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Antineoplastic Chemotherapics Platinum-Based Under the Light of
Evolutionary Biology
Abstract: The platinum-based coordination compounds consist of an important class of antineoplastic
chemotherapeutics with a view to their worldwide commercialization. Even cisplatin being officially
approved in 1978 by the FDA, Cairns (in 1975) and Nowell (1976) had already postulated the emergence
of drug-resistant tumor cells via somatic evolution; i.e., the need for reflection on Darwinian dynamics
was already known. The evolutionary adaptations of cancer must be known in order to avoid the arise of
the multidrug resistance phenomenon (MDR), whose phenotypic expressions may include processes such
as angiogenesis, inflammatory lesions, oxidative metabolism and ultra-expression of telomerase, acquired
during the stages of carcinogenesis. In this paper, we discuss the platinum composition and a view of
evolutionary biology in the design of new platinum-drugs antineoplastic influenced by what we call of the
"Bait-Hook principle".
Keywords: Cancer; antitumor agents; evolutionary biology.

Resumo
Os compostos de coordenação à base de platina, de uma forma geral, consistem em uma importante
classe de quimioterápicos antineoplásicos, tendo em vista sua comercialização mundial. Mesmo a
cisplatina sendo aprovada oficialmente em 1978 pelo FDA, Cairns (em 1975) e Nowell (1976) já havia
postulado o surgimento de células tumorais resistentes às drogas mediante evolução somática; ou seja,
já era conhecida a necessidade de reflexão acerca da dinâmica Darwiniana. As adaptações evolutivas do
câncer devem ser conhecidas com a finalidade de evitar o surgimento do fenômeno de resistência às
múltiplas drogas (Multidrug Resistance – MDR), cujas expressões fenotípicas podem consistir em
processos de angiogênese, lesões inflamatórias, metabolismo oxidativo e a ultra-expressão da telomerase
adquiridas durante as etapas da carcinogênese. Neste artigo serão discutidos aspectos gerais acerca dos
compostos de platina e a visão da biologia evolutiva na concepção (design) de novos fármacos
antineoplásicos platínicos influenciados pelo que chamamos “Princípio Isca-Anzol”.
Palavras-chave: Câncer; agentes antitumorais; biologia evolutiva.
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1. Introdução
Atualmente, o câncer representa a
segunda maior causa de morte no mundo,
ficando atrás apenas para as doenças
cardiovasculares. A Organização Mundial de
Saúde (OMS), através do documento World
cancer report – 2014; prevê que nas próximas
décadas o impacto do câncer na população irá
acarretar em cerca de 20 milhões novos casos
no ano de 2025.1 No Brasil, as estatísticas
apontam
para
uma
inquestionável
problemática de saúde pública, configurando
uma necessidade urgente de planejamento,
desenvolvimento e mudanças nos regimes
quimioterápicos que se preocupam apenas
com o tratamento da doença e não com o
1141

paciente. As estimativas para os anos de 20182019 mostram que no Brasil teremos cerca de
420 mil novos casos de câncer, sendo 170 mil
casos para o câncer de pele não melanoma.2
O câncer se refere a um conjunto de mais
de 200 doenças, e pode ser originado por um
processo decorrente de várias etapas que
envolvem mudanças em certo número de
genes, ocasionando assim, uma expansão
clonal de células mutantes.3-5 Essas mudanças
genotípicas são usualmente acompanhadas
de uma alteração da morfologia do tecido, a
qual resulta em uma progressão mais severa,
citológica e nuclear, de atipia (desvio da
morfologia normal).6
O estudo em animais possibilitou, à
comunidade científica, a identificação dos
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diversos fatores que contribuem para os
mecanismos de formação dos tumores
(carcinogênese); entre os quais, podemos
citar como sendo os agentes químicos,
radiação, hormônios, fatores da dieta,
agentes infecciosos e stress oxidativo.7 Os
vários processos da carcinogênese podem ser
explicados segundo um modelo dividido em
três estágios: (i) Iniciação, (ii) Promoção e (iii)
Progressão.8-10 A iniciação consiste em uma
interação irreversível do agente carcinógeno
com o DNA nuclear (nDNA), causando-lhe um
dano. O processo de iniciação não
necessariamente será responsável pela
origem do tumor, mesmo que os outros
estágios da carcinogênese venham a ocorrer,
auxiliando a evolução desse processo. Neste
estágio não é possível à detecção patológica,
porém pode contribuir para a produção de
células que serão futuros tumores. Ao

contrário da iniciação, a promoção é
reversível, consistindo em uma facilitação da
expressão de algumas células iniciadas, as
quais lideram a produção de uma lesão
precursora e tumores benignos. A progressão
é um processo através do qual, tumores
benignos tornam-se malignos, cuja evolução
ocorre com o aumento da malignidade. Isto se
deve a um acúmulo de alterações genéticas
múltiplas, as quais conduzem células normais
a outras altamente malignas. Uma análise
molecular do câncer, nas várias etapas da
progressão e nos processos de metástase, tem
demonstrado que alterações nos genes
supressores de tumores e nos oncogenes irão
definir a agressividade do tumor; sendo assim,
não seria estranho apresentar como a maior
característica desse estágio da carcinogênese,
a instabilidade genômica (Figura 1).

Figura 1. Esquema do processo de carcinogênese com suas três etapas: (i) iniciação, (ii) e (iii)
promoção, e (iv) progressão

Independente
da
origem
e/ou
malignidade, existem diversas abordagens
terapêuticas para o tratamento do câncer,
como, cirurgia, radioterapia e quimioterapia,
sendo esta última utilizada em mais de 80 %
dos tratamentos, devido a sua eficácia. Os
primeiros quimioterápicos utilizados no
tratamento do câncer foram às mostardas

nitrogenadas. Pertencente a classe dos
agentes alquilantes, esses compostos
eletrofílicos interagem com nDNA através de
ligações
covalentes,
alquilando
principalmente as bases purínicas e
pirimidínicas.11 Os complexos de platina
inicialmente foram classificados como
agentes alquilantes, porém atualmente sabe-
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se que as ligações entre o centro platínico e as
bases nitrogenadas são de natureza
coordenativa, o que descaracteriza a
classificação alquilante, levando esta classe de
compostos a uma nova categoria de
quimioterápicos antineoplásicos.12
Anualmente são produzidos e testados
diversos compostos, de natureza orgânica ou
inorgânica, que apresentam uma promissora
atividade antitumoral. Apesar disso, apenas
84 compostos foram aprovados pela Food and
Drug Administration (FDA) para serem
utilizados na terapia do câncer.13-17
O desenvolvimento de novos fármacos
antitumorais apresenta uma série de
dificuldades, como: problemas com o
suprimento
e
síntese
(financeiro),
formulações impróprias (ausência de veículos,
micelas e/ou espécies que minimizem os
efeitos colaterais), patentes insuficientes e/ou
problemas com o licenciamento, toxicidade
prematura excessiva, rotina ineficiente e
cronograma de administração, toxicidade em
longo prazo imprevisível, atraso na execução
dos ensaios clínicos; e fatores de resistência
(adquiridos ou fenômeno de resistência a
múltiplas drogas).18-20

2. Agentes Antitumorais Baseados
em Platina (II)
2.1. Complexos de platina

O primeiro relato acerca da síntese e
estudo dos complexos de foi feito por Michele
Peyrone, em 1844. Peyrone dedicava-se a
estudos com o sal verde de Magnus [Pt(NH3)4][PtCl4] - com a finalidade de avaliar
propriedades e reatividade dessa classe de
compostos. No entanto, na tentativa de
sintetizar o sal verde de Magnus por adição de
excesso de amônia em uma solução
acidificada de “PtCl2”, Peyrone percebeu que
se formavam dois produtos no meio - um
verde (sal verde de Magnus) e um amarelo.
Com base na baixa solubilidade do sal verde
1143

