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RESUMO

Metotrexato é um dos quimioterápicos mais utilizados e sua aplicação em altas
doses (HDMTX), associada ao leucovorin (LV) é componente importante no
tratamento das neoplasias em crianças. HDMTX pode ser administrado de forma
segura em pacientes com função renal normal quando associado à alcalinização
urinária, hidratação e resgates de leucovorin. Apesar dessas medidas, toxicidade
induzida pelo HDMTX pode ocorrer. Identificação imediata dessa condição é
essencial

para

prevenir

condições

como

mucosite,

mielossupressão

e

nefrotoxicidade. Atrasos no diagnóstico de injúria renal aguda (IRA) utilizando
biomarcadores convencionais, como creatinina sérica, tem sido importante obstáculo
para implantação de medidas de intervenção precoce. Vários biomarcadores estão
sendo estudados com o objetivo de diagnosticar IRA precocemente, entre os quais
encontra-se a neutrophil gelatinase-associated lipocalin (NGAL), que até o momento
parece ser o mais promissor. Esse estudo avaliou a possibilidade de NGAL urinária
realizar diagnóstico precoce de IRA em pacientes oncológicos pediátricos em uso de
HDMTX. Dezessete crianças e adolescentes com neoplasia, que receberam
HDMTX, foram estudados de forma prospectiva, incluindo três pacientes que foram
classificados como de risco para IRA, pela classificação pRIFLE. Alterações na
creatinina sérica e na NGAL urinária foram comparadas nas horas zero, três e seis
após a infusão de HDMTX e no terceiro dia após a administração da quimioterapia.
Não foi encontrada alteração significativa nos valores de NGAL urinária ao comparar
os valores basais e no terceiro dia nos três pacientes classificados como de risco
para IRA pela classificação pRIFLE. NGAL urinária não permitiu diagnóstico precoce
de IRA nos pacientes que sofreram lesão renal.
Palavras-chave: Metotrexato em altas doses. Nefrotoxicidade. Oncologia. Pediatria.
Creatinina. NGAL.

ABSTRACT

Methotrexate (MTX) is one of the most widely used anti-cancer agents, and
administration of high-dose methotrexate (HDMTX) followed by leucovorin (LV)
rescue is an important component in the treatment of a variety of childhood cancers.
HDMTX can be safely administered to patients with normal renal function by the use
of alkalinization, hydration and pharmacokinetically guided LV rescues. Despite these
measures, HDMTX-induced renal dysfunction continues to occur. Prompt recognition
and treatment of MTX-induced renal dysfuntion are essencial to prevent potencially
life-threatening MTX-associated toxicities, especially mucositis, myelosuppression
and nephrotoxicity. Delay in the diagnosis of acute kidney injury (AKI) using
convention biomarkers, like serum creatinine, has been one of the important
obstacles in applying effective early interventions. Several new biomarkers are being
evaluated in a quest for early diagnosis of AKI, among which neutrophil gelatinaseassociated lipocalin (NGAL) appears to be one of the most promising. This study
evaluated and compared if urinary NGAL levels correlated with methotrexate induced
nephrotoxicity. Seventeen pediatric cancer patients receiving HDMTX chemotherapy
were studied prospectively, including 3 who developed injury, classified by pRIFLE
criteria. Changes in serum creatinine and urinary NGAL were compared at 0 hour, 3
hours, 6 hours and 3 days after receiving HDMTX intravenous infusions. There was
no significant increase in urinary NGAL levels from baseline to 3 days after HDMTX
infusion in the 3 patients who developed Injury, classified by pRIFLE.
Palavras-chave: High-dose methotrexate. Nephrotoxicity. Oncology. Childhood.
Creatinine. NGAL.
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1 INTRODUÇÃO

Com os avanços no tratamento do câncer infantil nos últimos anos, o
número de sobreviventes e a sobrevida destes pacientes estão cada vez maiores.
Assim, a qualidade de vida e os possíveis efeitos do tratamento oncológico são
preocupações constantes. A quimioterapia está relacionada à possível disfunção
orgânica (aguda ou a longo prazo), neoplasia secundária e sequelas psicológicas.
Entre as possíveis disfunções orgânicas, a injúria renal é das complicações mais
comuns. Pouca idade durante o tratamento, doses cumulativas elevadas de
quimioterápicos, administração simultânea de drogas nefrotóxicas, presença de rim
único e lesão renal pré-existente são listados como potenciais fatores de risco de
lesão renal (JONES et al., 2008).
Nefrotoxicidade induzida por quimioterapia pode se manifestar com injúria
renal aguda irreversível, doença renal crônica progressiva ou disfunção tubular
(JONES; CHESNEY, 1995). Manifestações do dano renal incluem hipertensão,
proteinúria e graus variáveis de insuficiência renal (KEANEY; SPRINGATE, 2005).
Entre os quimioterápicos relacionados a possível lesão renal estão a
Cisplatina, a Ifosfamida e o Metotrexato, esse especialmente em altas doses.
Assim, com o uso de terapias nefrotóxicas em pacientes com tumores
sólidos ou doenças hematológicas malignas, a função renal deve ser monitorada
para detectar lesão renal o mais precocemente possível (SUAREZ et al., 1991;
SKINNER, 2003).
A falta de marcadores precoces de IRA na prática clínica, como as
troponinas na investigação de infarto agudo do miocárdio, leva ao atraso terapêutico
na abordagem inicial. Embora a creatinina seja o biomarcador corriqueiro para
diagnóstico de IRA, é pouco sensível para mudanças agudas de função renal. A
concentração sérica da creatinina não se altera até que seja perdida cerca de 50%
da função renal. O biomarcador ideal deve ser não–invasivo, facilmente detectável
em amostras de simples coleta (como sangue periférico e urina), altamente sensível
e específico para IRA, rápida e fielmente mensurável, capaz de detecção precoce,
auxiliar na etiologia e duração da injúria, ser marcador qualitativo e quantitativo,
preditor de gravidade e reversibilidade da IRA, auxiliar no monitoramento do curso e
na avaliação das respostas às intervenções, não influenciado por outras variáveis
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biológicas e de baixo custo (HO et al., 1995).
Novos marcadores de injúria renal podem ser aferidos na urina ou no
sangue periférico, facilitando diagnóstico precoce, guiando intervenções e
monitorando progressão e recuperação da função renal. Entre os biomarcadores
mais estudados para diagnóstico precoce de IRA estão NGAL (neutrophil gelatinaseassociated lipocalin), IL-18 (Interleucina 18) e MCP-1(monocyte chemoattractant
protein-1) (HO et al.,1995).

1.1 OBJETIVOS

1.1.1 Objetivos Gerais

a) Avaliar a função renal após uso de quimioterápicos nefrotóxicos.
b) Avaliar o uso de biomarcadores para análise de injúria tubular renal,
que estão envolvidos com os eventos fisiopatológicos nas fases
iniciais do evento agudo, com objetivo de diagnosticar precocemente
alterações da função renal.

1.1.2 Objetivos Específicos

a) Analisar se os biomarcadores creatinina e NGAL sofrem alterações
secundárias a injúria renal aguda em pacientes submetidos a terapia
nefrotóxica com metotrexato em altas doses (HDMTX).
b) Analisar os valores encontrados para NGAL, comparando com os
critérios de elevação de creatinina (pela classificação de "risco" do
pRIFLE), em busca do biomarcador que mais precocemente reflete a
agressão renal.
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2 REVISÃO DE LITERATURA

A quimioterapia é essencial no tratamento do câncer infantil porém algumas
drogas apresentam efeitos colaterais a curto ou longo prazo, que devem ser
monitorados para evitar sequelas. Um dos mais comuns é a nefrotoxicidade e está
associado a algumas drogas como metotrexato, cisplatina e ifosfamida.

2.1 QUIMIOTERÁPICOS RELACIONADOS À INJÚRIA RENAL

2.1.1 Ifosfamida

Ifosfamida, um quimioterápico alquilante, é agente anti-neoplásico usado no
tratamento de adultos e crianças com neoplasia. Embora seu potencial para
toxicidade

urológica seja

minimizado com

o uso

do

uroprotetor mesna,

glomeruloesclerose, tubulopatia e cistite hemorrágica ainda ocorrem como efeito
adverso em número considerável de pacientes (KLASTERSKY, 2003; STOHR,
2007). A mesna (2-mercaptoethano sulfonato), após ser infundida, é rapidamente
oxidada no plasma em disulfito, que é farmacologicamente inerte e quimicamente
estável. Esse é excretado pelos rins e convertido em substância quimicamente ativa
durante o transporte tubular. Mesna só é ativada na urina e não interfere nos efeitos
antitumorais dos quimioterápicos (BURKERT, 1983; LEWIS, 1994; SIU, 1998). A
dose utilizada de mesna é variável, geralmente equivalente à dose recebida de
ifosfamida, sendo no mínimo 60% do seu valor, dividida em três doses e
administrada nas horas zero, quatro e oito após a ifosfamida (SIU, 1998). Mesna
comprovadamente

reduz

o

risco

de

cistite

hemorrágica

causada

pelas

oxazafosforinas (ciclofosfamida e ifosfamida) (BRADE, 1985; SAMRA, 1985). Há
vários relatos de queda persistente da função renal em pacientes medicados com a
combinação de ifosfamida e cisplatina (NISSIM et al., 2006).
A manifestação mais comum da nefrotoxicidade induzida por ifosfamida é
disfunção tubular proximal e, menos comumente, queda da taxa de filtração
glomerular (TFG). Durante a terapia, disfunção aguda tubular renal frequentemente
é reversível antes dos próximos ciclos de quimioterapia, entretanto, dano renal
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progressivo e permanente também pode ocorrer (SKINNER, 2003). Tanto a
disfunção glomerular, quanto a tubular, podem progredir após o término do
tratamento. Em alguns casos graves pode se manifestar como síndrome de Fanconi
(SUAREZ et al.,1991). A síndrome de Fanconi, uma tubulopatia proximal, é marcada
por excreção excessiva de glicose, fosfato, bicarbonato, aminoácidos e proteínas. É
complicação grave que cursa com raquitismo, retardo no crescimento e
consequências a longo prazo. Adultos são raramente afetados mas essa síndrome
não é infrequente em crianças, como manifestação de nefrotoxicidade induzida por
ifosfamida (VAN DYK et al., 1972; ROSSI et al., 1994).
Os principais fatores de risco para nefrotoxicidade crônica da ifosfamida são
dose cumulativa de 60 a 100g/m², idade menor que três a cinco anos, uso associado
ou prévio de derivados da platina, irradiação renal, rim único ou hidronefrose. O fator
de risco preditivo mais importante parece ser a dose cumulativa da medicação (HO
et al.,1995; FELS et al., 1996; LOEBSTEIN et al.,1999; MARINA et al., 2000; STORY
et al., 2005).

