Por 

conseguinte, o conteúdo do lipídio mitocondrial cardiolipina (Fig. 9) foi reduzido no 

grupo cisplatina (75,77 ± 4,73% em relação ao controle) provavelmente devido ao 

processo de oxidação. A proteção contra a lipoperoxidação foi evidenciada no grupo 

DMTU + cisplatina pelos menores níveis de MDA e 4-HNE (6,29± 0,71 nmoles/mg 

de proteína) (Fig. 8) quando comparado ao grupo cisplatina. Os níveis de 

cardiolipina (Fig. 9) no grupo DMTU + cisplatina foram significativamente diferentes 

do grupo cisplatina e muito próximo dos níveis do grupo controle (95,61 ±  5,01%).  

A oxidação das proteínas mitocondriais de fígado de rato, avaliada pela 

determinação das proteínas sulfidrílicas (Fig. 10) também foi observada no grupo de 

animais tratados com cisplatina. Em comparação ao grupo controle, o grupo 

cisplatina apresentou uma redução significativa na concentração de proteínas 

sulfidrílicas (de  50,01 ± 5,28 para 33,93 ± 2,75 nmoles/mg de proteína).  O DMTU 

protegeu contra a oxidação dos grupamentos sulfidrílicos das proteínas como 

evidenciado pelos níveis diferentes, significativamente, no grupo DMTU + cisplatina 

(44,18 ± 3,48 nmoles/mg). 
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Efeito da cisplatina e do DMTU no estado redox mitocondrial 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

Figura 11- Níveis de GSH (A) ; de GSSG (B) e relação GSH/GSSG (C) em mitocôndrias isoladas de fígado 

de ratos (n=8) de 4 grupos distintos: (1º) grupo controle (CONTROL), tratado com salina; (2º) tratado 

com dimetiltiouréia (DMTU); (3º) tratado com cisplatina (CISP) e (4º) tratado com dimetiltiouréia e 

cisplatina (DMTU+CISP). As condições experimentais estão descritas em Materiais e Métodos. Os resultados 

foram expressos com média ± desvio padrão.  *Significativo para p< 0,05 , em relação ao grupo controle ;  # 

Significativo para p< 0,05 , em relação ao grupo cisplatina 
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Figura 12 - Níveis de NAD(P)H em mitocôndrias isoladas de fígado de ratos (n=8) de 4 grupos distintos: 

(1º) grupo controle (CONTROL), tratado com salina; (2º) tratado com dimetiltiouréia (DMTU); (3º) 

tratado com cisplatina (CISP) e (4º) tratado com dimetiltiouréia e cisplatina (DMTU+CISP). As condições 

experimentais estão descritas em Materiais e Métodos. Os resultados foram expressos com média ± desvio 

padrão.  *Significativo para p< 0,05, em relação ao grupo controle ;  # Significativo para p< 0,05 , em relação ao 

grupo cisplatina. 

 

  Os níveis de GSH (Fig. 11A) e da razão GSH/ GSSG (Fig. 11C) no grupo 

tratado com cisplatina foram 4,09 ± 0,67 e 5,53 ± 1,12 nmoles/mg de proteína, 

respectivamente, os quais foram, significativamente menores do que os níveis 

encontrados no grupo controle (7,23 ± 1,16 e 20,39 ± 4,61 nmoles/mg  de proteína, 

respectivamente). Portanto o conteúdo de GSSG (Fig. 11B) foi significativamente 

maior no grupo tratado com cisplatina (0,73 ± 0,11 nmoles/mg de proteína) quando 

comparado ao grupo controle (0,41 ± 0,07 nmoles/mg  de proteína). Entretanto, no 

grupo de animais tratados com DMTU + cisplatina, os níveis de GSH (Fig 11A) 

mostraram-se, significativamente, maiores e os de GSSG (Fig. 11B), 

significativamente, menores (6,59 ± 0,78 e 0,41 ± 0,07 nmoles/mg de proteína, 

respectivamente, considerando p< 0,05) quando comparado ao grupo cisplatina. 
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Dessa forma, o estado redox mitocondrial representado pela razão GSH/GSSG (Fig. 

11C) foi, significativamente, maior no grupo tratado com DMTU + CISP (17,41 ± 

2,69) em comparação ao grupo cisplatina, indicando claramente, o efeito benéfico do 

DMTU. Adicionalmente, o conteúdo de NAD(P)H (representado graficamente na Fig. 

12), avaliado como fluorescência relativa/mg de proteína, que foi significativamente 

reduzido no grupo tratado com cisplatina (155,10 ± 6,83) quando comparado ao 

grupo controle (200,80 ± 5,39) mostrou-se elevado no grupo DMTU + cisplatina, 

aproximando-se do grupo controle (207,00 ± 7,83), constatando mais uma vez, o 

efeito protetor do DMTU na prevenção da hepatotoxicidade induzida por cisplatina. 

 
Efeito da cisplatina e do DMTU na morte celular induzida por apoptose 
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Figura 13- Atividade da caspase 3 em mitocôndrias isoladas de fígado de ratos (n=8, cada) de 4 grupos 

distintos: (1º) controle (CONTROL), tratado com salina; (2º) tratado com dimetiltiouréia (DMTU); (3º) 

tratado com cisplatina (CISP) e (4º) tratado com dimetiltiouréia e cisplatina (DMTU+CISP). As condições 

experimentais estão descritas em Materiais e Métodos. Os resultados foram expressos com média ± desvio 

padrão.  *Significativo para p< 0,05 , em relação ao grupo controle ; # Significativo para p< 0,05 , em relação ao 

grupo cisplatina. 
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  A morte celular hepática pelo processo de apoptose foi determinada pela 

avaliação do efeito da atividade da executora caspase-3 representado na Fig. 13. 