Magnus em meio contendo ácido clorídrico,
Peyrone conseguiu separar e isolar os
complexos. O filtrado obtido e isolado
apresentava propriedades físico-químicas
totalmente diferentes, e devido a isso foi
denominado de cloreto de Peyrone. Apenas
em 1893, através dos estudos de química de
coordenação de Alfred Werner, o cloreto de
Peyrone teve sua estrutura elucidada. O cisdiaminodicloroplatina (II) ou cisplatina (CDDP)
é um complexo no qual a platina bivalente
encontra-se coordenada a duas moléculas de
amônia (NH3) e a dois íons cloreto (Cl-), numa
estrutura do tipo quadrado plano. A platina (II)
ocupa o centro do quadrado, as duas
moléculas de NH3 são vizinhas, em dois
vértices do quadrado, e os dois íons Clocupam os outros dois vértices.21,22
Em 1964, a CDDP foi “redescoberta”
através de experimentos dos pesquisadores
Barnett Rosenberg, Thomas Krigas e Loretta
Van Camp, do Departamento de Biofísica da
Universidade do Estado de Michigan.
Rosenberg e colaboradores estudavam o
efeito com campo elétrico sob uma colônia de
bactérias do tipo Eschericchia coli.23
O experimento proposto por Rosenberg e
sua equipe consistia em avaliar as
propriedades eletrolíticas da colônia de
bactérias e para isso foram utilizados
eletrodos de platina e meio de cultura
contendo
cloreto
de
amônio,
dihidrogenofosfato de sódio, cloreto de sódio,
cloreto de magnésio, sulfato de sódio e
glicose. O campo elétrico era então aplicado
por um período de 2 horas. Durante esse
período, Rosenberg observou que o meio,
antes límpido, tornava-se turvo. Após
examinar o meio com auxílio de um
microscópio, Rosenberg observou que a
bactéria que apresentava a forma de
bastonete assumia um aspecto filamentoso.
Os filamentos eram longos e aumentavam
rapidamente de tamanho, chegando a um
aumento de até 300 vezes, em relação ao seu
tamanho original, num período de 1 a 2 horas,
depois que o campo havia sido ligado.
Rosenberg percebeu que o processo normal
de divisão celular na bactéria era inibido, sem

Rev. Virtual Quim. |Vol 10| |No. 5| |1140-1167|

da Silva, R. G. et al.
afetar o crescimento das células. Após 8 horas,
o processo de divisão celular era reiniciado e a
população inicial da bactéria era regenerada.
Muitos experimentos foram realizados,
variando-se as condições de trabalho, como a
intensidade do campo elétrico, pH,
temperatura, tempo e concentração dos
nutrientes. Observou-se também que o
oxigênio do ar era necessário para o
crescimento celular.24
Rosenberg e sua equipe começaram a
estabelecer hipóteses sobre os fatores que
estariam provocando o fenômeno observado,
entre as quais se levantou a possibilidade de
formação de uma nova espécie química no
meio de cultura, durante a aplicação do
campo elétrico. Pensou-se, então, na
possibilidade de a substância formada ser um
composto de platina, proveniente do
eletrodo, mesmo tratando-se de um metal
aparentemente “inerte” para aquelas
condições. Fazendo uso de outros eletrodos
(ferro e cobre) o fenômeno não se repetia,
confirmando algo intrínseco ao eletrodo de

platina, despertando assim, interesse para
explicar o ocorrido. Rosenberg e sua equipe
concluíram então, que a principal espécie
responsável pela inibição da divisão celular da
bactéria Eschericchia coli tratava-se da CCDP cis-[Pt(Cl)2(NH3)2].25
Após testes com outras bactérias,
Rosenberg passou a trabalhar com a
possibilidade de utilizar à CDDP no tratamento
de células tumorais humanas. Os testes
iniciais foram realizados com tumores
malignos do tipo Sarcoma 180, implantados
em camundongos albinos swiss machos
(Tabela 1). Após a administração de
quantidades adequadas de cisplatina,
verificou-se que o complexo era um eficiente
agente antitumoral.26 Outros tipos de tumores
foram testados e a cisplatina apresentou a
mesma eficiência. Nesta fase de testes com
animais, constatou-se que a cisplatina, em
dose muito alta produzia diversos efeitos
colaterais,
como,
nefrotoxicidade,
ototoxicidade, alopecia, náuseas, tonturas e
vômito.

Tabela 1. Teste de confirmação dos resultados de regressão dos tumores sólidos de sarcoma180 em camundongos com aplicação da cis-[Pt(Cl)2(NH3)2]
Composto

Posologia
(mg/kg)

Nº de
animais

Mortes

Nº de curas

cis-[Pt(Cl)2(NH3)2]

8,0

21

5

16

63

Controle

0

30

26

4

13

Em 1971, pacientes terminais foram
submetidos ao tratamento com cisplatina e o
resultado foi, mais uma vez, surpreendente. A
cisplatina se mostrou muito eficiente em
diferentes tipos de tumores e cerca de 50 %
dos pacientes foram praticamente curados.
Em 1978, a cisplatina foi oficialmente
aprovada como agente antitumoral, pelo FDA
e liberada para uso clínico. Em 1979, a droga
foi difundida no Reino Unido e Canadá, em
seguida, em todo mundo, inclusive no Brasil,
com os nomes de neoplatina® e platinol®.
Clinicamente, a cisplatina era mais eficiente

% de cura

quando usada em combinação com outras
drogas já conhecidas como a ciclofosfamida, a
bleomicina e a adriamicina, além de outras.
Depois desse trabalho pioneiro de RosenbergKrigas-Van Camp, um número enorme de
complexos metálicos, principalmente de
platina, foram estudados.27,28 Até 2016, cerca
de 186000 compostos de platina encontramse em testes clínicos em 180 países,
demonstrando o interesse nesta classe de
compostos.29 Diante de fármacos platínicos já
testados contra o câncer, diversos problemas
ficaram evidentes, entre os quais podemos
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citar as diversas manifestações da toxicidade
(várias localidades do corpo) e a resistência à
droga. Este último problema é explicado
segundo um mecanismo biológico, que na
busca de redução do acúmulo de platina no
corpo, aumenta a remoção e torna-se mais
tolerante a presença dos complexos PtnDNA.29
Dentre as mais diversas manifestações de
toxicidade dos fármacos de platina destacamse a neurotoxicidade, nefrotoxicidade e
ototoxicidade. A manifestação mais comum
do mecanismo associado à neurotoxicidade,
em pacientes tratados com fármacos de
platina é a neuropatia sensitiva periférica, que
é considerada uma síndrome neurológica
secundária à terapêutica antineoplásica,
caracterizada por parestesias e disestesias.47 A
neuropatia sensitiva periférica geralmente é
desencadeada bioquimicamente através de
processos inflamatórios e danos oxidativos ao
organismo humano.30 As biópsias de nervo
periférico, realizadas em pacientes tratados
com cisplatina, por exemplo, revelaram uma
diminuição da mielinização e substituição por
bolsas de colágeno.47 O mecanismo proposto
para a neuropatia sensitiva periférica induzida
por quimioterápicos platínicos, como a
cisplatina e carboplatina, consiste na redução
do transporte axonal, e como conseqüência
disso, o organismo induz a apoptose em
neurônios sensoriais. No caso da oxaliplatina
dois tipos de neuropatias são observados: (i)
aguda e reversível e (ii) crônica. Alguns
estudos sugerem que a neuropatia aguda é
decorrente da liberação do íon oxalato, que
apresenta capacidade de se coordenar com o
íon cálcio extracelular, gerando uma
despolarização dos neurônios sensoriais e
consequente
hiperexcitabilidade
da
31,32
membrana.
A origem da neuropatia
crônica deve-se a uma repetição dos
processos da forma aguda. Além disso, alguns
estudos experimentais mostram o acúmulo
desses complexos em corpos celulares dos
gânglios da raiz dorsal, o que resulta na
diminuição do metabolismo celular e no
transporte axonal. Outra explicação para o
processo de neuropatia crônica sugere que
ocorrem lesões mitocondriais através do
1145