2.1.2 Cisplatina

Nefrotoxicidade é efeito colateral comum relacionado ao uso de cisplatina.
Alguns protocolos de tratamento orientam reduzir ou omitir esta medicação quando a
TFG pré-tratamento é menor que 60ml/min/1,73m². A maioria das crianças
medicadas com cisplatina apresenta algum grau de perda aguda da função renal
com considerável variação individual. Womer; Pritchard; Barrat (1985) encontraram
um declínio de 8% da TFG a cada 100mg/m² de dose recebida.
A recuperação ou estabilização da função renal é geralmente favorável. Das
crianças com redução da TFG ao término do tratamento, cerca de 90% melhoram a
função renal e 46% voltam a ter TFG normal 2 anos e meio após término do
tratamento. Tubulopatia perdedora de magnésio ocorre virtualmente em todos os
pacientes tratados com cisplatina. Pode ser grave o suficiente para requerer
suplementação de magnésio e causar hipocalcemia e/ou hipocalemia. Esse efeito
colateral tende a ser duradouro. Das crianças com hipomagnesemia induzida por
cisplatina, de 1/3 a 2/3 permanecerão com essa alteração. O uso da cisplatina
associado a outros agentes nefrotóxicos, particularmente ifosfamida, aumenta o
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risco de injúria renal (BROCK et al.,1991; HARTMANN et al., 2000; TOWNSEND;
DENG; ZHANG, 2003).

2.1.3 Metotrexato

O ácido fólico (2-amino-4-hidroxi-metilenoaminobenzoil-glutâmico), também
conhecido como ácido pteroilglutâmico, vitamina B9 ou vitamina M, é fator essencial
na dieta. Nos alimentos, é encontrado na forma reduzida como derivados de
poliglutamatos, com dois a sete resíduos de ácido glutâmico, conhecidos como
folatos (LIMA et al., 2003).
Os folatos atuam como co-fatores em reações de transferência de carbono
(LIMA et al., 2003). Após a absorção, são reduzidos a ácido tetraidrofólico (ou
tetraidrofolato) que age como aceptor de unidades de carbono, originando
coenzimas necessárias à síntese de timidilato e purinas (GUIMARÃES, 2003). O
derivado N-5,10-metilenotetraidrofolato é essencial na síntese de timidilato ao passo
que os derivados N-5,10-metenotetrahidrofolato e N-10-formiltetrahidrofolato são
doadores de átomos de carbono para o crescimento do anel de purina (BRUNTON;
LAZO; PARKER, 2006).
Diante da importância do folato na síntese de DNA, os antagonistas do ácido
fólico foram os primeiros agentes antimetabólitos a serem utilizados no tratamento
do câncer, sendo o metotrexato o primeiro fármaco utilizado em monoterapia
(LACASCE, 2009).
Em 1948, aminopterina foi utilizada para induzir remissão em uma criança
com leucemia linfóide aguda, e seu derivado MTX, ou ametopterina (C2OH22N8O5),
ainda é componente importante do tratamento atual desta neoplasia assim como de
um vasto grupo de doenças hematológicas (FARBER; DIAMOND, 1948). MTX como
monoterapia foi a primeira droga capaz de curar uma criança com LLA e ainda pode
ser utilizado como único agente quimioterápico no tratamento de alguns casos de
doença trofoblástica gestacional (YARRIS, 2003), osteossarcoma (JAFFE et al.,
1995, FERRARI; PALMERINI, 2007) e linfomas (ASSELIN et al., 2011). Também é
utilizado

no

tratamento

de

leucemias,

osteossarcomas,

histiocitoses

e

coriocarcinomas (LEKE, 2005).
O metotrexato, representado estruturalmente pela Figura 1, caracteriza-se
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por uma mistura de ácido-4-amino-10-metil-fólico e compostos relacionados. Este é
o quimioterápico antimetabólito mais utilizado em oncologia pediátrica. Pode ser
administrado via oral, intramuscular, subcutânea, intratecal e endovenosa.

FIGURA 1 - ESTRUTURA DO MTX
FONTE: Brunton, et al. (2006)

O metotrexato tem como alvo intracelular o metabolismo do ácido fólico,
sendo seu antimetabólito. Em concentrações farmacológicas entre 0,1 e 10 mM o
metotrexato entra na célula pelo transportador reduzido de folato, SLC19A1. O seu
principal alvo é a enzima aspartato-27-dihidrofolato-redutase (DHFR). Esta enzima é
responsável pela redução de dihidrofolato (DHF) a tetrahidrofolato (THF), e assim é
inibida competitiva e reversivelmente. Por apresentar maior afinidade pela enzima
que os folatos naturais, é capaz de inibir competitivamente, resultando em depleção
dos co-fatores de tetrahidrofolato (BRUNTON; LAZO; PARKER, 2006).
O esgotamento dos folatos reduzidos (tetraidrofolatos) interfere nos
mecanismos de síntese e reparo do DNA e replicação celular. O efeito imediato é
uma interrupção abrupta na síntese de DNA, com conseqüente morte celular
(LACASCE, 2009). Este é um processo essencial em várias reações biossintéticas
importantes, tanto para a síntese do timidilato (dTMP), como na síntese de purinas,
necessárias para a síntese de DNA, RNA e proteínas. Assim, o metotrexato atua
especificamente na síntese de DNA e RNA, ou seja, é citotóxico durante a fase S do
ciclo celular, atuando sobre células que se encontram em crescimento exponencial.
Por isso, tem um efeito tóxico maior nas células em divisão rápida, como células
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malignas, mucosa oral, mucosa gastrointestinal, medula óssea e células fetais, as
quais replicam o seu DNA mais rapidamente (BRUNTON; LAZO; PARKER, 2006)
(Figura 2).

FIGURA 2 - MECANISMO DE AÇÃO DO MTX
FONTE: Brunton et al. (2006)
NOTA: traduzido pela autora