Os resultados revelam um aumento significativo no grupo de animais tratados com 

cisplatina (146,90 ± 9,40 % em relação ao controle) quando comparado ao grupo 

controle (100,00 ± 8,90 %), enquanto o grupo de animais tratados com DMTU + 

CISP apresentou atividade da caspase 3 significativamente menor (115,90 ± 6,50 % 

do controle) comparado ao grupo cisplatina. 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

V. Discussão 

“A opinião de um homem pode mudar 
honrosamente, desde que a sua 
consciência não mude”.  

Victor Hugo 
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1. Efeito da cisplatina sobre o fígado: estresse oxidativo e estado redox 

mitocondrial 

A hepatotoxicidade induzida pela cisplatina é um assunto ainda pouco 

explorado, sendo que os mecanismos envolvidos neste efeito ainda não foram 

elucidados. Embora menos freqüente que os demais efeitos tóxicos induzidos por 

este fármaco, a hepatotoxicidade é um evento importante associado ao uso clínico 

da cisplatina e cuja relevância aumenta em algumas situações específicas 

relacionadas à dose, a determinadas condições fisiopatológicas e ao uso de certos 

fármacos. 

O fígado acumula grandes quantidades de cisplatina (STEWART et al.,1982), 

sendo comum a ocorrência de hepatotoxicidade associada à administração deste 

fármaco em elevadas doses (CAVALLI et al,1978; CERSOSIMO et al,1993; 

POLLERA et al,1987). A hepatotoxicidade já foi constatada experimentalmente em 

ratos (NAZIROGLU et al, 2004) e em camundongos tratados com cisplatina (JIE et 

al, 1998). Vale ressaltar que devido ao desenvolvimento de resistência primária das 

neoplasias, muitas vezes torna-se necessária a utilização de doses maiores de 

quimioterápicos, isolados ou mesmo combinados, visando uma maior eficiência da 

abordagem terapêutica, o que pode expor o paciente a riscos cada vez maiores de 

efeitos tóxicos, incluindo a hepatotoxicidade (FENOGLIO et al., 2005). 

Por outro lado, Fenoglio et al. (2005), em estudo “in vivo” para avaliação dos 

efeitos protetores da procainamida, demonstraram a indução de hepatotoxicidade 

em ratos após administração repetida de baixas doses de cisplatina (1 mg/kg, duas 

vezes por semana, durante 10 semanas), situação não rara na abordagem clínica 

quimioterápica envolvendo a cisplatina.  
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Zicca et al. (2002) mostraram que a administração de elevada dose (7,5 

mg/kg) de cisplatina em ratos induz lesão hepática, caracterizada pela elevação 

significativa da atividade da transaminase glutâmica oxalacética e da gama- 

glutamiltranspeptidase. Koc et al. (2005) relataram efeito similar com a administração 

de 10mg/kg de cisplatina. 

Além da dose administrada, a expressão aumentada da isoenzima 2E1 do 

sistema citocromo P450 (CYP2E1) também é apontada como um fator que poderia 

contribuir para a exacerbação da hepatotoxicidade induzida pela cisplatina. Em 

estudo realizado in vitro e in vivo, Lu e Cederbaum (2005) demonstraram que a 

expressão elevada do CYP2E1 potencializa o efeito hepatotóxico da cisplatina, por 

mecanismo envolvendo a produção aumentada de EROs e estresse oxidativo. O 

CYP2E1 é induzido por uma variedade de condições patológicas e fisiológicas, tais 

como diabetes e obesidade; por drogas e substâncias químicas como etanol, 

clorofórmio, isoniazida, tricloroetileno, acetona e piridina.  Baixíssimas doses de 

nicotina também são capazes de induzir o CYP2E1 (CARO; CEDERBAUM, 2003).  

Em decorrência disso, a indução do CYP2E1 por estas condições e tratamentos 

constitui um importante fator a ser considerado quando a cisplatina é usada na 

quimioterapia do câncer, devido à possível potencialização da sua hepatotoxicidade. 

Em nossos ensaios “in vivo” utilizamos uma dose elevada de cisplatina (10 

mg/kg), a qual corresponde à dose de cisplatina freqüentemente utilizada na prática 

clínica. A dose correspondente em humanos (60 Kg) é de 30 mg/m2 (AJITH et al., 

2006). A dose utilizada foi o suficiente para induzir hepatotoxicidade em ratos, 

constatada pela significativa elevação das aminotransferases hepáticas (AST e ALT) 

no soro dos animais tratados.  
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  A elevada atividade das enzimas aminotransferases, aspartato 

aminotransferase (AST) e alanina aminotransferase (ALT), bem como da lactato 

desidrogenase (LDH) e fosfatase alcalina, em muitos pacientes submetidos à terapia 

com cisplatina constitui evidência clínica de lesão hepática induzida por este 

quimioterápico (CAVALLI et al, 1978). As aminotransferases, AST e ALT são 

indicadores sensíveis de lesão celular hepática e constituem ferramentas úteis no 

reconhecimento de doenças hepatocelulares agudas, como é o caso da hepatite. A 

AST é encontrada no fígado, miocárdio, músculo esquelético, rins, cérebro, 

pâncreas, pulmões, leucócitos e eritrócitos, em ordem decrescente de concentração. 