aumento de processos oxidativos ocasionados
por quimioterápicos platínicos. 31,32
A nefrotoxicidade de complexos de platina
pode ser atribuída à via de excreção ser
principalmente pelos rins, o que em algumas
horas podem elevar a concentração desses
compostos neste órgão interferindo no
sistema de transporte renal.33 A cisplatina, por
exemplo, mesmo que administrada em baixas
concentrações, durante o processo de
excreção renal, alcança níveis tóxicos aos rins,
uma vez que a nefrotoxicidade é um fator
dose-dependente. Com isso, a concentração
de cisplatina nas células tubulares epiteliais é
cerca de cinco vezes maior que no sangue, o
que em muitos casos comprometem a eficácia
do tratamento.34 Ao chegar aos rins, os
compostos de platina se acumulam nos
túbulos proximais, essencialmente nas células
do epitélio tubular do segmento S-3,
ocasionando danos aos glomérulos e túbulos
distais dependente do acúmulo e uso
prolongado destes compostos.35
Os complexos de platina apresentam como
efeito colateral ao tratamento quimioterápico
o fenômeno da ototoxicidade. Em particular,
pacientes
submetidos
à
cisplatina,
apresentaram alterações na audiometria de
alta freqüência em 100 % dos casos, com
perda da audição que varia entre 4 e 50 .36-39
Após a administração da cisplatina são
geradas espécies reativas de oxigênio na
cóclea, que são responsáveis por necrose e
apoptose das células cocleares.40,41 Os
processos de apoptose das células do ouvido
interno geralmente é desencadeado pela
formação do complexo Pt-DNA, assim como, o
mecanismo aceito para inibir a progressão
neoplásica. Outra via proposta para o
mecanismo da ototoxicidade, observada em
modelos animais, estabelece que a formação
de espécies reativas de oxigênio desencadeia
uma cascata de reações intracelulares até o
processo de apoptose.42
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2.2 Bioquímica dos complexos de platina

A atividade antitumoral da maioria dos
fármacos com platina deve-se principalmente
a fatores cinéticos relacionados às reações de
substituição dos ligantes presentes na
primeira esfera de coordenação.43 As ligações
devem obedecer a uma espécie de
estabilidade em meio fisiológico, a qual
permitirá a troca de ligantes (labilidade), ou
seja, grupos de saída estarão aptos para
serem trocados apenas frente às bases
nitrogenadas do nDNA.
Após ser administrada, a CDDP no meio
fisiológico apresenta baixa reatividade, devido
à alta concentração de íons cloreto ([Cl-] no

plasma = 100 mmol L-1). Durante o transporte
para o interior citoplasmático das células, cuja
concentração de íons cloreto decresce para 4
mmol L-1,44 os grupos cloreto da cisplatina são
substituídos por moléculas de água, os quais
irão
formar
espécies
como
cis+
[Pt(Cl)(H2O)(NH3)2] e cis-[Pt(H2O)2(NH3)2]2+,
cuja alta e indiscriminada reatividade irá
determinar a elevada atividade tóxica. As
formas aquo apresentam alta labilidade, e
devido a isso, os centros platínicos se
coordenam as bases nitrogenadas do nDNA,
principalmente
ao
N7
da
guanina
(aproximadamente 65 %) e adenina
(aproximadamente 25 %) (centros mais
básicos – Figura 2). Dessa forma, a CDDP inibe
a replicação do DNA, transcrição do RNA e a
síntese de proteínas.

Figura 2. Estrutura simplificada do nDNA (A = adenina, C = citosina, T = timina e G = guanina),
destacando em vermelho e azul os centros básicos, mais susceptíveis a coordenação do íon
Pt(II), da adenina e guanina (N7), respectivamente

A atividade farmacológica da CDDP
encontra-se intrinsecamente dependente de
fenômenos dinâmicos de influxo e efluxo,
definindo assim, após sua administração, uma

nova taxa do fármaco realmente efetiva.45
Muitos são os esforços e pesquisas aplicados
para definirem os mecanismos através dos
quais a CDDP entra e sai da célula; entretanto,
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enorme é a dificuldade para se definir isso
com exatidão. Alguns trabalhos presentes na
literatura apresentam evidências que
sustentam a difusão passiva e o transporte
mediado por carreadores como os principais
responsáveis pelo influxo;46 sendo o
tratamento farmacológico, baseado na CDDP,
representado por condições fisiológicas as
quais irão regular carreadores moleculares e
canais iônicos, definindo assim o acúmulo da
CDDP. Sabe-se que os canais iônicos permitem
a passagem de 106-107 espécies por segundo
e que os carreadores movimentam 102-104
espécies por segundo, que o acúmulo da CDDP
é dependente da concentração de sódio, pode
ser alterado pelo esgotamento de adenosina
trifosfato (ATP), elevação da adenosina
monofosfato cíclica (cAMP), força osmótica,
pH, polarização da membrana, agonista da
proteína quinase C (PKC) e antagonista da
calmodulina.
Entretanto,
persiste
a
dificuldade em gerar agentes capazes de
saturar ou bloquear algumas das possíveis
passagens utilizadas pelo sistema biológico,
no que se refere à CDDP e demais drogas
antitumorais, garantindo um melhor
desempenho quanto ao influxo e diminuição
do efluxo.47
Alguns trabalhos presentes na literatura
demonstraram também que células de L1210
(leucemia murina) resistentes à CDDP
apresentaram resistência cruzada ao
metotrexato (agente antitumoral antifolato),
decrescendo o transporte desse último; isso
se atribuiu ao decréscimo da fosforilação de
proteínas da membrana, bem como à
diminuição da expressão de proteínas
reconhecedoras de folato (PRF); adjunto a
isso, verificou-se que algumas células
submetidas ao tratamento com metotrexato,
e com consequente redução da expressão das
PRF, não apresentaram resistência cruzada à
CDDP, mostrando que os fármacos à base de
platina não competem por esses sítios
reconhecedores de folato, devendo gerar a
partir de outra via de reconhecimento e
interação o fenótipo da resistência à
droga.48,49
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Os fármacos à base de platina são descritos
geralmente como atuantes no nDNA (principal
alvo); sendo que, a essa restrição de grau de
liberdade caracterizada pela formação do
composto de coordenação Pt-nDNA, o dano
causado poderá ser conduzido a uma
sinalização de resposta apoptótica (morte
celular programada) ou conduzir o dano a uma
nova
condição
de
tolerância
ao
quimioterápico e consequente resistência ao
novo fator tóxico (Pt-nDNA – Figura 3).50
O
mecanismo
de
reparo
de
incompatibilidade (Mismatch Repair - MMR)
das bases nitrogenadas do nDNA desempenha
um papel muito importante para a
manutenção da integridade genômica, e
sendo a presença da platina no nDNA,
caracterizada como uma lesão gênica, não
seria inesperada uma correlação entre
proteínas-MMR e algumas drogas que atuam
sobre o nDNA.51,52 O que se verifica é uma
relação entre as drogas antitumorais
utilizadas (como por exemplo: 6-tioguanina,
cisplatina,
carboplatina,
doxorrubicina,
etoposídeo), a expressão das proteínas-MMR
e o desencadeamento da apoptose; ou seja, a
perda da expressão das proteínas-MMR pode
contribuir para a perda da sinalização
biológica da apoptose e conduzir as células a
um estado de resistência às drogas. Diversos
estudos demonstraram que a transplatina se
mostra ineficaz devido aos seus complexos
com o nDNA serem reparados mais
eficientemente que os do análogo cis. Este
último resultado deve ser consequência de
um reconhecimento diferencial de complexos
Pt-nDNA, por enzimas reparadoras ou algum
outro fator modulador do reparo. Havendo a
confirmação
de
fatores
bioquímicos
envolvidos no desempenho antitumoral das
drogas à base de platina, diversos mecanismos
que disparam a apoptose são propostos,
havendo neles um senso comum quanto ao
ciclo de reparo enzimático, reconhecimento
biológico do complexo Pt-nDNA e
manifestações fenotípicas cruciais (i) morte
celular
programada
desencadeada
e
consequente controle da massa tumoral e (ii)
Surgimento de células tumorais resistentes.55
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Figura 3. Estrutura simplificada do nDNA (A = adenina, C = citosina, T = timina e G = guanina),
complexado à centros platínicos, através do N7 da guanina e da adenina