Após administração oral, doses baixas apresentam rápida absorção no trato
gastrintestinal, ao passo que doses mais elevadas apresentam absorção irregular.
Na circulação sistêmica, qualquer que seja a via de administração, o metotrexato
difunde-se e se acumula nos glóbulos vermelhos e no soro, evidenciando cerca de
50% de capacidade de ligação à albumina (PIOTO, 2007).
Alguns medicamentos apresentam maior afinidade pela albumina e são
capazes de deslocá-la do sítio de ligação, aumentando a atividade do fármaco. Esse
deslocamento é um dos responsáveis pelo aumento dos efeitos tóxicos (PIOTO,
2007).
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O MTX apresenta ampla distribuição nos tecidos corpóreos, encontrado em
maiores concentrações nos rins, no fígado, na vesícula biliar, no baço e na pele.
Após 3 horas de administração, a relação entre a concentração sérica e a
encontrada no fígado é na razão 4:1; após 24 horas, obedece a relação 8:1
(BRUNTON; LAZO; PARKER, 2006).
A concentração plasmática é reduzida de forma trifásica: a primeira fase é
de distribuição, a qual é imediatamente seguida da fase de depuração renal, com
meia- vida de duas a três horas; em seguida, inicia-se a terceira fase, que apresenta
meia-vida de dez a 27 horas (BRUNTON; LAZO; PARKER, 2006). Por apresentar
excreção predominantemente renal, principalmente por filtração glomerular, a
terceira fase é prolongada em casos de insuficiência renal, além de ascite e derrame
pleural (PIOTO, 2007).
A taxa de depuração renal é de 90-200 ng/mL e, após a administração, 80 –
90% da dose são excretados de forma inalterada na urina dentro de 24 horas
(KLASCO, [19-]). Em baixas doses, o metotrexato apresenta baixa taxa de
metabolização. Por outro lado, após a administração de altas doses, o metotrexato
sofre conversão em poliglutamatos (MTX-PG) pela ação da enzima folilpoliglutamato
sintetase, que adiciona resíduos de glutamil à molécula do metotrexato (BRUNTON;
LAZO; PARKER, 2006). Segundo LaCasce (2009), quando a cauda poliglutamada
tem mais do que cinco resíduos de ácido glutâmico, existe uma maior afinidade
pelas enzimas DHFR e timidilato sintase, além de apresentar retardo no tempo de
difusão para fora da célula. Concentrações plasmáticas mais elevadas e maior
tempo de exposição ampliam a formação de poliglutamatos.
Os compostos formados apresentam uma intensa carga e não conseguem
atravessar facilmente a membrana plasmática, permanecendo no interior das células
e exercendo maior efeito inibitório sobre a DHFR e timidilato sintase (LACASCE,
2009). Assim, sob a forma de poliglutamatos, o metotrexato pode ser retido por
várias semanas nos rins e vários meses no fígado (BRUNTON; LAZO; PARKER,
2006).
Dessa forma, ao passo que a síntese de poliglutamatos responde pela
citotoxidade do metotrexato, levando à destruição de células cancerosas, essa forma
de armazenamento também resulta em toxicidade clínica do fármaco, através da
retenção no tecido hepático (CEDEÑO, 1993).
LaCasce (2009) admite ainda que outro metabólito tóxico, o 7-hidroxi-
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metotrexato (7-OH-MTX), também é formado em esquemas de altas doses pela
ação da enzima aldeído oxidase hepática. Esse metabólito, devido à sua baixa
solubilidade em água, contribui para a toxicidade renal.
Além disso, acredita-se que o metotrexato pode se acumular nos espaços
pleurais, como nos casos de ascite e derrame pleural, retornando à circulação
sistêmica muito tempo depois da administração da dose. Isso pode levar a uma
superdosagem de metotrexato e, caso a função renal esteja prejudicada, resultar em
grave toxicidade retardada (LACASCE, 2009).
Concentrações que variam de três a dez porcento da dose sérica podem ser
encontradas no líquido cefalorraquidiano (LCR), visto que o fármaco é capaz de
atravessar a barreira hematoencefálica (BRUNTON; LAZO; PARKER, 2006).
As células tumorais têm capacidade reduzida ou insignificante de transportar
o metotrexato para o interior das células e, portanto, necessitam de uma elevada
concentração extracelular de metotrexato para que este entre por difusão passiva.
Além disso, sabe-se que a síntese de tetraidrofolatos é bloqueada apenas quando é
atingido um mínimo de 95% de inibição da DHFR (LACASCE, 2009).
Assim, para que seja possível atingir máxima concentração plasmática e
potencializar o efeito citotóxico desejado, vários autores argumentam a favor dos
esquemas de altas doses de metotrexato (HDMTX). Desta forma, os regimes
utilizando MTX são classificados como alta dose, dose intermediária e baixa dose.
Doses inferiores a 50 mg/m2 são classificadas como baixas e doses entre 50 e 500
mg/m2, como intermediárias. O termo alta dose refere-se aos casos em que a dose
prescrita é superior a 500 mg/m2, como em casos de LLA, osteossarcoma e alguns
tipos de linfoma (KLASCO, [19-]).
Segundo Petrilli, em 2007, a utilização de metotrexato em altas doses
baseia-se na maior capacidade de resgate que as células normais apresentam em
detrimento das células tumorais.
A leucovorina ou ácido folínico é uma forma reduzida dos folatos utilizada
para reverter o bloqueio metabólico induzido pelo metotrexato em células normais.
Apresenta-se na forma de uma mistura racêmica e o resgate das células expostas
às altas doses de MTX é feito pelo isômero L (ACKLAND; SCHILSKY, 1987).
Após a administração, a leucovorina é rapidamente convertida a N5-metilFH4, o folato fisiológico normalmente existente no plasma (PETRILLI et al., 2007). O
motivo pelo qual essa reversão ocorre apenas nas células normais ainda não é
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totalmente compreendido, mas está associado à deficiência do transporte de folatos
evidenciada nas células tumorais (LACASCE, 2009).
Para se obter resposta satisfatória, o resgate com leucovorina deve ser
iniciado dentro de 24 horas após a administração de HDMTX. Por via endovenosa, a
dose habitual de leucovorina é de 5 a 10 mg/m2 de superfície corpórea ou 15 mg/m2
quando por via oral (LACASCE, 2009). A administração deve ser continuada até que
a concentração sérica do metotrexato atinja níveis inferiores a 0,05-0,1 micromol/litro
(KLASCO, [19-]).
Contraditoriamente, apesar de ser indicado para reverter os efeitos tóxicos
do metotrexato sobre células normais, o resgate com leucovorina pode levar à
precipitação do fármaco nos túbulos renais, evidenciando potencial de toxicidade
renal. Acredita-se que a acidez urinária e a depleção do volume aumentam o risco
de insuficiência renal, devido à insolubilidade do fármaco e maior concentração no
líquido tubular, respectivamente (BRUNTON; LAZO; PARKER, 2006).
Dessa forma, para reduzir o risco de insuficiência renal, recomenda-se
hidratação antes da infusão de metotrexato e alcalinização da urina. A hidratação
mantém o fluxo urinário elevado e concentrações reduzidas nos túbulos renais, ao
passo que a alcalinização deve elevar o pH para acima de 7,0, aumentando
significativamente a solubilidade do fármaco (ROSE, 2008). Acredita-se que um
volume de 3000 mL/m2/dia com 44-88 mEq de bicarbonato de sódio é suficiente
para manter o pH urinário de 7 a 8 (KLASCO, [19-]).
A terapia com metotrexato em altas doses (HDMTX) é defendida por muitos
especialistas, visto que há evidências de resultados mais satisfatórios no tratamento
de algumas neoplasias, como o osteossarcoma. Observa-se, no entanto, que o uso
de HDMTX é relacionado a inúmeros efeitos tóxicos. Os tecidos que apresentam
células com grande potencial de divisão possuem maior probabilidade de
desenvolver toxicidade, visto que o bloqueio metabólico exercido pelo fármaco
ocorre na fase S do ciclo celular (BRUNTON; LAZO; PARKER, 2006).
Nefrotoxicidade é um dos principais efeitos adversos decorrentes do uso do
metotrexato em altas doses. Segundo LaCasce (2009), essa toxicidade está
relacionada a dois mecanismos: a precipitação nos túbulos renais e redução da taxa
de filtração glomerular. A precipitação nos túbulos renais gera risco de lesão tubular,
potencializado pelas altas concentrações plasmáticas, depleção do volume e acidez
urinária, visto que o MTX e seus metabólitos são pouco solúveis em pH ácido. Já a
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redução da taxa de filtração glomerular leva a insuficiência renal funcional devido
constrição arteriolar aferente (WIDEMANN; ADAMSON, 2006). O efeito é
potencializado na presença de outras drogas nefrotóxicas. Alterações na função
renal interferem nos níveis plasmáticos do metotrexato, que é eliminado por filtração
glomerular e secreção tubular ativa, predispondo o paciente a maiores riscos de
toxicidade sistêmica. Assim, a insuficiência renal obstrutiva é o mecanismo mais
aceito para a nefrotoxicidade. Ocorre quando a concentração da droga excretada
excede a solubilidade nos túbulos renais (KLASCO, [19-]). Nefrotoxicidade
relacionada ao MTX parece ser completamente reversível, com um tempo médio de
recuperação da função renal de 16 dias. Sendo assim, doses subsequentes de
HDMTX têm sido administradas com sucesso a pacientes que apresentaram
alteração de função renal prévia (WIDEMANN et al., 2004). Porém, pacientes que
apresentam atraso na eliminação podem desenvolver insuficiência renal aguda
irreversível (KLASCO, [19-]).
Alguns autores sugerem que os níveis séricos de creatinina traduzem a
nefrotoxicidade induzida pelo MTX. Para níveis de creatinina sérica superiores a
50%, sugere-se a administração de 15 mg de leucovorina; quando os níveis de
creatinina aumentam em 100%, a dose de leucovorina deve ser 150 mg a cada 3
horas (GOLDBERG; GARNICK; BLOOMER, 1984).
Durante o tratamento com HDMTX, é necessário o monitoramento dos níveis
séricos e do clearance, a fim de avaliar a função renal e minimizar os efeitos tóxicos.
Segundo LaCasce (2009), a creatinina sérica medida isoladamente é insuficiente,
pois existem grandes variações individuais e há baixa correlação entre esta e o
clearance do metotrexato.
Os níveis séricos são monitorados geralmente às 24, 48 e 72 horas após a
administração da droga, tomando por base estudos realizados na década de 70.
Assim, considera-se que níveis superiores a 5 – 10 micromol na 24a. hora, a 0,9 – 1
micromol na 48a. hora e a 0,1 micromol na 72a. hora respondem por alto risco de
toxicidade sobre a mucosa do trato gastrintestinal e sobre a medula óssea
(LACASCE, 2009).
Sabe-se, no entanto, que, além dos níveis séricos, é necessário o
monitoramento do clearance, a fim de avaliar a função renal.
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2.2 AVALIAÇÃO DA FUNÇÃO RENAL

Os

pacientes

gravemente

enfermos,

especialmente

em

tratamento

oncológico, estão expostos a inúmeras condições que podem resultar em
comprometimento renal. Independente da causa, a injúria renal aguda (IRA) consiste
em uma síndrome caracterizada por redução abrupta da filtração glomerular,
acompanhada por distúrbios hidroeletrolíticos e acidobásicos e retenção de toxinas
do

metabolismo

endógeno.

Pode

cursar

com

alta

taxa

de

mortalidade,

principalmente quando resulta em necessidade de terapia de substituição renal. O
diagnóstico precoce e a instituição de medidas terapêuticas adequadas a cada
situação clínica podem alterar o curso e a gravidade do envolvimento renal,
reduzindo a morbimortalidade do paciente (MARSHAL, 2001). A incidência de IRA
varia de 5% em pacientes hospitalizados a 30-50% em pacientes internados em
unidades de terapia intensiva. Apesar das melhorias significantes na terapêutica de
IRA, a morbimortalidade a ela associada permanece alta (DEVARAJAN; NGUYEN,
2008).
Devido à necessidade de uniformizar a definição, detecção e estratificação
de IRA, foram propostas três classificações, Risk Injury Failure Loss End Stage
Kidney Disease (RIFLE), Acute Kidney Injury Network (AKIN) e Pediatric Risk Injury
Failure Loss End Stage Kidney Disease (pRIFLE).

2.2.1 CLASSIFICAÇÃO DE RIFLE

É baseada nos valores de creatinina sérica, taxa de filtração glomerular e
débito urinário. Subdivide-se em classes: risco, injúria, falência, perda e doença
renal terminal (end stage kidney disease - ESKD).

29

CLASSIFICAÇÃO DE RIFLE
Classe

Critério de TFG

Débito Urinário

Risco

Elevação da creatinina

< 0,5ml/kg/h em 6 horas

1,5 vezes ou
Queda da TFG > 25%
Injúria

Elevação da creatinina

< 0,5ml/kg/h em 12 horas

2,0 vezes ou
Queda da TFG > 50%
Falência

Elevação da creatinina

< 0,3ml/kg/h em 24 horas

3,0 vezes ou

Ou anúria por 12 horas

diminuição da TFG > 75%
ou creatinina ≥ 4 mg/dl
Perda

IRA persistente = perda completa da
função renal por mais de 4 semanas

ESKD

Doença renal terminal por mais de 3
meses

QUADRO 1 - CLASSIFICAÇÃO DE RIFLE
FONTE: Soni et al. (2009)

2.2.2 CLASSIFICAÇÃO DE AKIN

É baseada nos valores de elevação da creatinina sérica e débito urinário.
Subdivide-se em estágios um, dois e três.
CLASSIFICAÇÃO DE AKIN
Estágio

Creatinina sérica

Débito Urinário

1

Elevação da creatinina

< 0,5ml/kg/h em 6 horas

≥ 0,3 mg/dl ou
100-200% do valor basal
2

Elevação da creatinina

< 0,5ml/kg/h em 12 horas

entre 200-300%
3

Elevação da creatinina

< 0,3ml/kg/h em 24 horas

> 300% ou

Ou anúria por 12 horas

creatinina ≥ 4mg/dl
com elevação aguda de pelo menos 0,5
mg/dl
QUADRO 2 - CLASSIFICAÇÃO AKIN
FONTE: Mehta et al. (2007)
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2.2.3 CLASSIFICAÇÃO DE pRIFLE

É baseada nos valores de taxa de filtração glomerular e débito urinário.
Subdivide-se em classes: risco, injúria, falência, perda e ESKD. Desenvolvida a
partir de adaptação da RIFLE, é exclusiva para faixa etária pediátrica.