A ALT é encontrada principalmente no fígado. As aminotransferases estão 

normalmente presentes no soro em baixas concentrações e são liberadas do fígado 

em maiores quantidades quando há lesão da membrana celular do hepatócito, 

resultando em permeabilidade aumentada (PIÑEIRO- CARRERO; PIÑEIRO, 2004; 

PROVAN; KRENTZ, 2002).  

Qualquer tipo de lesão hepática pode causar elevações significativas nas 

concentrações de aminotransferases AST e ALT (PRATT, 2002). A lesão hepática 

aguda pode ser de origem citotóxica ou colestásica.  A lesão citotóxica assemelha-

se à hepatite aguda e é caracterizada por lesão dos hepatócitos com proeminente 

elevação das aminotransferases (PIÑEIRO- CARRERO; PIÑEIRO, 2004). 

 No nosso estudo, a função mitocondrial apresentou-se comprometida no 

grupo cisplatina, o que foi constatado pela redução dos níveis de ATP, dados 

condizentes aos encontrados na literatura científica com relação a células de outros 

tecidos, principalmente células renais. Kruideing et al. (1997), utilizando mitocôndrias 

de células tubulares renais de porco, mostraram evidências da diminuição nos níveis 
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de ATP intracelular na disfunção mitocondrial induzida pela cisplatina, causada pela 

inibição dos complexos (de I a IV) da cadeia respiratória.   

Em um outro estudo “in vitro”, Lieberthal et al. (1998) relataram que células 

tubulares proximais renais expostas a baixas doses de cisplatina apresentaram uma 

pequena mudança nos níveis de ATP, bem como características de apoptose, 

entretanto, doses maiores de cisplatina resultaram em depleção severa de ATP e 

necrose. Alguns autores sugerem que pode ocorrer uma integração dos mecanismos 

de apoptose e necrose na morte celular induzida pela cisplatina (DENECKER et al, 

2001; GOBE; ENDRE, 2003; CHARLES et al., 2006). 

Sabe-se que, de um modo geral, mais de 90% do ATP utilizado no 

metabolismo celular é sintetizado via fosforilação oxidativa mitocondrial (HATEFI, 

1985; HENGARTNER, 2000) e que as mitocôndrias têm uma importante participação 

nos mecanismos de morte celular por apoptose, via liberação do citocromo c no 

citosol (HENGARTNER, 2000; LI et al.,1997.  SCAFFIDI et al.,1998).        

As mitocôndrias são alvos críticos para a ação tóxica de xenobióticos, 

incluindo os agentes quimioterápicos. A eficiência da produção de ATP pode ser 

reduzida por muitas drogas ou fármacos, incluindo os antitumorais (WALLACE; 

STARKOV, 2000). A inibição direta da cadeia respiratória por toxinas, incluindo 

fármacos, rapidamente diminui os níveis de ATP celular, promovendo morte celular 

(SZEWCZYK; WOJTCZAK, 2002). A reduzida síntese de ATP tem ainda sérias 

implicações para o metabolismo hepático, uma vez que os hepatócitos requerem 

elevada produção de ATP para ureagênese, gliconeogênese, e metabolismo de 

ácidos graxos além de vários outros processos metabólicos (JAESCHKE et al., 

2002).  
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A cisplatina afeta seletivamente a mitocôndria provavelmente devido ao seu 

acúmulo na matriz mitocondrial, carregada negativamente, sendo que há relatos 

deste acúmulo provenientes de estudos “in vitro” com mitocôndrias de células renais 

(GEMBA; FUKUISHI, 1991) e em estudos “in vivo” com mitocôndrias de células 

renais e hepáticas (ROSEN et al, 1992). Processos celulares, incluindo síntese de 

proteína, lipogênese e transporte de membrana, tornam-se alterados quando o ATP 

é marcadamente diminuído, e a depleção de ATP causa alterações no citoesqueleto 

de actina, resultando na perda do domínio de membrana e desacoplamento celular. 

A preservação dos níveis de ATP pode ser crucial para manutenção da integridade e 

sobrevida celular (ANTUNES, et al., 2006).  

Além da disfunção mitocondrial, a cisplatina também induziu lesão na 

estrutura mitocondrial, evidenciada pela reduzida fluidez da membrana mitocondrial. 

Estas alterações na estrutura e função mitocondrial foram propostas como eventos 

que precedem o processo apoptótico e ocorrem antes das estruturas nuclear e da 

cromatina serem afetadas, sugerindo que a mitocôndria pode desempenhar um 

papel chave na apoptose (IGUCHI et al., 2004; KHARBANGAR et al., 2000). 

De acordo com os nossos estudos, a cisplatina também induziu o ataque 

oxidativo aos lipídios e proteínas mitocondriais, como evidenciado pelo aumento da 

peroxidação lipídica, redução da cardiolipina e dos níveis de proteínas sulfidrílicas.  

A cardiolipina é um fosfolipídio aniônico insaturado, encontrado quase que 

exclusivamente na membrana mitocondrial interna e que tem importante papel na 

estrutura e função mitocondriais (HOCH, 1992; SCHLAME et al, 2000), A cardiolipina 

interage com vários complexos protéicos da membrana mitocondrial interna, sendo 

um componente essencial para o transporte de proteínas e ainda para a 

manutenção da integridade da membrana mitocondrial (SCHLAME et al., 2000), 
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conferindo estabilidade e fluidez à membrana mitocondrial (FARISS et al., 2005). 