Tratando-se de manutenção genômica
muitas são as referências a respeito da p53,
sendo esta uma proteína citoplasmática de
massa molecular 53 kDa, responsável pelo
desencadeamento da expressão de algumas
proteínas-MMR, apoptose e senescência
celular (envelhecimento celular conduzido à
ausência de divisão celular).53-56 Dessa forma,
dada a grande importância da p53 na
elucidação de alguns mecanismos do câncer,
tornou-se imprescindível a elucidação de suas
relações com drogas antitumorais, inclusive a
CDDP. Ao evitar a propagação de mutações, as
quais poderão ser de caráter maligno, a p53
apresenta-se como uma espécie de avaliador
biológico, verificando o quão extensivo é o
dano genético e dando sequência à morte
celular. A perda da atividade da p53 pode
significar a remoção de uma barreira contra o
crescimento neoplásico, bem como contribuir
para o surgimento da resistência celular
tumoral, e em mais de 50 % dos casos de

tumores sólidos humanos, ocorrem mutações
nos genes que regulam sua expressão.
Diversos podem ser os caminhos para indução
da expressão da p53, entretanto um caminho
específico mediado pela cisplatina continua
sem explicações mais detalhadas.57

3. Fatores de Resistência a
Fármacos
Existem algumas limitações para a
utilização clínica da cisplatina como fatores de
resistência à droga e os severos efeitos
colaterais
associados
ao
uso
do
quimioterápico em doses superiores a 50 mg
m-2,
tais
como
a
ototoxicidade,
neurotoxicidade,
destacando-se
a
nefrotoxicidade,
náusea
e
vômito,
mielosupressão e alguns efeitos raros como
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danos visuais, doenças repentinas, arritmia,
isquemia vascular aguda, intolerância à
glicose e pancreatite.58 Em todos os pacientes
que fazem uso da CDDP, cuja administração
em solução fisiológica de cloreto de sódio se
dá durante meia a duas horas, é necessário
uma completa hidratação antes, durante e
após sua administração, aplicação de manitol
parenteralmente, para aumentar o fluxo
urinário, juntamente com antiemético. O
monitoramento das funções renais também é
realizado antes e depois da quimioterapia. Em

casos onde o paciente tem que fazer uso do
quimioterápico por período longo faz-se uso
da carboplatina, apesar de apresentar menor
atividade antitumoral a carboplatina possui
menos
efeitos
nefrotóxicos.59,60
Esta
propriedade da carboplatina foi atribuída à
maior estabilidade farmacocinética do seu
ligante 1,1-ciclobutanodicarboxilato que
torna o complexo mais hidrossolúvel
facilitando a administração e eliminação pelo
organismo, tornando-o conseqüentemente
menos tóxico que a CDDP (Figura 4).61

Figura 4. Estruturas químicas da CDDP (1) e da carboplatina (2)

Os efeitos adversos da CDDP são atribuídos
às
alterações
das
funções
renais,
especialmente na indução de danos nos
túbulos proximais, causando uma diminuição
na capacidade de filtração do rim. Além disso,
a nefrotoxicidade provocada pela CDDP é
caracterizada por alterações morfológicas,
bioquímicas e funcionais.62
A habilidade desenvolvida, por algumas
células e organismos, de resistirem aos
tratamentos baseados em uma combinação
de drogas não relacionadas estruturalmente,
e sem quaisquer semelhanças em seus
mecanismos de atuação, consiste no termo
conhecido como resistência às múltiplas
drogas (Multidrug Resistance - MDR).63-67 Este
último consiste em um grande problema
clínico, uma vez que a insurgência, seja de um
agente infeccioso ou de células tumorais,
estará contribuindo para maiores limitações
dos tratamentos anteriormente dados como
1149

eficazes, e com isso determinando a falha na
terapêutica das enfermidades.
No que se refere ao caso do câncer, a
doença
caracterizando-se
por
uma
instabilidade gênica a qual disponibiliza novas
células mutantes, atribuindo-se a essas
últimas uma natureza facilitadora para o
surgimento do fenômeno MDR, tornam-se os
tratamentos oncológicos tentativas cada vez
mais ineficazes quanto mais numerosas forem
às vias biológicas utilizadas para a expressão
dessa resistência. Como por exemplo, os
mecanismos utilizados pelo fenômeno MDR
pode ser atribuído ao aumento da expressão
de proteínas chamadas de transportadoresABC, [ATP-binding cassette transporters (ABCtransporters)] como a P-glicoproteína (Pgp) e
de bombas de efluxo como Multidrug
resistance-Associated Protein 1 (MRP1); bem
como, ser resultado de uma ativação
coordenadamente regulada por algum
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sistema de desintoxicação como reparo do
DNA e ação de oxidases.68-73 Os
transportadores-ABC
desempenham
importantes
funções
reguladoras
do
organismo, uma vez que controlam a
permeabilidade das células, destacando-se a
barreira protetora do sistema nervoso central,
a barreira hematoencefálica (Blood-Brain
Barrier - BBB) a qual protege o cérebro de
toxinas emergentes do sangue.74-81 Sendo o
tratamento do câncer caracterizado pela
ampla utilização de agentes citotóxicos, não
seria de se estranhar o surgimento, por
eleição natural, de uma expressão dinâmica
aumentada do efluxo das drogas e
consequente diminuição do influxo. Dessa
forma, além da redução do desempenho da
droga pela redução da dose intracelular
efetiva, o agente citotóxico poderá estar
disponível para reações adversas e efeitos
colaterais nos mais variados sítios de
interação (sejam pelos compostos iniciais ou
modificados). No que se referem aos mais
variados tipos de câncer humano, tais como
leucemias e tumores sólidos, a expressão de
transportadores-ABC como MDR1 e MRP1
está associada à manifestação MDR, resposta
à quimioterapia e sobrevivência do paciente.
Estudos recentes mostraram que o efluxo de
CDDP é dado segundo a expressão de
transportadores de cobre ATP7A e ATP7B, os
quais são integrantes dos sistemas
homeostásicos do cobre, ou seja, estão
envolvidos na entrega do cobre às proteínas
dependentes dele, enquanto protegem as
células de seus efeitos tóxicos.82,83
Através de várias confirmações científicas,
percebe-se que ao serem iniciados os
regimentos quimioterápicos, os compostos
citotóxicos disparam diversos mecanismos
biológicos de contra-resposta, e, dessa forma
encontram-se dois sistemas (i) células normais
e (ii) células tumorais diante de uma disputa
dependente de processos dinâmicos de
reparo e desintoxicação, os quais irão definir,
sejam determinados por um funcionamento
normal ou por uma ultra-expressão, um
balanço final de todas as taxas de processos
biológicos envolvidos, manifestadas ao final
pela qualidade de vida dos ex-pacientes, ex-

portadores de tumores ou pelos percentuais
de taxa de resposta ou de sobrevida média.84