CLASSIFICAÇÃO DE pRIFLE
Classe

Critério de TFG

Débito Urinário

Risco

Queda da TFG > 25%

< 0,5ml/kg/h em 8 horas

Injúria

Queda da TFG > 50%

< 0,5ml/kg/h em 16 horas

Falência

Queda da TFG > 75%

< 0,3ml/kg/h em 24 horas

Ou ClCr < 35ml/min/1,73m2

Ou anúria por 12 horas

Perda

IRA

persistente

=

perda

completa da função renal por
mais de 4 semanas
ESKD

Doença renal terminal por mais
de 3 meses

QUADRO 3 - CLASSIFICAÇÃO pRIFLE
FONTE: Miklaszewska et al. (2014)

2.3 CAUSAS DE INJÚRIA RENAL AGUDA

IRA secundária a eventos tóxicos e isquêmicos representa um problema
potencialmente

devastador

na

prática

clínica

(STAR,

1998;

BOVENTRE;

WEINBERG, 2003; MOLITORIS, 2003; RABB, 2003, SIEGEL; SHAH, 2003;
HERGET-ROSENTHAL et al., 2004; HEWITT et al., 2004; SCHRIER, 2004;
SCHRIER et al., 2004; LAMEIRE et al., 2005).
IRA é particularmente frequente em pacientes oncológicos e relacionada à
elevação das taxas de morbidade e mortalidade (LAMEIRE et al., 2005). IRA em
pacientes com neoplasia também é fator de risco para outras complicações
(LAMEIRE et al., 2005). O mecanismo de IRA em pacientes com câncer é
semelhante ao encontrado em outras patologias. IRA pode representar uma
complicação primária da própria neoplasia (como obstrução ou infiltração) ou, mais
comumente, complicação do tratamento anti-neoplásico. IRA nefrotóxica, isolada ou
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em combinação com outros fatores, representa uma das principais causas de injúria
renal em pacientes oncológicos (DEVARAJAN, 2005).
As causas de injúria renal aguda (IRA) são tradicionalmente divididas em
três categorias: pré-renal, intrínseca e pós-renal. Azotemia pré-renal e necrose
tubular aguda correspondem a cerca de três quartos dos casos de IRA. A etiologia
da IRA é variável. Em países em desenvolvimento a IRA é mais comum em jovens,
em casos adquiridos. Diarreia aguda, glomerulonefrite aguda, doenças tropicais e
picadas de cobras são causas comuns. Em países desenvolvidos, é comum a sua
incidência em população de idade mais avançada e causas adquiridas em ambiente
hospitalar. Nefropatia relacionada a contraste é importante causa de IRA em
pacientes hospitalizados (SONI et al., 2009).

2.3.1 IRA pré-renal

Insuficiência renal aguda pré-renal é a diminuição da filtração glomerular por
hipoperfusão renal sem lesão renal intrínseca, reversível com a interrupção do
insulto. As causas podem ser categorizadas em três grandes grupos: hipovolemia,
baixo débito e diminuição do fluxo sanguíneo efetivo renal (BELLOMO et al., 2004).

2.3.1.1 IRA pré-renal causada por hipovolemia

Causada por trauma, queimadura, esmagamento, hemorragias, vômitos,
diarreia, perdas urinárias, cutâneas ou respiratórias, levando a desidratação,
pancreatite, perdas para o espaço peritoneal ou intestinal e hipoalbuminemia
(BELLOMO et al., 2004).

2.3.1.2 IRA pré-renal causada por baixo débito cardíaco

Ocorre secundária a insuficiência cardíaca, arritmias, tamponamento
pericárdico, valvulopatia, hipertensão pulmonar, embolia pulmonar e ventilação
mecânica com pressão positiva (BELLOMO et al., 2004).
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2.3.1.3 IRA pré-renal causada por diminuição do fluxo sanguíneo renal

Pode ser decorrente de sepse, anafilaxia, agressão cirúrgica, insuficiência
hepática (síndrome hepatorrenal), drogas. Em situações de diminuição do volume
sanguíneo efetivo renal como insuficiência cardíaca, cirrose com ascite, síndrome
nefrótica e em pacientes com insuficiência renal crônica, ocorre vasoconstrição renal
mediada pelo sistema nervoso autônomo e pelo sistema renina-angiotensina
(BELLOMO et al., 2004).

2.3.2 IRA pós-renal

A IRA pós-renal refere-se a condições de obstrução do fluxo urinário.
Segundo Devarajan, 2005, a obstrução pode ocorrer em diversos níveis:
a) Obstrução de pelve e ureter: Ocorre em rim único funcionante ou
bilateralmente e pode ser devida a coágulos, cálculos, necrose papilar,
trauma direto, fibrose retroperitoneal e ligadura cirúrgica inadvertida.
b) Obstrução da bexiga: Causada por cálculos, coágulos, retenção urinária
por diversas causas, tumores, hipertrofia prostática e trauma direto.
c) Obstrução da uretra: Estreitamento e trauma direto.

2.3.3 IRA intrínseca

Também chamada de necrose tubular aguda (NTA), nefropatia vasomotora
ou simplesmente de insuficiência renal aguda. É a diminuição da filtração glomerular
acompanhada de lesão intrínseca (dano de células tubulares) e usualmente não
imediatamente reversível com a interrupção do insulto causador, embora na grande
maioria dos casos haja retorno da função em um prazo variável de poucas horas a
várias semanas. Pode ser dividida em: NTA isquêmica, NTA nefrotóxica e
combinação de hipoperfusão e nefrotoxicidade. Azotemia pré-renal e necrose tubular
aguda correspondem a cerca de três quartos dos casos de IRA (BELLOMO et al.,
2004).
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Complicações comuns de IRA são longos períodos de internação e aumento
da morbimortalidade tendo como consequência a elevação dos custos com saúde
pública (SONI et al., 2009).

2.3.3.1 NTA isquêmica

Todas as causas já descritas podem levar à NTA por hipoperfusão.
Conforme o grau de diminuição da perfusão sanguínea ocorre: hipoperfusão cortical,
hipoperfusão medular, isquemia medular com oligúria, isquemia cortical e necrose
cortical. O percentual e a rapidez de reversibilidade da disfunção renal são
inversamente proporcionais a esse espectro de gravidade (BELLOMO et al., 2004).

2.3.3.2 NTA nefrotóxica

Nos pacientes oncológicos, as causas mais comuns de IRA nefrotóxica são
os antibacterianos (aminoglicosídeos, Vancomicina e Polimixina), antifúngicos
(Anfotericina), antivirais (Foscarnet e Aciclovir) e antineoplásicos como Cisplatina,
Carboplatina, Nitrosuréias, Metotrexato, 5-Fluoracil e Ifosfamida (DEVARAJAN,
2005).
Outra causa de NTA são as toxinas endógenas: mioglobina, hemoglobina,
ácido úrico, cálcio, oxalato, paraproteínas. É importante lembrar a ocorrência de
muitas dessas toxinas em situações de grande destruição tecidual como trauma,
queimadura, rabdomiólise e lise tumoral maciça (DEVARAJAN, 2005).

2.4. MÉTODOS DE AVALIAÇÃO DA FUNÇÃO RENAL

O uso de quimioterapia nefrotóxica em pacientes com neoplasia exige
monitorização da função renal para detectar lesão o mais precoce possível.
A dosagem de creatinina é o exame mais comumente usado para avaliação
da função renal, porém é pouco sensível para mudanças agudas de função renal. A
concentração sérica da creatinina não se altera até que seja perdida cerca de 50%
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da função renal. Outro biomarcador que se altera mais precocemente é o NGAL,
possível de ser dosado em sangue periférico e em urina.

2.4.1 Creatinina

A creatinina, derivada de aminoácido com peso molecular de 113Da é
livremente filtrada pelos glomérulos. A concentração sérica de creatinina é
influenciada por inflamação, idade, sexo, massa muscular, metabolismo muscular e
hidratação (LEVEY et al., 2000; DEVARAJAN; NGUYEN, 2008). Com a TFG entre
90 a 60ml/min/1,73m2, a concentração sérica de creatinina não aumenta
significativamente devido à secreção tubular de creatinina. Por estas razões, a
relação de creatinina sérica e TFG varia substancialmente e o clearance de
creatinina superestima a TFG (LEVEY et al., 1999; LEVEY et al., 2000). Para
calcular o clearance de creatinina em pediatria utiliza-se a fórmula de Schwartz
(SCHWARTZ et al., 1984; SCHWARTZ; GAUTHIER, 1985). A precisão da fórmula
de Schwartz para avaliação da função renal, estimando a taxa de filtração
glomerular a partir da altura e da creatinina sérica, é bastante discutida por vários
autores, sendo considerada por muitos como um método impreciso. Um estudo
realizado com 32 crianças nigerianas pelo University College Hospital avaliou a
concordância entre a depuração da creatinina endógena e a estimativa da TGF pela
fórmula de Schwartz. Os resultados do estudo demonstraram que a fórmula
superestimou a TGF em mais de dois terços dos pacientes devido baixo percentual
de tecido muscular em crianças. Porém, ainda é o melhor método de estimar a TFG
na faixa etária pediátrica (GBADEGESIN et al., 1997).