Assim, este lipídIo exerce ainda um papel importante na atividade da FoF1-ATPase 

(HOCH, 1992), no transporte de elétrons na cadeia respiratória e na translocação de 

ADP/ATP, além de participar no processo de apoptose (SCHLAME et al., 2000; 

ZHANG et al, 2002). 

A oxidação desse lipídio mitocondrial, demonstrado no grupo cisplatina, pode 

contribuir para a rigidez da membrana mitocondrial, também observada em nossos 

estudos. A cardiolipina apresenta a função de suporte para a cadeia transportadora 

de elétrons, desde que ela firma os complexos III e IV formando um supercomplexo 

(HAUFF; HATCH, 2006). Portanto, nossos resultados estão de acordo com esta 

proposição, uma vez que a oxidação da cardiolipina poderia ter causado “quebra” da 

cadeia respiratória com subseqüente prejuízo da fosforilação oxidativa hepática, o 

que poderia explicar os níveis reduzidos de ATP no grupo de animais tratados com 

cisplatina.  

Em um experimento com hamsters mutantes (com síntese de cardiolipina 

reduzida), KAWASAKI et al. (1999) observaram alterações morfológicas e funcionais 

em mitocôndrias, incluindo redução na produção de ATP, também constatada em 

nossos estudos. Petrosillo et. al. (2003) demonstraram que a produção de EROs 

pela mitocôndria afeta a atividade dos complexos I, III e IV da cadeia respiratória 

mitocondrial através do dano oxidativo da cardiolipina. 

Devido ao seu elevado conteúdo de ácidos graxos polinsaturados ou devido à 

sua localização na membrana mitocondrial interna, próxima ao sítio de produção de 

EROs, a cardiolipina parece ser, particularmente, suscetível ao ataque de EROs 

(PETROSILLO et. al., 2003).  
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Adicionalmente, tem sido sugerido que a oxidação da cardiolipina está 

também envolvida na liberação do citocromo c para o citosol, um importante evento 

no mecanismo mitocondrial da morte celular induzida por apoptose (FARISS et al., 

2005; HAUFF; HATCH, 2006). Como o citocromo c encontra-se ligado à superfície 

externa da membrana mitocondrial interna pela associação com a cardiolipina, a 

oxidação da cardiolipina pode resultar na liberação deste fator pró-apoptótico, 

conduzindo à morte celular por apoptose (SHIDOJI et al, 1999).  

 Por conseguinte, nós demonstramos que a atividade da caspase-3 foi 

elevada no grupo tratado com cisplatina, o que indica claramente, a participação da 

morte celular programada no mecanismo de hepatotoxicidade induzida pela 

cisplatina. Nossos resultados estão de acordo com dados obtidos por Liu et al., 

1998, os quais demonstraram que a apoptose é o principal mecanismo para a 

eliminação das células lesadas no dano hepático induzido pela cisplatina. 

Nosso relato é o primeiro a demonstrar uma possível associação entre a 

oxidação da cardiolipina e morte hepatocelular aumentada por apoptose na 

hepatotoxicidade induzida pela cisplatina. Estes resultados sugerem que a cisplatina 

induz apoptose celular hepática ao menos em parte, por mecanismo via mitocôndria, 

uma vez que a oxidação da cardiolipina pode levar à liberação do citocromo c e à 

ativação da cascata de caspase. A apoptose tem sido postulada ocorrer tanto por 

mecanismo mitocondrial quanto por mecanismo não mitocondrial no caso da 

nefrotoxicidade induzida pela cisplatina (HANIGAN; DEVARAJAN, 2003; TSURUYA 

et al., 2003). 

 Além da oxidação da cardiolipina, no presente estudo observou-se também a 

ocorrência de peroxidação lipídica, evidenciada pelo aumento significativo de 

malondialdeído (MDA) e 4-hidroxi-nonenal (4-HNE), aldeídos originários da 
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decomposição dos peróxidos dos ácidos graxos poliinsaturados da membrana 

mitocondrial. 

 Os lipídios celulares são alguns dos vários alvos dos radicais livres formados 

durante o estresse oxidativo (CONKLIN, 2004). Os lipídios desempenham um 

importante papel nos vários componentes celulares, o que justifica a necessidade da 

compreensão dos mecanismos e conseqüências da peroxidação lipídica nos 

sistemas biológicos (KELLY et al., 1998).  

 Os fosfolipídios de membrana estão entre as moléculas orgânicas mais 

instáveis, devido ao seu elevado conteúdo de ácidos graxos poliinsaturados 

(VLADIMIROV et al.,1981). A peroxidação de ácidos graxos poliinsaturados resulta 

na formação de radicais peroxil e alcoxil. Estes produtos primários da peroxidação 

lipídica, que são altamente reativos e tem curta duração, sofrem reações formando 

produtos secundários da peroxidação lipídica que incluem uma variedade de 

aldeídos, como MDA, 4-HNE e acroleína. Os aldeídos são mais estáveis do que os 

produtos primários e podem se difundir através da célula, lesando os componentes 

da membrana e interferindo nas funções celulares. Devido às suas características 

eletrofílicas, os aldeídos se ligam aos grupos nucleofílicos dos aminoácidos como 

cisteína, lisina, histidina, serina e tirosina, os quais são componentes críticos dos 

sítios ativos de enzimas ou são necessários para a manutenção da estrutura 

terciária das proteínas. A ligação destes aldeídos a proteínas resulta na inibição 

enzimática e na alteração da estrutura dos receptores celulares, constituindo um 

evento chave da citotoxicidade dos agentes antineoplásicos (CONKLIN, 2004).  