4. Biologia Evolutiva Aliada à
Pesquisa do Câncer
O uso de novas abordagens terapêuticas
para o tratamento do câncer vem sendo
discutida pela comunidade científica. Desde
1971, com a campanha da guerra contra o
câncer, as taxas de sobrevida dos pacientes
portadores de câncer aumentaram de forma
inexpressiva, o que acende a questão da
necessidade urgente de se rever como o
paciente portador de câncer deve ser
tratado.85 Durante os anos de 1970-80 surge
uma nova concepção acerca do surgimento
das neoplasias malignas e fatores de
resistência como sendo processo de seleção
natural e evolução somática celular – Teoria
Darwiniana4,86-90. Diante das diversas
evidências científicas, as quais sustentam
empiricamente
a
potencialidade
das
aplicações da teoria Darwiniana, a biologia
evolutiva (BE) consiste em uma importante
ferramenta a qual pode ser aplicada para o
entendimento
de
muitos
aspectos
apresentados pelo câncer; sendo assim, dois
problemas clínicos como a progressão
neoplásica e a resistência terapêutica
adquirida poderão ser abordados sob uma
nova e diferenciada visão, ou seja, a biologia
evolutiva surge como uma nova proposta,
capaz de gerar uma maneira racional para o
design de drogas que contornem a evolução
neoplásica e o surgimento do fenômeno
MDR.91
Mesmo a CDDP sendo aprovada
oficialmente em 1978 pelo FDA, Cairns (em
1975) e Nowell (1976) já haviam postulado o
surgimento de células tumorais resistentes às
drogas mediante evolução somática; ou seja,
já era conhecida a necessidade de reflexão
acerca da dinâmica Darwiniana. O
conhecimento disto deveria atingir de
maneira progressista a terapêutica clínicooncológica, definindo fatores importantes e
coadjuvantes para o design de novas
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intervenções terapêuticas e políticas de saúde
pública capazes de reduzir a incidência de
câncer e atrasar ou prevenir a evolução da
MDR.4, 91
Existem diversas características evolutivas
as quais podem descrever o risco de doenças
bem como suas manifestações com
agravamento; destacando-se entre elas
princípios como: (a) a falta de perfeição na
engenharia evolutiva, ou seja, muitas opções
e caminhos tomados são os melhores
disponíveis; (b) a adaptação evolutiva pode
não significar a melhor via progressista e (c) a
ocorrência da seleção natural será a disputa
capaz de testar o sucesso da reprodução e
sobrevivência. Referindo-se ao câncer, dois
candidatos se apresentam para a disputa,
células normais e tumorais, e sendo o segundo
competidor portador de mutabilidade
genética, a qual poderá habilitá-lo ao
desenvolvimento de novas vias de expressão
gênica com consequente desempenho
favorecido para reprodução e manutenção da
sobrevivência;
consistindo
do
uso
indiscriminado de agentes citotóxicos, e suas
combinações, o gatilho de uma competição
onde já conhecemos a maior probabilidade de
um dos favorecidos cruzarem a linha de
chegada.92
Outro fator importante é a genética
evolutiva da adaptação, que sugere através da
falha no tratamento dos cânceres (dose versus
paciente) acarretando em uma evolução
compensatória, ou seja, ocorre uma rápida
recuperação de perdas físicas e energéticas
devido à aquisição de mutações de resistência
dispendiosas, levando a uma rápida evolução
dos tumores.93,94
As adaptações evolutivas do câncer podem
ser citadas, como: (i) angiogenese, a qual
consiste na capacidade de formação de
vascularização, contribuindo para a nutrição
do tumor e rotas de escape para metástase;
(ii) lesões inflamatórias e metabolismo
oxidativo, onde a etapa de promoção da
carcinogênese (a promoção) é iniciada através
de espécies reativas de nitrogênio e oxigênio,
aumentando a produção de citocinas e
quimiocinas; e, (iii) ultra-expressão da
1151

telomerase. Os telômeros são repetições
terminais do DNA do tipo (TTAGGG, na
espécie humana), os quais podem alcançar de
500 a 15000 dessas repetições.95-100 Esses
impedem os cromossomos de se fundirem e
previnem as perdas de sequências de pares de
bases terminais (próximos a eles). Entretanto,
cada vez que a célula se divide, parte dos
telômeros é perdida (cerca de 25 a 200 pares
de bases), a este processo dá-se o nome de
erosão, a qual ocorre cada vez que a célula se
divide. A atividade do telômero é regida por
dois processos, a erosão e a adição; este
último é determinado pela telomerase
(telômero terminal transferase), uma enzima
contendo subunidades de RNA responsável
pelo aumento do comprimento dos
cromossomos,
adicionando
sequências
terminais TTAGGG. Após sucessivas divisões, e
consequentes erosões, o telômero poderá
alcançar um comprimento crítico (muito
curto), indicando para o sistema biológico a
idade da célula (célula velha), podendo agora
definir a apoptose. A atividade da telomerase
é muito baixa, o que define para um
funcionamento celular normal, condições
senescentes; já para as células tumorais, a
presença da telomerase é cerca de 85 %
maior, quando comparadas às células
normais, e a atividade, de 10 a 20 vezes mais
efetiva, conduzindo a neoplasia a uma espécie
de condição de imortalidade e sempre apta
para divisão.80
No processo de progressão neoplásica,
célula saudável – célula maligna, os preditores
para o câncer, que são independentes de
genes específicos ou tipos de tumores;
incluem instabilidade genética e diversidade
genética.101-105 O monitoramento desses
atributos das populações celulares podem nos
permitir adaptar as intervenções ao atual nível
de risco.102
Como a progressão neoplásica é um
processo de evolução somática, a redução das
taxas evolutivas deve diminuir a incidência de
câncer. A teoria evolutiva sugere que isso
pode ser conseguido reduzindo a taxa de
mutação, reduzindo o tamanho efetivo da
população de células, aumentando o tempo
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de geração das células auto renováveis ou
reduzindo a aptidão relativa das mutações
carcinogênicas. Uma possibilidade é reduzir a
taxa de mutação através de redução
terapêutica na exposição a mutagênicos. 106,107
A resistência às múltiplas drogas, como
dito anteriormente, é um problema
importante no tratamento da maioria dos
cânceres.108,109 Os pacientes frequentemente
respondem à aplicação inicial de uma terapia,
mas são propensos a recaída, momento em
que repetir a mesma terapia raramente é
eficaz. A situação é ainda mais grave para os
pacientes com câncer metastático, onde a
resposta inicial à terapia é prejudicada pela
progressão da doença subsequente. Em
ambos os casos, é claro que a sensibilidade
terapêutica do tumor diminuiu ao longo do
tratamento.
Há décadas, Nowell postulou que o
surgimento da resistência à droga no câncer
foi conduzido pela evolução somática,4 uma
hipótese para a qual existe agora um apoio
empírico substancial. Se a resistência
terapêutica adquirida reflete em grande parte
uma dinâmica darwiniana, a resolução desta
problemática está na concepção de
intervenções terapêuticas que reduzam a
carga tumoral e retardem ou evitem a
evolução da resistência. Se a resistência a
diferentes fármacos for conferida por
mutações diferentes, a probabilidade de o
paciente ter células cancerosas com múltiplas
mutações resistentes à terapia combinada é
menor do que a probabilidade de ter a
mutação necessária para a resistência do
agente único. Assim, a terapia de combinação
deve resultar em taxas de resposta
melhoradas em relação à terapia com agente
único e reduzir a probabilidade de recaída.84-89
O desenvolvimento de novos fármacos
baseado na teoria da evolução somática da
progressão neoplásica e da resistência
terapêutica adquirida apresenta diversas
vantagens do ponto de vista bioquímico. A
alta toxicidade buscada muitas vezes pelos
fármacos para o tratamento de células
cancerosas não implica em um tratamento
eficaz, com altas chances de cura e melhora na
sobrevida do paciente. Clinicamente o