Fórmula de Schwartz:
TFG (ml/min/1,73m2 ) = K x estatura (cm) / creatinina (mg/dl)
(K: RN até 2 anos = 0,45;criança > 2 anos = 0,55; adolescente sexo feminino
0,55; adolescente sexo masculino 0,7)
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2.4.2 NGAL (neutrophil gelatinase-associated lipocalin)

NGAL, membro da família das lipocalinas (KJELDSEN et al., 1993) é
associada à gelatinase dos neutrófilos humanos, expressa tanto pelos neutrófilos
quanto por outras células epiteliais, incluindo túbulo coletor proximal. NGAL é
expressa principalmente na alça de Henle e em segmentos do túbulo distal, é filtrada
nos glomérulos e absorvida no túbulo proximal (AL-ISMAILI; PALIJAN; ZAPITTELI,
2011). Expressão do gene de NGAL é demonstrada em vários tecidos como útero,
glândula salivar, traquéia, estômago, cólon (AL-ISMAILI; PALIJAN; ZAPITTELI,
2011) rins, próstata e epitélio respiratório (COWLAND; BORREGAARD, 1997).
A NGAL humana é uma cadeia de polipeptídeos de 178 aminoácidos com
peso molecular de 25kDa (GOETZ et al., 2002). Devido seu baixo peso molecular e
sua resistência a degradação, NGAL é prontamente excretada e detectada na urina
(MISHRA et al., 2003). NGAL é altamente acumulada nos túbulos corticais de rins
humanos, sangue e urina após eventos isquêmicos e nefrotóxicos (MISHRA et al.,
2004). NGAL é sistemicamente sintetizada em resposta a dano renal. Como uma
molécula pequena, é livremente filtrada pelos glomérulos e então absorvida pelo
túbulo proximal (SCHMITT-OTT et al., 2007). Evidências sugerem que a NGAL pode
se tornar, na investigação de IRA, um equivalente às troponinas na investigação de
infarto agudo do miocárdio (CRUZ, 2009). Pode ser detectada cerca de duas horas
após evento isquêmico e seus níveis se correlacionam com a duração da isquemia
(DEVARAJAN, 2010). Também há estudos que identificaram NGAL como marcador
de nefrotoxicidade por cisplatina em modelos animais (YUEN, 2006). Experimentos
evidenciam NGAL como um dos mais precoces e importantes marcadores de
insultos isquêmicos e nefrotóxicos (SONI et al., 2009). Entre os nefrotóxicos, a
cisplatina está comumente envolvida na elevação de NGAL. Tanto amostras de
urina quanto de sangue periférico são preditoras independentes de IRA. NGAL tem
sido excelente preditora da gravidade de IRA e da necessidade de diálise em
pacientes pediátricos com síndrome hemolítico urêmica, após administração de
contraste e em unidades de terapia intensiva (DEVARAJAN; NGUYEN, 2008).
Em investigações iniciais, NGAL era estimada por técnicas de Western Blot.
Estudos subsequentes e atuais são baseados em técnicas de ELISA e
quimioluminescência. NGAL tem sido avaliada como um marcador precoce de IRA
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em várias situações: elevações significativas de NGAL plasmática (três vezes o valor
de referência) ocorreram em cerca de duas horas após a injúria renal, ou seja, dois a
três dias antes da elevação dos valores de creatinina. Elevações de NGAL urinária
em 15 e 25 vezes foram observadas em duas e quatro horas respectivamente, após
evento causador de injúria renal. A técnica necessita de 150 microlitros de urina e
resultados quantitativos são disponíveis em 35 minutos (SONI et al., 2009).
NGAL parece ser o biomarcador mais promissor, porém pode sofrer
influência de outros fatores como diabetes, hipertensão, asma, doença pulmonar
obstrutiva crônica, sepse e doença renal crônica. Por esse motivo, é vista com
melhores resultados em crianças quando comparada aos adultos, provavelmente
pela ausência ou menor número de comorbidades (DEVARAJAN; NGUYEN, 2008).
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3 MATERIAL E MÉTODOS

3.1 TIPO DE ESTUDO

Estudo

observacional,

analítico,

transversal

com

coleta

de

dados

prospectiva.

3.2 LOCAL E PERÍODO DO ESTUDO

Estudo realizado no período entre setembro de 2011 a maio de 2012, no
serviço de Oncologia Pediátrica do Hospital Erasto Gaertner.

3.3 CASUÍSTICA

Foram selecionados todos os pacientes que receberam altas doses de MTX
(2g/m2 ou mais) e que preencheram os critérios de inclusão. Cada paciente do
estudo participou da análise apenas uma vez, mesmo que tenha sido submetido a
outro quimioterápico nefrotóxico na sequência. O total de pacientes da casuística foi
de 19 casos.

3.4 CRITÉRIOS DE INCLUSÃO

Foram incluídos no estudo os pacientes menores de 18 anos, que
apresentavam controle de esfíncter urinário, que eram portadores de catéter
totalmente implantado (CTI), não portadores de doença renal prévia e que não
haviam recebido outra medicação nefrotóxica nos 7 dias anteriores ao ciclo de
quimioterapia.
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3.5 CRITÉRIOS DE EXCLUSÃO

Foram excluídos do estudo os pacientes que não conseguiram urinar no
momento desejado para a coleta.

3.6 POPULAÇÃO DE ESTUDO

Dos 19 pacientes que preencheram os critérios de inclusão, 17 fazem parte
da população do estudo pois dois foram excluídos devido dificuldade de urinar no
momento desejado para a coleta.

3.7 AMOSTRA E TÉCNICA DE AMOSTRAGEM

A amostra foi constituída pelos 17 pacientes elegíveis para o estudo.
Desses,12 eram portadores de leucemia linfóide aguda, dois de linfoma nãoHodgkin e três de osteossarcoma.
Todos os pacientes receberam hidratação endovenosa contínua e controle
de diurese em 24 horas além de alcalinização urinária e controle de pH urinário.

3.8 HIPÓTESES

H0: Doses elevadas de metrotexato não determinam insuficiêcia renal.
H1: Metrotexato em doses elevadas determinam insuficiêcia renal.

3.9 PROCEDIMENTOS

3.9.1 Coleta de Sangue e Urina

As amostras de urina foram obtidas por diurese/micção espontânea, sem
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qualquer tipo de procedimento invasivo. A coleta de sangue foi realizada por punção
de catéter totalmente implantado em todos os casos. Cada paciente foi submetido a
quatro coletas de sangue e urina (após duas horas de hidratação endovenosa prévia
a infusão de quimioterapia, duas horas, seis horas e 72 horas após infusão do
quimioterápico). Em cada um desses momentos foram coletados quatro ml de
sangue e 20ml de urina.

3.9.2 Armazenamento das Amostras

Logo após a coleta as amostras foram centrifugadas no laboratório de
bioquímica do HEG. Foram armazenados os três ml de urina sobrenadante sob
temperatura de -80o C (divididos em dois frascos de Eppendorf de 1,5ml), no banco
de sangue do HEG. O pH de cada amostra de urina foi averiguado antes do
armazenamento das amostras. A centrífuga utilizada foi a MAN 1503, calibrada em
julho de 2011, cuja manutenção é anual. Do sangue centrifugado foi armazenado 1,5
ml de plasma (em frasco de Eppendorf). O armazenamento do plasma também foi
realizado no banco de sangue, no freezer INDREL sob temperatura de -80oC,
modelo IULT 304V, cuja manutenção havia sido realizada em agosto de 2011 e é
repetida anualmente.

3.9.3 Análise das Amostras

3.9.3.1 Análise de Creatinina

Para análise de creatinina de cada amostra de sangue foi utilizada técnica
de nefelometria, no laboratório de bioquímica do HEG, através de equipamento
automatizado (VITROS 250), método de bioquímica seca. As dosagens foram
realizadas imediatamente após cada coleta. A última calibração do aparelho havia
sido realizada em julho de 2011 e a manutenção, feita a cada 6 meses.
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3.9.3.2 Análise de NGAL

As mensurações de NGAL foram realizadas no laboratório BD –
Diagnósticos do Brasil em 18/02/2013, após as amostras degelarem em temperatura
ambiente. O aparelho utilizado foi o ARCHITECT PLUS, que havia sido submetido a
calibração e manutenção naquele mesmo dia. O kit de NGAL utilizado foi o
ARCHITECT Urina NGAL, um imunoensaio quimioluminescente de micropartículas
(CMIA) para a determinação quantitativa de NGAL em urina humana. Para cada
teste foram utilizados 0,4ml de urina. Não foi possível dosar a NGAL plasmática
devido indisponibilidade do kit.

3.9.4 Análise dos Prontuários

Foram avaliados os seguintes dados mediante revisão dos prontuários:
sexo, idade, diagnóstico, protocolo de quimioterapia em uso, dose de metotrexato
utilizada, presença ou não de doença renal prévia.

3.10 ANÁLISE ESTATÍSTICA

Os dados foram coletados pela pesquisadora e digitados na planilha
eletrônica Microsoft Excel® e, posteriormente, conferidos e transferidos para
software de estatística SPSS.
As variáveis analisadas foram creatinina e NGAL urinárias pré-quimioterapia,
duas horas, seis horas e três dias após realização de quimioterapia.
Na análise dos dados, os testes utilizados foram Anova de Friedman,
Correlação de Spearman e Teste exato de Fisher.
Para todos os testes foi considerado o nível mínimo de significância de 5%
(p < 0,05).
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3.11 ÉTICA EM PESQUISA

Este estudo foi aprovado pelos Comitês de Ética em Pesquisa em Seres
Humanos do Hospital Erasto Gaertner (Anexo 1) e do Hospital de Clínicas (Anexo
2). Todos os responsáveis assinaram o Termo de Consentimento Livre e Esclarecido
(TCLE) (Apêndice 1). Para os pacientes com idade igual ou maior a 12 anos foi
aplicado também o Termo de Assentimento (Apêndice 2).

3.12 FOMENTO PARA A PESQUISA E INSTITUIÇÕES ENVOLVIDAS

O material para armazenamento de urina (tubos de Eppendorf) foi doado
pelo Centro de Genética Molecular e Pesquisa do Câncer em Crianças
(CEGEMPAC) e pela Associação Paranaense de Apoio a Criança com Neoplasia
(APACN). Os kits para realização das dosagens de NGAL foram doados pelo
laboratório BD-Diagnósticos do Brasil, onde os testes foram executados. O material
para coleta de sangue e urina foi fornecido pelo HEG, que também foi responsável
pelas dosagens de creatinina.
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4 RESULTADOS

4.1 CARACTERÍSTICAS DOS PACIENTES

A idade dos pacientes variou de 48 a 225 meses, sendo a mediana de 152,6
meses. Quanto ao sexo, nove (53%) pacientes eram do sexo masculino e oito (47%)
pacientes do sexo feminino.
Quanto ao diagnóstico oncológico, 12 (70%) pacientes apresentavam
leucemia linfóide aguda (LLA), três (18%) de osteossarcoma e dois (12%) de linfoma
de Burkitt.
O peso dos pacientes variou de 15,5 a 60,5 quilos e a superfície corporal
(SC) de 0,66 a 1,77m2.
Quanto a dose de Metotrexato recebida, foi de 2g/m2 em 12 (70%) dos
pacientes, 3g/m2 em dois (12%) pacientes e 12g/m2 em três (18%) pacientes.
A função renal basal (mensurada utilizando-se o cálculo do Clearance de
Creatinina pela fórmula de Schwartz) era normal em todos os pacientes.