 Alterações das funções hepática e renal em decorrência da ação tóxica de 

xenobióticos podem estar associadas à lipoperoxidação tecidual (WEIJL et al., 1997; 

NAZIROGLU et al.,2004).  Acredita-se que oxidação de lípídios de membrana e 
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outros componentes sejam os principais fatores responsáveis pela toxicidade da 

cisplatina (OZYURT et al., 2004).  

A peroxidação lipídica interfere nas funções biológicas, por provocar 

alterações em organelas celulares, incluindo os peroxissomas (DE DUVE, 1969), 

lisossomas (DE DUVE; WATTIAUX 1966), retículo endoplasmático (WILLS, 1971), e 

mitocôndrias (NOHL; HEGNER 1978). Hemoproteínas e complexos não heme de 

ferro, cobre e manganês são constituintes das membranas celulares que podem 

formar radicais livres provocando oxidação de ácidos graxos, mudanças na fluidez e 

na permeabilidade da membrana, resultando em alterações funcionais celulares 

(MIQUEl, 1989). 

Como a mitocôndria é uma organela cuja função depende inteiramente da 

integridade do sistema de membranas, alterações de constituintes deste sistema 

podem comprometer a função mitocondrial. O acúmulo de produtos de peroxidação 

lipídica contribui para a liberação de fatores pró-apoptóticos no citosol e 

conseqüentemente para a execução do programa de apoptose (TYURINA et al., 

2006). 

Os peróxidos lipídicos podem também provocar a oxidação de grupos 

sulfidrílicos de proteínas, comprometendo a atividade enzimática (HALLIWELL; 

GUTTERIDGE, 1985), o que condiz com nossos resultados, visto que o grupo de 

animais que recebeu cisplatina apresentou uma redução significativa das proteínas 

sulfidrílicas quando comparado ao grupo controle.  

 Proteínas com grupamentos sulfidrílicos são muito sensíveis à oxidação por 

espécies reativas de oxigênio e parte dos grupos sulfidrílicos são oxidados na 

presença das espécies reativas de oxigênio. A modificação na estrutura dessas 

proteínas pelo estresse oxidativo geralmente é acompanhada do enfraquecimento 
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de várias funções mitocondriais e quebra da homeostase intracelular do cálcio. 

Esses grupamentos são importantes para a atividade biológica de muitas enzimas, 

entre elas as ATPases e desempenham importante função na transição da 

permeabilidade mitocondrial (TPM), responsável por disfunção mitocondrial 

irreversível.   

 Zhang e Lindup (1994) através de estudos in vitro com mitocôndrias isoladas 

do córtex renal de ratos, incubadas com cisplatina 2 mM durante 120 minutos 

também demonstraram que este fármaco provoca depleção de proteínas com 

grupamentos sulfidrilicos. Senturker et al. (2002), usando linfoma de células B 

humanas como alvo da ação pró-apoptótica da cisplatina avaliaram a oxidação das 

proteínas sulfidrílicas por técnicas de imunoensaio (Western blot) e evidenciaram a 

ocorrência de depleção dos grupamentos -SH, em conseqüência da ação de radicais 

livres de oxigênio, embora os próprios autores considerem este tipo de ensaio ainda 

pouco sensível para avaliar adequadamente este tipo de alteração.  

A cisplatina causou a depleção de componentes chaves do sistema de defesa 

antioxidante mitocondrial (GSH e NADPH) com morte celular hepática por apoptose, 

como evidenciado pelo aumento da atividade da caspase-3. GSH e NADPH são 

conhecidos por proteger as mitocôndrias contra estresse oxidativo, inibindo lesão 

mediada por radical livre pela eliminação de peróxidos de hidrogênio e mantendo um 

reduzido ambiente celular sob condições fisiológicas (SOMANI et al., 2000; 

TURRENS et al. 2003).  

A resposta ao estresse oxidativo pode ser descrita como o fenômeno pelo 

qual a célula responde a alterações no seu estado redox. Como conseqüência do 

desenvolvimento aeróbico, as células são continuamente expostas a espécies 

reativas de oxigênio (EROs), potentes oxidantes capazes de lesar extensivamente a 
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célula através de danos oxidativos a macromoléculas  (DNA, conteúdo lipídico e 

protéico da membrana). Como resultado, organismos diversos, desde bactérias a 

humanos têm desenvolvido mecanismos de manutenção da homeostase redox 

celular (RODRIGUES-POUSADA, et al., 2005).  

Em condições fisiológicas normais, o mecanismo antioxidante mitocondrial 

seqüestra as espécies reativas de oxigênio, protegendo a célula dos efeitos lesivos 

do estresse oxidativo. No entanto, quando há produção excessiva destas espécies, 

como, por exemplo, com a administração de certos fármacos como a cisplatina, este 

mecanismo antioxidante torna-se incapaz de prevenir os danos oxidativos celulares 

(CONKLIN, 2004). O conjunto de defesas mitocondriais contra o estresse oxidativo 

inclui moléculas antioxidantes de baixo peso molecular e enzimas como: GSH, 

NADPH, superóxido dismutase (SOD), glutationa peroxidase (GPx),  glutationa 

redutase (GRd), além das vitaminas C e E  (LIU;  KEHRER, 1996). 