objetivo deve estar atrelado à redução da
massa tumoral e à obtenção da melhoria do
bem-estar do paciente, com vistas a realizar o
design de quimioterápicos que aumente a
mortalidade máxima de células tumorais com
uma dose consideravelmente inferior à dose
em que a terapia é altamente tóxica para o
paciente.116
O uso de fármacos em doses que aceleram
a seleção natural, em curto prazo, apresenta
baixa probabilidade de um tratamento efetivo
em longo prazo. A relação entre respostas
terapêuticas a curto e longo prazo depende da
extensão da variação fenotípica hereditária na
susceptibilidade a citotoxicidade. No caso de
não existir tal variabilidade, não há seleção e
reduções dramáticas na carga tumoral
podem, pelo menos em princípio, ser
alcançadas sem significância à resposta
evolutiva. Essas considerações sugerem que
uma boa estratégia para a realização de um
projeto terapêutico contra o câncer eficaz é
desenvolver métodos sistemáticos que
identifiquem alvos de drogas para as quais a
variação hereditária de resistência é mínima.90
Um exemplo de fármacos que minimizem a
chance de progressão neoplásica e resistência
adquirida é os antiangiogênicos. Estes
fármacos são terapêuticos bem estabelecidos
e apresentaram melhores resultados do que
drogas citotóxicas.117,118
Um conceito importante é o de célulastronco cancerígenas capazes de realizar
autorrenovação e propagação. Neste conceito
a recaída ocorre apenas se as células auto
renováveis sobrevivem à terapia.119,120
Existem evidências experimentais que
sustentem as ideias que os pacientes recaem
porque as células-tronco do câncer são
inerentemente resistentes à terapia ou
porque a terapia selecionada para variantes
genéticas ou epigenéticas causa resistência no
grupo de células estaminais.
A observação de clones com mutações de
resistência e amplificações após a
quimioterapia sugere que, nesses casos, a
terapia clínica resultou em seleção darwiniana
positiva nas células-tronco do câncer.93,122-130
Existem também evidências experimentais de
que as células-tronco do câncer podem ter: (i)
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bombas de efluxo reguladas, que são
protegidas por citotoxinas;120 (ii) reparo ativo
do nDNA e (iii) supressão da apoptose.119,120,131
Com isso, as células-tronco do câncer
apresentam natureza refratária para a
doença.
A hipótese de células estaminais de câncer
não é uma alternativa mutuamente exclusiva
à teoria da evolução somática da resistência
terapêutica adquirida.132,133 Além disso, como
atualmente articulado, a hipótese de células
estaminais de câncer não parece oferecer
uma explicação alternativa para progressão
neoplásica, expansões clonais ou filogenias de
células tumorais. De fato, a questão de saber
se a neoplasia inteira ou uma minoria de
células neoplásicas é capaz de autorenovação, pelo menos em parte, uma
questão meramente do tamanho efetivo da
população das células em evolução em uma
neoplasia. Mas, independentemente do
componente do tronco ou célula não-esternal
ser responsável pela auto-renovação da
neoplasia, existe um amplo acordo de que a
segmentação terapêutica das células auto
renováveis é crucial para o gerenciamento
eficaz de doenças.128
Outro aspecto crucial a auto renovação da
neoplasia maligna, consiste na presença de
fragmentos de nDNA livres na corrente
sanguínea. Estudos realizados em pacientes
portadores de câncer de cabeça e pescoço
demonstraram que as células tumorais são
capazes de liberar nDNA na circulação, o qual
é subsequentemente enriquecido no soro
sanguíneo e plasma.134 Um indivíduo com
câncer pode possuir de 100 a 1000 vezes mais
DNA no plasma que um indivíduo saudável.
Em 21 pacientes com carcinoma de células
escamosas (Head and Neck Squamous Cell
Carcinoma – HNSCC) primário, seis deles (29
%) em estágio III ou IV da enfermidade,
apresentaram
modificações
nos
microssatélites (DNA presente no soro
sanguíneo), cujas modificações apresentaram
alta correspondência quando comparadas a
um padrão obtido do tumor primário. As
modificações são definidas como formação de
novos alelos e perda da heterozigosidade (loss
1153

of heterozygosity - LOH). O mesmo estudo foi
realizado, também com 21 pacientes, agora
como portadores de câncer de pulmão
primário (Small Cell Lung Carcinoma –
SCLC).135 Neste último, verificou-se 71 % de
modificações nos microssatélites oriundos de
amostra do plasma. Diversos pesquisadores
sugerem que o DNA liberado no plasma,
comporte-se como um corpo infeccioso,
consistindo em uma espécie de oncovírus,136
sendo transferido tanto para células vizinhas
quantos para outros órgãos, definindo-se
como um mediador de metástase ou demais
tumores primários.80,81