4.2 RESULTADOS DOS TESTES DE FUNÇÃO RENAL

Foram avaliados os valores de creatinina e NGAL basal, da segunda e sexta
horas pós quimioterapia e no terceiro dia pós quimioterapia.
Foi utilizada classificação pRIFLE que evidenciou risco de lesão renal
(queda da TFG > 25%) em três casos (casos 6, 9 e 13). Em nenhum caso houve
injúria (queda da TFG > 50%) ou insuficiência renal (queda da TFG > 75% ou ClCr <
35ml/min/1,73m2).
Não houve elevação nos valores de NGAL nos tempos duas horas, seis
horas e terceiro dia pós quimioterapia em comparação com os valores de NGAL
basal.
Os valores referentes à idade, superfície corpórea, dose de MTX recebida e
resultados de creatinina, ClCr, NGAL e classificação conforme pRIFLE estão nas
Tabelas 1 e 2.
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TABELA 1 - RESULTADOS DE CREATININA E TFG BASAIS, SEGUNDA HORA E SEIS HORAS PÓS-QUIMIOTERAPIA
IDADE

SC

(meses)

(m )

ID

DOSE MTX

2

2

(mg/m )

Cr BASAL

ClCr BASAL

(mg/dL)

(ml/min/1,73m )

2

Cr 2h

ClCr 2h

(mg/dL)

(ml/min/1,73m )

2

Cr 6h

ClCr 6h

(mg/dL)

(ml/min/1,73m )

2

1

56

0,66

3

0,28

196

0,28

196

0,33

167

2

48

0,68

2

0,32

174

0,33

169

0,38

147

3

66

0,78

2

0,26

228

0,28

212

0,59

101

4

203

1,77

12

0,48

193

0,48

193

0,49

189

5

166

1,4

2

0,53

168

0,52

171

0,58

153

6

179

1,7

2

0,49

246

0,72

168

0,76

159

7

181

1,5

2

0,48

239

0,6

191

0,48

239

8

189

1,57

2

0,7

173

0,6

202

0,6

202

9

200

1,44

12

0,5

180

0,7

129

0,7

129

10

183

1,54

2

0,7

127

0,8

111

0,6

148

11

71

0,88

2

0,4

166

0,4

166

0,4

166

12

225

1,73

12

0,9

146

0,8

164

0,8

164

13

170

1,26

2

0,4

271

0,6

181

0,6

181

14

122

1,05

2

0,5

146

0,4

182

0,4

182

15

154

1,38

3

0,6

172

0,5

206

0,6

172

16

187

1,38

2

0,6

143

0,5

172

0,5

172

17

194

1,6

2

0,7

130

0,8

113

0,8

113

FONTE: O autor (2014)
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TABELA 2 – RESULTADOS DE CREATININA E TFG NO TERCEIRO DIA PÓS-QUIMIOTERAPIA, INDICADORES DE INJÚRIA RENAL E VALORES
DE NGAL
ID

IDADE
(meses)

SC
2

(m )

Cr D3

ClCr D3
2

(mg/dL)

(ml/min/1,73m )

AKI (TFG)

QUEDA TFG

NGAL U BASAL

NGAL U 2h

NGAL U 6h

NGAL U D3

**

(%)

(ng/mL)

(ng/mL)

(ng/mL)

(ng/mL)

1

56

0,66

0,2

275

0

30,1

13,7

5,7

21

2

48

0,68

0,32

174

0

2,2

10,5

2,3

3,8

3

66

0,78

0,35

170

0

23

1,2

2,5

3,6

3,4

4

203

1,77

0,53

184

0

9,3

91,5

37,3

16,8

21,6

5

166

1,4

0,5

178

0

22,8

8,4

11,8

12,4

6

179

1,7

0,81

149

1

15,2

8,8

3,6

27,1

7

181

1,5

0,48

239

0

4

7,1

10,7

20,8

8

189

1,57

0,6

202

0

6,8

13,1

9,1

28,9

9

200

1,44

0,7

129

1

8,5

6,3

6,4

28,4

10

183

1,54

0,6

148

0

9,1

2,3

9,6

5,9

11

71

0,88

0,4

166

0

13,8

8,4

8,3

20,8

12

225

1,73

0,8

164

0

23

7

4,2

18,9

13

170

1,26

0,7

155

1

6,2

2,6

6,9

26

14

122

1,05

0,3

243

0

0,6

3,2

3,3

7

15

154

1,38

0,4

258

0

0,9

5

1

3,3

16

187

1,38

0,6

143

0

73,8

16,4

6,8

18,5

17

194

1,6

0,9

101

0

8,7

9,4

3,5

6

FONTE: O autor (2014)
NOTA: ** 0 = sem risco de IRA 1= risco de IRA

39,4

28,3

42,8

22,3
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Com o objetivo de comparar as alterações dos valores de creatinina e
NGAL, buscando um marcador precoce de lesão renal foi realizada representação
gráfica por box plot entre os valores de creatinina (Gráfico 1) e NGAL (Gráfico 2) nos
quatro tempos. Para creatinina as medianas estão entre 0,5 e 0,6mg/dl, não
havendo diferença estatisticamente significativa. Para NGAL as medianas estão
entre zero e 20ng/ml e há aumento significativo dos valores de NGAL da sexta hora
para o terceiro dia. Porém, não houve elevação precoce de NGAL pois não se
evidencia elevação significativa nas horas dois e seis pós-quimioterapia (Gráficos 1
e 2).

1,0

0,9

0,8

Creatinina (mg/dL)

0,7

0,6

0,5

0,4

0,3

0,2

0,1
Basal

2h

6h

D3

Mediana
25%-75%
5%-95%

GRÁFICO 1 - VALORES DE CREATININA SÉRICA ANTES E APÓS INFUSÃO DE HDMTX
FONTE: O autor (2014)
NOTA: Anova de Friedman: p = 0,67
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100

80

NGAL (ng/mL)

60

40

20

0

-20
Basal

2h

6h

D3

Mediana
25%-75%
5%-95%

GRÁFICO 2 - VALORES DE NGAL URINÁRIA ANTES E APÓS INFUSÃO DE HDMTX
FONTE: O autor (2014)
NOTA: Anova de Friedman: p < 0,001

Comparando as variações dos valores de creatinina e NGAL (deltas de
creatinina e NGAL), em cada um dos tempos utilizados, observou-se que em
nenhum deles houve diferença significativa para os valores de creatinina.

Para

NGAL, novamente houve variação significativa no intervalo entre sexta hora e
terceiro dia, não sendo possível correlacionar a alteração dos valores com
diagnóstico precoce de lesão renal (Gráficos 3 e 4).
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0,4

0,3

Delta Creatinina

0,2

0,1

0,0

-0,1

-0,2

-0,3
2h - basal

6h - 2h

D3 - 6h

Mediana
25%-75%
5%-95%

GRÁFICO 3 – VARIAÇÃO DOS VALORES DE CREATININA ENTRE OS QUATRO TEMPOS
FONTE: O autor (2014)
Nota: Anova de Friedman: p = 0,54

40

20

Delta NGAL

0

-20

-40

-60

-80
2h - basal

6h - 2h

D3 - 6h

Mediana
25%-75%
5%-95%

GRÁFICO 4 – VARIAÇÃO DOS VALORES DE NGAL ENTRE OS QUATRO TEMPOS
FONTE: O autor (2014)
NOTA: Anova de Friedman: p < 0,001
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Ao analisar os três casos classificados como de risco para IRA, observa-se
que nos três houve elevação da creatinina e queda da TFG já na segunda hora após
infusão de HDMTX. No caso número seis essa elevação foi de 47%, no número
nove foi de 40% e no 13, de 50%. Consequentemente, houve queda da TFG em
31,7%, 28,3% e 33,1% nos casos seis, nove e 13, respectivamente (Tabela 3).
Essas alterações mantiveram-se na sexta hora e no terceiro dia pósquimioterapia.

Na sexta hora, o caso seis apresentou elevação do valor de

creatinina em 55% do valor basal, enquanto que nos casos nove e 13 o percentual
de alteração manteve-se inalterado. A TFG do sexto paciente reduziu em 35,3%
quando comparada ao valor basal. As TFG dos casos nove e treze mantiveram-se
como na hora dois (Tabela 4).
No terceiro dia pós-quimioterapia apenas os casos número seis e 13
persistiram com piora dos parâmetros de creatinina e TFG. O caso número nove
permaneceu inalterado. O caso seis persistiu com elevação do valor de creatinina
em 81% e redução de 39,4% da TFG, quando comparada ao valor basal. O caso 13
sofreu nova elevação de creatinina atingindo 75% de acréscimo com consequente
piora da TFG em 44,2% (Tabela 5).