Normalmente, o O2
-● é transformado em peróxido de hidrogênio (H2O2) pela 

ação da superóxido dismutase (SOD). O H2O2 é reduzido a H2O pela glutationa 

peroxidase, consumindo glutationa reduzida (GSH), a qual é mantida neste estado 

pela glutationa redutase, que utiliza NADPH (KOWALTOWSKI; VERCESI, 1999; 

GUTTERIDGE; HALLIWELL, 2000 ;SHAN; AW; JONES, 1990).  

  A glutationa é um tripeptídeo que contém um grupamento sulfidrílico capaz de 

ligar-se a compostos eletrofílicos diretamente ou através de reações catalisadas pela 

glutationa transferase produzindo conjugados com o ácido mercaptúrico. A 

glutationa também pode servir de substrato na eliminação de peróxidos resultantes 

da dismutação do radical superóxido, reação catalisada pelas diferentes formas da 

glutationa peroxidase (GOLDSTEIN; SCHELLMANN, 1994). 
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A ação da glutationa peroxidase leva à produção da glutationa dissulfeto  ou 

glutationa oxidada (GSSG), a qual é tóxica para a célula pela formação de derivados 

cisteinil, especialmente na presença de metais de transição (JENNER, 1994). A 

cisplatina pode reagir diretamente com a glutationa (DEDON; BORCH, 1987; 

ISHIKAWA; ALI-OSMAN, 1993), resultando em redução nos níveis de GSH, 

depleção de NADPH, com conseqüente aumento nos níveis de GSSG. A NADPH é 

considerada uma fonte primária de equivalentes redutores para o sistema glutationa. 

Em muitos tecidos animais, a NADPH necessária para que ocorra a redução da 

GSSG é fornecida pela via das pentoses-fosfato, pela oxidação do malato em 

piruvato, por atividade da enzima extramitocondrial malato desidrogenase, ou pela 

conversão do isocitrato em α-cetoglutarato, através da ação da isocitrato 

desidrogenase citoplasmática (SCHAFER; BUETTNER, 2001).  

Visto que, a NADPH é um constituinte fundamental do sistema de defesa 

antioxidante mitocondrial, o estresse oxidativo prolongado pode levar à produção e 

ao consumo permanente de NADPH, resultando em conseqüências incompatíveis 

com a sobrevivência da célula (MOTA et al, 2004). 

De acordo com o pressuposto, GSH está também envolvida na eliminação da 

cisplatina (LI et al., 1997). A depleção de GSH citosólica não é suficiente para 

determinar a lesão letal das células hepáticas, a qual apenas ocorre se os níveis de 

GSH das mitocôndrias hepáticas estiverem envolvidos. Portanto, embora os níveis 

de GSH mitocondrial compreendam apenas 15% da quantidade de GSH total, a 

homeostase da glutationa mitocondrial tem um papel fundamental na citoproteção 

contra lesão celular induzida por xenobiótico (GRATTAGLIANO et al., 2002; SHAN 

et al., 1993). Portanto, a oxidação de GSH e NADPH pela cisplatina altera o estado 

redox mitocondrial, contribuindo para o estabelecimento de um estado redox pró-
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oxidativo, o qual favorece a produção de radical hidroxil e conseqüentemente lesão 

oxidativa de macromoléculas como lipídios e proteínas mitocondriais. A depleção de 

GSH parece também ser o fator mais importante associado com a peroxidação 

lipídica (YOUNES; SIEGERS, 1981).  

No presente estudo avaliou-se a morte celular por apoptose através da 

determinação da atividade da caspase -3, revelando resultados significativamente 

alterados para o grupo tratado com cisplatina. A ativação das caspases é tida como 

elemento chave na gênese da apoptose e numerosos estímulos ativam as caspases 

inclusive aqueles que ativam os receptores de morte localizados na membrana 

celular (caspase-8) e os que causam disfunção mitocondrial (caspase-9) 

(SALVESEN; DIXIT, 1997). As caspases podem ser iniciadoras (caspases-8 e 9) ou 

executoras (caspases 3 e 7), sendo as executoras responsáveis por muitos 

mecanismos bioquímicos característicos da apoptose e que levam à fragmentação 

do DNA (LIEBERTHAL et al., 1996). 

Outro fator importante a se considerar é que os hepatócitos são, geralmente, 

resistentes à ativação dos receptores de morte TNFR1 pelo ligante α- TNF. No 

entanto, um aumento na sensibilidade da célula para lesão induzida por α- TNF é 

necessário para ativar o mecanismo de receptor de morte, o qual requer depleção de 

GSH mitocondrial (GRATTAGLIANO et al., 2002). Baseado nisto, poderia ser 

proposto que a apoptose hepatocelular induzida pela cisplatina deve ser 

dependente, direta e/ou indiretamente da lesão mitocondrial. 

Nós investigamos os efeitos tóxicos da cisplatina em mitocôndrias isoladas de 

fígado de ratos para caracterizar os mecanismos moleculares envolvidos na 

hepatotoxicidade, focando o papel da mitocôndria, um possível alvo precoce neste 

processo. Similarmente, em um prévio estudo, nós demonstramos o papel central da 
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lesão mitocondrial renal na nefrotoxicidade induzida pela cisplatina e sugerimos que 

isto ocorra provavelmente devido o aumento da formação de EROs, com 

conseqüente redução do potencial da membrana mitocondrial, quebra da 

homeostase de cálcio, redução da síntese de ATP, lesão das proteínas e 

membranas lipídicas, depleção do sistema de defesa antioxidante mitocondrial e 

morte celular por apoptose (SANTOS et al., 2007). 