5. Design de Novos Candidatos à
Fármacos Dentro da Perspectiva
da Biologia Evolutiva
Os compostos de coordenação à base de
platina, de uma forma geral, consistem em
uma importante classe de quimioterápicos
antineoplásicos, tendo em vista sua
comercialização mundial,137 e ampla atuação
frente às mais diversas linhagens tumorais,47
até mesmo àquelas resistentes a alguns
análogos platínicos tais como cisplatina
(CDDP) e carboplatina (CBDCA).138
Drogas como CDDP e CBDCA, possibilitam
a ocorrência de resistência cruzada devido à
dependência em comum de proteínas de
correção do emparelhamento (Mismatch
Repair Proteins – MMR Proteins) do nDNA, as
quais participam da formação de um
complexo Pt-nDNA-MMR, o qual é
responsável pelo desencadeamento da
apoptose por ambas as drogas; dessa forma,
havendo esta dependência quanto à produção
das proteínas MMR, e consequente
aglomerado biomolecular desencadeador de
apoptose, as linhagens tumorais poderão
expressar,
concomitantemente,
sua
resistência frente à CDDP e CBDCA,
simplesmente, pela redução da produção das
proteínas MMR.139 Dessa forma, a
oxaliplatina, mesmo utilizada em doses
equimolares a CDDP, possui uma captação
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celular diferenciada (inferior), bem como uma
independência quanto à ocorrência das
proteínas MMR para desencadear apoptose,
tanto nas células tumorais (MMR portadoras)
quanto nas tumorais resistentes à CDDP e
CBDCA (MMR deficitárias).140 Dessa forma,
através dos argumentos bioquímicosestruturais levantados para a CDDP, CBDCA e
Oxaliplatina, ou seja, relações dessas drogas
com o fenômeno MDR, tem-se, a princípio, um
forte indicativo que o uso indiscriminado
desses quimioterápicos antineoplásicos,
inclusive em altas dosagens,141 livres de
qualquer composição “drug targeting” e
“delivery” biocompatibilizadoras, as quais
poderão reduzir a expressão dos efeitos
colaterais inerentes à classe desses fármacos
antitumorais platínicos,142 e aliados à
expansão clonal natural das células tumorais
poderão aumentar drasticamente as taxas de
seleção natural da massa tumoral inicialmente
submetida
aos
quimioterápicos
em
questão,4,91,143 ou seja, contribuir para o
surgimento precoce de células tumorais, cada
vez mais resistentes, durante o período do
regimento quimioterápico antineoplásico
(sugerido clinicamente).
Outro fator, demasiadamente importante
e pouco comentado na maioria dos artigos
acerca dos quimioterápicos à base de platina,
consiste na possibilidade interativa dessas
drogas com outros alvos que não sejam nDNA
e mtDNA; a exemplo da CDDP, que se liga,
coordenativamente, a apenas 5 a 10 % de
frações do DNA, enquanto que 75 a 85 % ligase a proteínas,144,145 isto prova que grande
parte do “maquinário proteico”, que poderia
regular respostas regulatórias anticâncer,
inclusive a resposta imunológica eficiente,
encontra-se comprometido devido às
múltiplas interações cabíveis à esta classe de
composto, podendo desencadear processos
adaptativos precoces por parte das células
tumorais, uma vez que a manutenção
bioquímica proteica (enzimas) de ambos os
sistemas, células normais e tumorais,
encontram comprometidas com novas
qualidades de forças (intermoleculares e/ou
ligações químicas) estabelecidas agora com os
compostos à base de platina, o que pode
fatalmente sinalizar uma mudança estrutural

tridimensional, o que significa deficiência ou
anulação de funcionalidade por parte desse
maquinário proteico antes harmonizado.
Ainda com relação a este último aspecto, temse postulado que determinados ligantes
presentes na primeira esfera de coordenação
da platina (II), a exemplo do DACH, são mais
susceptíveis para interagir com os domínios
proteicos hidrofóbicos, os quais são menos
interativos com a CDDP, a qual é mais
polarizada.146 Com isso, a sugestão de cada
ligante presente na primeira esfera de
coordenação da Pt(II) poderá desencadear
níveis
de
reconhecimento
proteicos
diferenciados, e consequentes efeitos
dinâmicos de captação celular da droga e
acionamento da apoptose às propriedades
físico-químicas inerentes aos ligantes
presentes (escolhidos) para o design do novo
protótipo terapêutico.
Dessa forma, torna-se de grande
importância a construção de grupos de
pesquisa para o tratamento do câncer que
incluam, de maneira interdisciplinar, o
desenvolvimento de bancos de dados
envolvendo o estudo de “interatomas”, de
preferência públicos (exemplo similar ao
Protein Data Bank - PDB),147 os quais poderiam
correlacionar, de maneira quantitativa
(através de 3D-QSAR e Docking),148 todos os
parâmetros (fatores) estruturais acerca dos
compostos platínicos e: (i) as proteínas MMR,
favoráveis à formação dos compostos de
coordenação Pt-nDNA-MMR, equacionando
este último frente aos fatores pró-apoptóticos
e à possibilidade de desencadeamento ou não
da resistência cruzada;4,149 (ii) as proteínas
responsáveis pelo reparo por excisão de
nucleotídeo (Nucleotide Excision Repair
Proteins – NER Proteins), as quais podem ser
bioquimicamente demandadas e mais
eficientes para uma estrutura particular de
agente quimioterápico platínico e seu
composto de coordenação envolvendo uma
estrutura particular com o nDNA (Pt-nDNA);
(iii) as bombas de efluxos ABC ATPdependentes (ATP7A e ATP7B), as quais estão
associadas aos fatores de resistência das
células tumorais mais habilitadas à
exportação citoplasmática da CDDP, ou seja,
diminuem a dose intracelular efetiva desse
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fármaco;150,151 (iv) os canais iônicos HERG,
podendo
causar
arritmias
cardíacas
(aumentando
o
intervalo
QT
no
eletrocardiograma), bem como facilitar a
ocorrência de morte súbita cardíaca.152
A redução da toxicidade dos compostos
quimioterápicos, de uma forma geral, não
apenas os que são à base de platina; significa
um ganho, do ponto de vista da biologia
evolutiva (BE). Em outras palavras, esta
redução não contribui para o aumento das
taxas de seleção natural entre as células
tumorais durante o regime quimioterápico
adotado, tendo em vista que a maioria dos
compostos utilizados com essa finalidade
terapêutica e sem nenhuma estratégia “drug
Targeting” e “delivery” biocompatibilizadora
atuam eliminando as células tumorais mais
susceptíveis à apoptose, propiciando o
surgimento mais rápido das resistentes. Dessa
forma, algumas sugestões descritas na
literatura153 que consideram o uso racional de
ligantes carreadores do centro ácido metálico
de Pt(II), cujo composto de coordenação foi
estudado mediante utilização da voltametria
cíclica, verificou-se que quando o candidato a
protótipo antineoplásico apresentava um
potencial catódico (potencial que expressa a
capacidade da espécie se reduzir) bem mais
negativo para se reduzir, neste caso específico
por volta de -0,82 V, enquanto que para a
carboplatina e cisplatina154 a redução inicia-se
por volta de -0,76 V e -0,63 V,
respectivamente, o composto além da
confirmada estabilidade eletroquímica, o
mesmo não ocasionava danos oxidativos
nefrológicos (nefrite) ao modelo animal
utilizado (camundongo – mus musculus), ou
seja, a escolha de ligantes menos tóxicos e que
contribuam para uma maior estabilidade
eletroquímica do composto de coordenação à
base de platina pode significar em compostos
menos nefrotóxicos (menores danos
oxidativos e diminuição da geração de
espécies reativas de oxigênio - ROS).
A BE, certamente, deve ser uma base
influenciadora forte a ser considerada e,
definitivamente, incrementada às estratégias
de melhoramento da eficácia não apenas dos
1155

compostos de platina, mas de todas as classes
de quimioterápicos antineoplásicos. Alguns
trabalhos da literatura,155-160 os quais apontam
como inovações terapêuticas os sistemas
carreadores de fármacos (“drug targeting” e
“delivery”), já constataram que a toxicidade
excessiva dos compostos de platina (mono ou
polinucleares), pode comprometer a eficácia
do tratamento antitumoral uma vez que a
ausência de uma composição à base de uma
matriz polimérica e/ou lipossomal, por
exemplo, possibilita que a droga agora possua
uma ampla interação com as proteínas do
plasma e tecidos, desencadeando de forma
acelerada a inativação da droga; em outras
palavra, essa formulação disponibiliza uma
alternativa multi-interativa para os compostos
de platina, os quais ficarão dificultados para se
acomodarem com maior facilidade na
albumina (presente no soro sanguíneo), não
irão se ligar nos sítios ativos e/ou alostéricos,
bem como nos domínios proteicos repletos de
enxofre (como base de Lewis) evitando assim
a mudança estrutural (tridimensional) e
consequente diminuição ou até mesmo perda
de funcionalidade, o que poderá acelerar o
processo de seleção natural das células
tumorais, como contra partida adaptativa a
este novo incremento de toxicidade, surgindo
assim o fenômeno MDR, agora guiado pela
exaustiva imposição toxicológica do regime
quimioterápico adotado (ausente de
quaisquer estratégias “drug Targeting” e
“delivery”).
Tomando-se alguns aspectos fenotípicos
da evolução somática natural das células
tumorais, entre os quais podemos citar: (i)
maior distribuição dos reconhecedores de
folato e super-expressão dos mesmos;161 e (ii)
aumento da distribuição de lectinas,162 que
são
proteínas
especializadas
no
reconhecimento (ligação) de carboidratos, na
superfície celular; algumas estratégias para o
design de fármacos antitumorais à base de
platina podem ser tomadas utilizando-se o
que chamamos de “Princípio Isca-Anzol”
(Princípio IA), o qual se faz valer do interatoma
natural das células tumorais, a nível de
reconhecimento molecular imposto pela
evolução fenotípica que lhe é inerente. O
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princípio IA baseia-se nos próprios processos
dinâmicos de reconhecimento e de transporte
molecular da célula tumoral, devendo o
candidato
terapêutico
ser
portador,

obrigatoriamente,
das
seguintes
características para a Isca e para o Anzol
(Tabela 2).