TABELA 3 – RESULTADOS DE CREATININA E TFG BASAL E DUAS HORAS APÓS
INFUSÃO DE HDMTX NOS TRÊS PACIENTES COM RISCO DE IRA
ClCr

DOSE

Cr

MTX

BASAL

BASAL

Cr 2h

ClCr 2h

ELEVAÇÃO

QUEDA

DE Cr

TFG

(%)

(%)

ID
2

(mg/m )

(ml/min/
(mg/dL)

2

1,73m )

(1,73ml/
(mg/dL)

2

min/m )

6

2

0,49

246

0,72

168

47%

31,7

9

12

0,5

180

0,7

129

40%

28,3

13

2

0,4

271

0,6

181

50%

33,1

FONTE: O autor (2014)
NOTA: ** 0 = sem risco de IRA 1= risco de IRA
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TABELA 4 – RESULTADOS DE CREATININA E TFG BASAL E SEIS HORAS APÓS
INFUSÃO DE HDMTX NOS TRÊS PACIENTES COM RISCO DE IRA

ClCr

DOSE

Cr

MTX

BASAL

BASAL

Cr 6h

ClCr 6h

ELEVAÇÃO

QUEDA

DE Cr

TFG

(%)

(%)

ID
2

(mg/m )

(ml/min/
(mg/dL)

2

1,73m )

(1,73ml/
(mg/dL)

2

min/m )

6

2

0,49

246

0,76

159

55%

35,3

9

12

0,5

180

0,7

129

40%

28,3

13

2

0,4

271

0,6

181

50%

33,1

FONTE: O autor (2014)
NOTA: ** 0 = sem risco de IRA 1= risco de IRA

TABELA 5 – RESULTADOS DE CREATININA E TFG BASAL E TRÊS DIAS APÓS
INFUSÃO DE HDMTX NOS TRÊS PACIENTES COM RISCO DE IRA
DOSE

Cr

ClCr

MTX

BASAL

BASAL

Cr D3

ClCr D3

ELEVAÇÃO

QUEDA

DE Cr

TFG

(%)

(%)

ID
2

(mg/m )

(ml/min/
(mg/dL)

2

1,73m )

(1,73ml/
(mg/dL)

2

min/m )

6

2

0,49

246

0,81

149

81%

39,4

9

12

0,5

180

0,7

129

40%

28,3

151

75%

44,2

271
13

2

0,4

0,7

FONTE: O autor (2014)
NOTA: ** 0 = sem risco de IRA 1= risco de IRA

Utilizando-se testes de correlação, foram comparados valores de NGAL com
idade e NGAL com superfície corpórea em m2 e não foi encontrada correlação
significativa (Tabelas 6 e 7).
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TABELA 6 - TESTE DE CORRELAÇÃO ENTRE NGAL E IDADE
TEMPOS

COEFICIENTE DE

p

CORRELAÇÃO
Basal

0,282

0,272

2h

0,181

0,488

6h

0,339

0,183

D3

0,372

0,141

FONTE: O autor (2014)

TABELA 7- TESTE DE CORRELAÇÃO ENTRE NGAL E SC
TEMPOS

COEFICIENTE DE

p

CORRELAÇÃO
CORRELAÇÃCORRELAÇ
0,292
ÃO
0,262

0,255
0,310

6h

0,369

0,145

D3

0,335

0,189

Basal
2h

FONTE: O autor (2014)

Diagramas de dispersão entre idade e NGAL, superfície corpórea e NGAL,
não evidenciaram correlação em nenhum dos tempos (Gráficos 5 e 6).
Com objetivo de avaliar se maiores doses de quimioterapia recebida
interferiram no surgimento de lesão renal foi comparada a dose de MTX recebida
entre os dois grupos (com risco de lesão renal e sem) utilizando o teste exato de
Fisher. Obteve-se como resultado valor de p = 0,68 indicando que não pode ser
considerada existência de relação entre as duas variáveis (Tabela 8).
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A tabela a seguir mostra o resultado do teste de correlação entre NGAL e SC, note que não temos
indícios de correlações significativas.

GRÁFICO 5 - DISPERSÃO ENTRE NGAL E IDADE
NGAL vs SC

FONTE: O autor (2014)

GRÁFICO 6 - DISPERSÃO ENTRE NGAL E SC
FONTE: O autor (2014)
Uma outra dúvida é saber se a dose de quimioterapia recebida (MTX de 2g, 3g ou 12g) pode
interferir com a evolução para lesão renal e novamente se NGAL faria diagnóstico precoce
nesses casos (comparado a Creatinina).
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TABELA 8 - COMPARAÇÃO ENTRE DOSE DE MTX RECEBIDA E PRESENÇA
OU NÃO DE LESÃO RENAL
DOSAGEM MTX

LESÃO
2g/m

2

3g/m

2

TOTAL
12g/m

2

Não

10

2

2

14

Sim

2

0

1

3

12

2

3

17

TOTAL
FONTE: O autor (2014)
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5 DISCUSSÃO

Devido ao fato da creatinina alterar somente depois que cerca de 50% da
função renal já foi perdida é necessário buscar marcadores que permitam
diagnóstico precoce de IRA. Vários biomarcadores têm sido estudados com esse
objetivo (DEVARAJAN, 2005). Estudos avaliando NGAL evidenciaram que esta é um
marcador precoce para eventos isquêmicos e tóxicos (MISHRA, 2004). Pelo fato da
NGAL ser um marcador também para toxicidade renal optamos por realizar
dosagens de NGAL urinária nos tempos: pré-quimioterapia, duas e seis horas após
a infusão da quimioterapia e três dias após essa infusão. Na sequência, esses
valores foram comparados com os valores de creatinina, buscando o marcador que
sofria alteração mais precoce.
Bennett et al., em 2008, avaliaram 196 pacientes pediátricos que sofreram
evento isquêmico devido cirurgia cardíaca para correção de má formação congênita.
Desses pacientes, 99 (51%) apresentaram critérios de IRA. A elevação de creatinina
em 50% ou mais nas primeiras 24 horas após o procedimento ocorreu em apenas
sete pacientes (7,1%), até 48 horas em 60 pacientes (60,1%) e em 32 pacientes
(32,1%) até a hora 72. A elevação de creatinina sérica se manteve por pelo menos
quatro dias após o procedimento cirúrgico, o que sugere presença de IRA intrínseca
e não de IRA pré-renal. Os pacientes foram divididos em dois grupos, com ou sem
IRA. Nenhuma diferença foi encontrada entre os grupos quanto a idade, raça,
gênero, hipertensão ou níveis séricos de creatinina. No grupo que não apresentou
IRA houve uma discreta, porém estatisticamente significativa, elevação na NGAL
urinária duas horas e quatro horas após a cirurgia cardíaca, com normalização nos
tempos seguintes. No grupo que evoluiu com IRA houve elevação de NGAL urinária
em 15 vezes na segunda hora, em 25 vezes na quarta hora e 26 vezes na sexta
hora. Essas elevações nos valores de NGAL se mantiveram por até 48 horas após o
procedimento cirúrgico. A elevação de NGAL foi significativamente maior em
pacientes que apresentaram elevação precoce dos valores de creatinina sérica.
Elevação dos valores de NGAL urinária nas horas dois, quatro e seis apresentaram
forte relação com o percentual de elevação de creatinina, duração de IRA e tempo
de internação hospitalar (todos com p < 0,0001). A elevação de NGAL urinária na
segunda hora também mostrou relação com necessidade posterior de hemodiálise e
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maior morbidade. Esse estudo validou o uso de NGAL urinária como preditor de IRA
em casos isquêmicos.
Há relatos também de alteração precoce de NGAL urinária após o uso de
cisplatina. Gaspari et al. publicaram em 2010 um estudo avaliando 46 pacientes
adultos oncológicos em uso de cisplatina. Desses, em 26% dos casos houve
elevação superior a 25% nos valores de creatinina apenas no terceiro dia após
exposição

ao

quimioterápico.

Os

níveis

de

NGAL

urinária

aumentaram

significativamente nos dias um, dois, três e 15 enquanto os níveis de creatinina
somente nos dias três, sete e 15 pós quimioterapia. Outro estudo, publicado por Lin
et al., em 2012, avaliou 33 pacientes acima de 18 anos, com câncer de cabeça e
pescoço, esofágico ou tímico que utilizaram cisplatina no período de um ano. Nesse
trabalho os critérios de exclusão foram TFG < 60ml/min/1,73m2, utilização de drogas
nefrotóxicas pré-quimioterapia, situações que interferissem na condição clínica como
sepse e também uso de contraste. Todos coletaram NGAL urinária préquimioterapia, quatro horas, oito horas, 12 horas, um dia, dois dias, três dias e
quatro dias após a infusão de cisplatina. Os níveis de creatinina foram avaliados nos
dias quatro e 10 após a cisplatina para identificar IRA. Os pacientes foram
hidratados por seis dias e receberam betametasona a cada seis horas por cinco dias
e tropisetrona. Dos 33 pacientes, 30% foram de risco para injúria renal induzida por
cisplatina, definido por uma diminuição de 25% da taxa de filtração glomerular no
quarto dia, quando comparado aos níveis basais. No 17 o. dia após cisplatina, a taxa
de filtração glomerular apresentou recuperação em 80% dos pacientes deste grupo
de risco; em 20% dos pacientes os níveis de creatinina se encontravam 25%
maiores que os níveis basais. Em relação à NGAL urinária, houve um aumento
significativo dos seus valores na hora 12, dia um, dia dois e dia três no grupo de
risco. No outro grupo os valores de NGAL não apresentaram aumento significativo
nesses mesmos tempos avaliados. Esta diferença foi estatisticamente significativa.
Avaliando possíveis fatores de risco como idade, sexo, IMC, valor de creatinina
basal e proteínas urinárias totais, utilizando-se de regressão logística multivariada, o
aumento da NGAL urinária na hora 12 após a cisplatina foi classificado como um
preditor de risco de injúria renal baseado nos critérios de RIFLE. O percentual de
elevação de NGAL urinária, encontrado neste estudo, não foi tão alto quanto os já
descritos em outros estudos em eventos isquêmicos. Isto pode indicar que a NGAL
urinária é um biomarcador mais sensível para detectar alteração renal subclínica, a