Uozomi et al. (1993) determinaram concentrações do agente platina no fígado 

e no rim em 12 casos de autópsia e relataram níveis mais elevados de agente 

platina no fígado em comparação ao rim. Demonstraram ainda uma correlação da 

concentração do agente platina no fígado com a dose total de cisplatina. 

Adicionalmente, em um estudo também realizado com tecidos humanos obtidos de 

uma autópsia, Stuart et al. (1985) sugeriram que a cisplatina deveria ser lidada, 

diferentemente, a nível molecular hepático e renal, uma vez que, a concentração de 

agente platina hepático era correspondente a dose de cisplatina, enquanto a nível 

renal esta concentração se diferenciava. 

Maniccia- Bozzo (1990) demonstrou que a cisplatina causou efeitos diferentes 

em DNA mitocondrial hepático e renal. Contrariamente, nossos resultados sugerem 

uma semelhança entre os mecanismos de toxicidade molecular induzidos pela 

cisplatina em mitocôndrias de rins (SANTOS et al., 2007) e de fígado. 

 

2. Efeito da dimetiltiouréia na hepatotoxicidade induzida pela cisplatina: 

estresse oxidativo e estado redox mitocondrial 

Atualmente, uma nova estratégia terapêutica, envolvendo a proteção da 

mitocôndria, tem emergido, levando a uma pesquisa contínua por melhores e mais 

efetivos antioxidantes (SHEU et al., 2006). No caso específico dos quimioterápicos, 
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a baixa seletividade da ação citotóxica é bastante conhecida e é fundamental que 

haja efetiva citoproteção dos tecidos saudáveis (KLEIN; MUGGLIA, 1999).   

A atividade antioxidante de alguns compostos como erdosteína (KOC et al., 

2005), ácido fenetil éster caféico (IRAZ et al., 2006), simvastatina (ISERI et al., 2006) 

e silimarina (MANSOUR et al., 2006) foi sugerida como protetora contra lesão 

hepática induzida pela cisplatina, mas o mecanismo molecular preciso e, 

particularmente, o envolvimento da mitocôndria neste processo não tem sido bem 

caracterizado.  

O presente estudo verificou o papel da mitocôndria no mecanismo protetor 

contra a lesão hepática induzida pela cisplatina, utilizando como modelo de agente 

citoprotetor, a conhecida seqüestradora de radical hidroxila DMTU.  

Em nossos ensaios a DMTU foi capaz de prevenir a lesão hepática induzida 

pela cisplatina, como demonstrado pelos reduzidos níveis de AST e ALT no grupo 

DMTU + cisplatina quando comparado ao grupo cisplatina. Estes dados indicam o 

envolvimento dos radicais hidroxilas no mecanismo de hepatotoxicidade induzida 

pela cisplatina, uma vez que estas são as principais espécies reativas seqüestradas 

pela DMTU. 

Nossos resultados estão em convergência com os dados obtidos por BRUCK 

et al. (1999), em experimento in vivo no qual demonstram que seqüestradores de 

radicais hidroxila (HO•) como dimetiltiouréia (DMTU) e dimetilsulfóxido (DMSO) 

previnem a elevação dos níveis séricos das transaminases hepáticas, protegendo 

contra a falência hepática fulminante induzida por tioacetamida em ratos. 

 O tratamento com DMTU também preveniu o grupo com a combinação DMTU 

+ cisplatina da disfunção mitocondrial hepática, como evidenciado pelos maiores 

níveis de ATP, e em relação à estrutura da membrana mitocondrial, pela prevenção 
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da rigidez da membrana em comparação ao grupo cisplatina. Tanto a disfunção 

quanto a lesão da estrutura mitocondrial são eventos iniciais que ocorrem na lesão 

induzida pela cisplatina, portanto eventos prévios no processo apoptótico, ocorrendo 

antes das estruturas da cromatina e nuclear serem afetadas (IGUCHI et al., 2004; 

KHARBANGAR et al., 2000).  

Por conseguinte, a DMTU protegeu o fígado da apoptose, como foi 

evidenciado pela menor atividade do efetor caspase-3 no grupo DMTU + cisplatina 

em comparação ao grupo cisplatina. Os maiores níveis de cardiolipina no grupo em 

combinação servem de suporte para este achado, visto que a oxidação da 

cardiolipina está envolvida na apoptose mediada pela mitocôndria.  

A proteção da cardiolipina do ataque oxidativo de radicais hidroxilas é 

possivelmente um dos mecanismos que colabora para o discreto aumento dos níveis 

de ATP encontrados no fígado do grupo de animais que receberam DMTU + 

cisplatina. A preservação da fluidez da membrana mitocondrial no grupo DMTU + 

cisplatina pode também ser parcialmente explicada pela citoproteção do fosfolipídio 

mitocondrial cardiolipina contra o ataque oxidativo por radicais hidroxilas, desde que 

os lipídios da membrana são alguns dos alvos primários do estresse oxidativo. 