Tabela 2. Descrição das características pertinentes ao “Princípio Isca-Anzol”.
Características

Isca

Matriz homo ou hetero-polimérica, solúvel em água, com baixa toxicidade ou
atóxica, portadora de atividade antitumoral ou não, composta por unidades
monoméricas reconhecíveis pelos receptores celulares, os quais se encontram em
maiores distribuições na superfície das células tumorais e super-expressos. Essa
matriz deve também ser capaz de se ligar ou interagir com o composto
quimioterápico antineoplásico (Anzol), acomodando-o em sua estrutura
polimérica.

Anzol

Composto quimioterápico antineoplásico, utilizado em doses molares inferiores às
previstas em ensaios toxicológicos, devendo este ser alvo de um estudo de
interatomas prévio, viabilizando o melhor “candidato terapêutico”, mediante
argumentos levantados pela BE.

Diante do exposto na Tabela 3; diversos
compostos surgem como candidatos à isca, a
exemplo dos polissacarídeos, polissacarídeos
modificados com ácido fólico, glicoproteínas,
glicolipídeos, lecitinas modificadas com
polissacarídeos ou carboidratos, não
descartando os polipeptídeos, lipoproteínas e
proteínas, bem como variantes poliméricas
cujas modificações consistam em incremento
estrutural à base de carboidratos, ácido fólico
ou folato, colato, carboidratos modificados.

reconhecedoras de carboidratos, a utilização
dessa matriz polimérica conjugada aos
fármacos
platínicos
inviabiliza
a
disponibilidade desses compostos de
coordenação para as diversas sinalizações
negativas no organismo submetido ao
regimento quimioterápico que se utilize desse
homopolissacarídeo
frutosídico,
e
consequente expressão dos efeitos colaterais
concomitante com o surgimento do
fenômeno de resistência.

Algumas matrizes polissacarídicas, além
de serem excelentes candidatos à isca, surgem
como inovação terapêutica promissora,163,164
a exemplo disso, tem-se a levana e seus
derivados,165-169 cuja utilização singular como
antitumoral170
ou
combinada
a
quimioterápico à base de platina,171
desencadeiam a apoptose de células
tumorais,60 podendo reduzir o perfil
toxicológico de drogas quando utilizada em
conjunto.53, 63 A levana consiste em
homopolissacarídeo bacteriano, formado
basicamente por unidades de frutose cujas
ligações são do tipo (2→6) e com
ramificações ocasionais do tipo (2→1). A
levana além de possuir os requisitos de uma
boa isca para as células tumorais, as quais
apresentam uma coletânea de lectinas

Dessa forma, seguindo-se os preceitos
apresentados anteriormente, tem-se uma
coletânea de estratégias inovadoras as quais
poderão viabilizar o design de fármacos mais
eficientes, os quais poderão apresentar
maiores percentuais de inibição de massas
tumorais e menores expressões de efeitos
colaterais, não comprometendo, assim, a
qualidade de vida dos portadores de câncer.

6. Considerações Finais
Com base em toda fundamentação
biológica levantada acerca dos compostos de
platina desde a descoberta serendipiosa da
CDDP, por Rosenberg, até a atualidade, a
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comunidade científica depara-se com vasto
material bibliográfico comprobatório que
pode viabilizar o design de fármacos à base de
platina menos tóxicos e mais eficientes, os
quais devem ser influenciados pelos
fundamentos apresentados pela biologia
evolutiva, devendo garantir uma maior
eficácia
do
regime
quimioterápico
antineoplásico, quer seja um protótipo
platínico (mono ou polinuclear) ou
formulações que se utilizem de inovações
“drug Targeting” e “delivery”, podendo essas
últimas serem complementadas pelo
“Princípio Isca-Anzol”, uma vez que as células
tumorais possuem uma maior distribuição e
super-expressão de alguns receptores, entre
os quais podemos citar as lectinas e
receptores de folato, fazendo com que esse
sistema celular maligno, que já se destaca pela
maior
dinâmica
dos processos
de
reconhecimento e transporte molecular,
sinalize agora um aumento da captação do
fármaco, diminuindo assim os efeitos
colaterais e as taxas de seleção natural,
consequentemente, o surgimento do
fenômeno MDR poderá ser retardado. A
utilização do “Princípio Isca-Anzol” poderá ser
um fator determinante para o surgimento de
composições terapêuticas habilitadas a
reduzir os efeitos colaterais ou até mesmo
“silenciá-los” (baixar drasticamente a
expressão tóxica) durante um regime
quimioterápico antineoplásico. Também vale
salientar que a união multidisciplinar de vários
grupos de pesquisa poderá contribuir de
maneira robusta para o estudo de
interatomas, envolvendo drogas antitumorais
e o “maquinário bioquímico” das células
normais e tumorais, devendo assim viabilizar
para a comunidade científica mundial, novos
aspectos direcionadores de regimentos
quimioterápicos menos danosos
aos
portadores de câncer. Conforme o estudo de
interatomas avance, e o mesmo possibilite a
criação de um banco de dados para essa
temática, os aspectos para o design de
fármacos antitumorais poderão agora
apresentar novas características quantitativas
capazes de correlacionar toxicidade e taxas de
seleção natural com os percentuais de inibição
1157

tumoral, não apresentando somente uma
visão imediata que a maioria dos estudos de
compostos antitumorais o faz; a qual consiste
em
mensurar
apenas
o
aspecto
antiproliferativo (in vitro ou in vivo), sem que
haja uma discussão (previsibilidade ou
perspectiva) acerca do desencadeamento do
fenômeno MDR, cujo surgimento leva ao
insucesso qualquer regimento quimioterápico
antineoplásico, mesmo que os fármacos
adotados
não
apresentem
qualquer
correlação estrutural. Influenciado pela
biologia evolutiva, o foco das pesquisas
científicas agora não serão apenas os
desempenhos
antiproliferativos
dos
protótipos antitumorais, mas também a
previsibilidade da qualidade de vida dos
pacientes portadores de câncer que estão
sujeitos aos regimes quimioterápicos que,
comprovadamente,
desencadeiam
o
fenômeno MDR precocemente, e cujos
fármacos adotados, em doses específicas (na
forma singular ou em “coquetéis”), são
determinantes para a expressão dos efeitos
colaterais nesses pacientes, a exemplo disso,
ainda se constata, clinicamente, que
determinados regimentos quimioterápicos
adotados são responsáveis diretos pela causa
de óbitos, mesmo que em um percentual
diminuto (pequeno) em relação ao número
total de pacientes submetidos a este mesmo
regimento, e não a progressão da
enfermidade em si.172,173
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