   Além de prevenir a oxidação da cardiolipina, a DMTU também se mostrou 

eficiente na proteção contra a lipoperoxidação das mitocôndrias hepáticas induzida 

pela cisplatina em ratos, indicado pelos reduzidos níveis de MDA e 4-HNE no grupo 

DMTU + cisplatina quando comparado com o grupo cisplatina. Similarmente, 

MATSUSHIMA et al. (1998) demonstraram que a DMTU preveniu o acúmulo de 

malondialdeído e a lesão renal aguda induzida pela cisplatina.  A peroxidação 

lipídica é uma reação autocatalítica que ocorre em cadeia, e é estimulada pelos 

radicais hidroxilas (OH•), espécies altamente reativas (GUTTERIDGE, 1986).  
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A DMTU foi ainda capaz de prevenir a oxidação da NADPH e GSH pela 

cisplatina, impedindo a depleção do sistema de defesa antioxidante mitocondrial, 

mantendo o ambiente celular reduzido, protegendo desta forma, a célula do estresse 

oxidativo.  

MILNER et al. (1993) relataram as propriedades citiprotetoras da DMTU em 

um estudo com tecido hepático e renal. Neste estudo eles demonstraram que a 

DMTU estimulou o metabolismo de GSH hepático e renal, e atribuíram este efeito ao 

doador sulfidrílico, característico da DMTU, que possivelmente contribuiu para o 

aumento intracelular de cisteína, um importante aminoácido precursor de GSH. 

Vimos anteriormente que a depleção de GSH mitocondrial contribui para a 

peroxidação lipídica (YOUNES; SIEGERS, 1981) e para a oxidação das proteínas 

sulfidrílicas (GRATTAGLIANO et al., 2002). E estes três eventos foram prevenidos 

pelo DMTU no presente estudo. 

A ação benéfica da DMTU com relação à citotoxicidade tem sido descrita em 

outros tecidos. Roychoudhury et al. (1996) relataram que o pré-tratamento com 

DMTU em mitocôndrias de músculo liso da artéria pulmonar de bovinos preveniu a 

produção de radicais hidroxilas e reduziu dramaticamente a lipoperoxidação induzida 

pelo H2O2, sem, no entanto, causar diminuição no ferro liberado. Cameron et al. 

(2001) reportam o efeito benéfico da DMTU com relação às complicações 

neurovasculares associadas ao diabetes mellitus.  

Baliga et al. (1998) demonstraram em estudos in vitro e in vivo que a 

cisplatina induz um aumento da formação de radicais hidroxilas e que a DMTU 

fornece significativa proteção contra falência renal aguda induzida por este 

quimioterápico, sem investigar, entretanto, os mecanismos envolvidos. Segundo 

esses autores, o ferro desempenha um papel importante no dano tecidual renal 
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induzido pela cisplatina, sendo que esse efeito é mediado pela formação de radicais 

hidroxilas. 

 Baek et al. (2003) salientaram que a DMTU tem marcado efeito contra a morte 

celular por apoptose em células epiteliais do túbulo proximal renal, e nenhum efeito 

sobre a morte celular por necrose e concluem que no caso da cisplatina, a morte por 

necrose é mediada por H2O2 e a morte por apoptose (via mitocondrial) é mediada 

por radicais hidroxilas. Um outro estudo (TSURUYA et al., 2003) destaca o efeito da 

DMTU na morte celular por apoptose mediada por receptores de morte, e mais 

precisamente na atividade da caspase 8, uma via não mitocondrial e propõem, como 

outros autores (HANIGA; DEVARAJAN, 2003), que as duas vias (mitocondrial e não 

mitocondrial) estão envolvidas na morte celular por apoptose resultante da 

nefrotoxicidade induzida pela cisplatina.  



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

VI. Conclusões 

“Há pessoas que choram por saber que as rosas 
têm espinhos; há outras que gargalham de 
alegria por saber que os espinhos têm rosas”.  

Confúcio 
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Nossos resultados mostram que as mitocôndrias são importantes alvos na 

hepatotoxicidade induzida pela cisplatina, visto que a cisplatina causou lesão 

hepática promovida pela alteração na função e estrutura mitocondrial, depleção do 

sistema de defesa antioxidante com conseqüente alteração do estado redox, 

oxidação das proteínas e lipídios mitocondriais, incluindo a cardiolipina, e induziu 

morte celular por apoptose.  

Foi observado ainda em nossos estudos que a DMTU é um composto eficaz 

na prevenção do efeito hepatotóxico da cisplatina. A DMTU foi capaz de reduzir o 

estresse oxidativo, a alteração do estado redox mitocondrial e o subseqüente 

estabelecimento de um estado pró-oxidativo, os danos oxidativos a macromoléculas 

celulares e conseqüentemente a morte dos hepatócitos por apoptose. Nossos 

achados sugerem que a mitocôndria e os radicais hidroxilas desempenham um 

papel chave na etiologia da hepatotoxicidade induzida pela cisplatina. 

Em suma, estes achados confirmam a importância da proteção das 

mitocôndrias das células hepáticas saudáveis contra a lesão induzida pela cisplatina 

e sugerem várias etapas que podem ser alvos nas futuras estratégias citoprotetoras.  

A utilização de agentes citopotetores poderá minimizar a hepatotoxicidade 

induzida pela cisplatina em pacientes submetidos a elevadas doses deste fármaco 

ou que tenham a hepatotoxicidade potencializada pelo uso de outros fármacos ou 

por condições fisiopatológicas. Este trabalho pode ainda servir de subsídio para a 

pesquisa de novos quimioterápicos baseados em compostos platínicos. 
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