55

qual é mais difícil de ser detectada precocemente usando outros parâmetros de
função renal. O estudo demonstrou que os valores de NGAL urinária aumentam
antes que os valores de creatinina, sendo um bom marcador para injúria renal
induzida por cisplatina.
Não foram encontrados na literatura estudos avaliando o uso de NGAL após
infusão de MTX, porém este também é um quimioterápico com potencial de dano
renal (LACASCE, 2009). A causa da disfunção renal induzida pelo MTX é a
precipitação do quimioterápico e seus metabólitos nos túbulos renais ou efeito tóxico
direto do MTX. Mais de 90% do MTX é excretado pelos rins. Para diminuir o risco de
desenvolvimento de toxicidade renal os pacientes devem receber hiperhidratação
(3000ml/m2/24h) antes, durante e após a infusão da medicação assim como
alcalinização urinária com bicarbonato de sódio. Pacientes que recebem HDMTX
devem ser submetidos a dosagem sérica de MTX, pois já foi demonstrado que níveis
elevados de MTX plasmático estão relacionados a risco maior de toxicidade renal
(PETRILLI, 2006). Apesar desses cuidados diminuirem o risco da nefrotoxicidade,
aproximadamente 1,8% dos pacientes tratados com HDMTX desenvolvem disfunção
renal com risco de óbito (WIDEMANN; ADAMSON, 2006). A falta de manifestações
clínicas iniciais que levem a suspeita de IRA e o aumento tardio da creatinina
demonstram a importância de se procurar um marcador precoce de IRA nos
pacientes submetidos a tratamento com este quimioterápico potencialmente
nefrotóxico. Por esta razão, foi decidido avaliar dosagens de NGAL urinária após
HDMTX neste estudo.
Levando em consideração o aumento da NGAL urinária já na segunda hora
após eventos isquêmicos, foi proposta avaliação de NGAL urinária duas horas após
o uso de MTX com objetivo de saber se NGAL urinária também serviria como
preditor para eventos tóxicos decorrentes do uso desse quimioterápico.
Neste estudo, não foi encontrada diferença estatisticamente significativa nos
valores de NGAL basal, segunda hora e sexta hora após uso de MTX. Houve
diferença significativa apenas nos resultados do terceiro dia, o que mostra que
NGAL não permitiu diagnóstico mais precoce que a creatinina. Não se pode afirmar
se isso ocorreu devido a diluição causada pela hiperhidratação concomitante a
quimioterapia, influenciado pela alcalinização urinária ou porque nenhum dos
pacientes apresentou injúria ou falência renal (queda da TFG maior ou igual a 50%),
havendo apenas três casos definidos como risco para IRA pela classificação de
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pRIFLE. Em relação a dose de MTX utilizada, não foi possível associar maior risco
de lesão renal em pacientes submetidos a maiores doses de MTX, pois dos três
pacientes que receberam a maior dose (12g/m 2) apenas um evoluiu para risco de
IRA pelo pRIFLE. Da mesma forma, dos pacientes que receberam a menor dose
(2g/m2) de MTX, dois apresentaram queda da TFG e daqueles que receberam a
dose intermediária (3g/m2) nenhum apresentou alteração. Dessa observação podese inferir que outros fatores individuais devem predispor ao desenvolvimento da
injúria renal.
Não foram encontrados dados estatisticamente significativos ao avaliar os
resultados da segunda hora e da sexta hora pós-quimioterapia. Apesar disso, não se
pode afirmar que a NGAL urinária não possa ser considerada um bom preditor de
IRA nos casos de toxicidade pelo MTX, devido ao pequeno tamanho da amostra.
Como não houve lesão renal documentada em nenhum dos 17 pacientes, não é
possível avaliar se creatinina ou NGAL seriam preditoras de IRA. Por esse motivo
não foi possível estabelecer valor de corte de NGAL como preditor de lesão renal.
Como a amostra é pequena e o evento esperado não ocorreu, não se pode utilizar
testes estatísticos adicionais na tentativa de identificar correlação entre valores de
creatinina, NGAL e risco de IRA. A utilização desses testes poderia incorrer num erro
estatístico do tipo II.
A creatinina, mesmo que alterando tardiamente na maior parte dos casos,
ainda é um marcador útil e de fácil acesso e, por esse motivo, o mais utilizado na
prática clínica. Em pacientes submetidos à HDMTX, variações dos valores de
creatinina sérica são utilizados para definir nefrotoxicidade, mesmo quando o valor
absoluto da creatinina permanece dentro dos valores da normalidade. Em pacientes
submetidos à HDMTX são realizadas dosagens séricas de creatinina 24, 48 e 72
horas após a infusão da medicação, além da mensuração do nível sérico de MTX.
Quando ocorre elevação dos valores de creatinina em até 50% associado as
dosagens séricas de MTX de 10 a 50 micromol na 24a. hora, de 2 a 5 micromol na
48a. hora e de 0,2 a 1 micromol na 72a. hora, a toxicidade é considerada leve.
Quando a elevação de creatinina é superior a 50% e as dosagens séricas de MTX
são de 10 a 50 micromol na 24a. hora, de 2 a 5 micromol na 48a. hora e de 0,2 a 1
micromol na 72a. hora, a toxicidade é moderada. A toxicidade é grave quando os
valores de MTX sérico são superiores a 50 micromol na 24a. hora, 5 micromol na
48a. hora e de 1 micromol na 72a hora, independente dos valores de creatinina
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sérica (PETRILLI, 2007). Em nenhum dos três pacientes classificados como de risco
para IRA pela pRIFLE, houve toxicidade pelo MTX ao analisar os valores das
dosagens séricas. Assim como a variação dos valores de creatinina é útil para definir
toxicidade pelo MTX, talvez um estudo realizado com número maior de pacientes
possa evidenciar que variações de NGAL (mesmo que dentro dos valores de
normalidade) associadas aos níveis séricos de MTX também sejam definidoras de
nefrotoxicidade.
Nesse estudo, três pacientes foram classificados como de risco para IRA e
em nenhum deles houve elevação de NGAL urinária antes da elevação de creatinina
sérica, portanto NGAL não foi capaz de detectar precocemente pacientes em risco
de IRA.
Esse estudo apresenta algumas limitações. Foi avaliado um pequeno
número de casos devido falta de insumos para realização de mais testes. Também
não foi possível a mensuração de NGAL plasmática para complementar os
resultados, nem a realização de testes em pacientes que fizeram uso de drogas
potencialmente mais nefrotóxicas (como ifosfamida ou cisplatina). Além disso, o fato
de não ocorrerem casos de IRA demonstra que as medidas adotadas para
prevenção de lesão renal estão sendo efetivas. Não se pode esquecer que a
ocorrência de toxicidade grave é rara, mesmo em grandes amostras. Estudos
maiores são necessários para validação clínica.
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6 CONCLUSÕES

A função renal foi avaliada após administração de HDMTX em 17 pacientes
que estavam em tratamento quimioterápico na Oncologia Pediátrica do Hospital
Erasto Gaertner. Em todos os casos foram coletadas amostras de sangue e urina e
realizadas dosagens de NGAL urinária e Cr sérica. As coletas foram realizadas em
quatro tempos: antes da quimioterapia e após a quimioterapia nas horas dois e seis
e no terceiro dia. Em apenas três pacientes houve queda da TFG > 25% (porém
menor de 50%) no terceiro dia após a infusão da medicação, sendo definidos como
risco para IRA pela classificação de pRIFLE.
Nenhum dos 17 pacientes evolui para IRA, três deles classificaram-se como
de risco para IRA, com alteração apenas nas dosagens de creatinina sérica.
Não foi possível definir NGAL urinária como biomarcador precoce de injúria
renal pois nenhum dos pacientes apresentou IRA pela classificação de pRIFLE após
uso de HDMTX.
Como não houve casos de IRA nos pacientes medicados com HDMTX não é
possível avaliar NGAL como biomarcador precoce de IRA nessa amostra.
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RESUMO
Metotrexato é um dos quimioterápicos mais utilizados e sua aplicação em altas doses
(HDMTX), associada ao leucovorin (LV) é componente importante no tratamento das
neoplasias em crianças. HDMTX pode ser administrado de forma segura em pacientes com
função renal normal quando associado à alcalinização urinária, hidratação e resgates de
leucovorin. Apesar dessas medidas, toxicidade induzida pelo HDMTX pode ocorrer.
Identificação imediata dessa condição é essencial para prevenir condições como mucosite,
mielossupressão e nefrotoxicidade. Atrasos no diagnóstico de injúria renal aguda (IRA)
utilizando biomarcadores convencionais, como creatinina sérica, tem sido importante
obstáculo para implantação de medidas de intervenção precoce. Vários biomarcadores
estão sendo estudados com o objetivo de diagnosticar IRA precocemente, entre os quais
encontra-se a neutrophil gelatinase-associated lipocalin (NGAL), que até o momento parece
ser o mais promissor. Esse estudo avaliou a possibilidade de NGAL urinária realizar
diagnóstico precoce de IRA em pacientes oncológicos pediátricos em uso de HDMTX.
Dezessete crianças e adolescentes portadores de neoplasia, que receberam HDMTX, foram
estudados de forma prospectiva, incluindo três pacientes que foram classificados como de
risco para IRA, pela classificação pRIFLE. Alterações na creatinina sérica e na NGAL
urinária foram comparadas nas horas zero, três e seis após a infusão de HDMTX e no
terceiro dia após a administração da quimioterapia. Não foi encontrada alteração
significativa nos valores de NGAL urinária ao comparar os valores basais e no terceiro dia
nos três pacientes classificados como de risco para IRA pela classificação pRIFLE. NGAL
urinária não permitiu diagnóstico precoce de IRA nos pacientes que sofreram lesão renal.
Palavras-chave: Metotrexato em altas doses, nefrotoxicidade, oncologia, pediatria,
creatinina e NGAL
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ABSTRACT
Methotrexate (MTX) is one of the most widely used anti-cancer agents, and administration of
high-dose methotrexate (HDMTX) followed by leucovorin (LV) rescue is an importante
component in the treatment of a variety of childhood cancers. HDMTX can be safely
administered to patients with normal renal function by the use of alkalinization, hydration and
pharmacokinetically guided LV rescues. Despite these measures, HDMTX-induced renal
dysfunction continues to occur. Prompt recognition and treatment of MTX-induced renal
dysfuntion are essencial to prevent potencially life-threatening MTX-associated toxicities,
especially mucositis, myelosuppression and nephrotoxicity. Delay in the diagnosis of acute
kidney injury (AKI) using convention biomarkers, like serum creatinine, has been one of the
important obstacles in applying effective early interventions. Several new biomarkers are
being evaluated in a quest for early diagnosis of AKI, among which neutrophil gelatinaseassociated lipocalin (NGAL) appears to be one of the most promising. This study evaluated
and compared if urinary NGAL levels correlated with methotrexate induced nephrotoxicity .
Seventeen pediatric cancer patients receiving HDMTX chemotherapy were studied
prospectively, including 3 who developed injury, classified by pRIFLE criteria. Changes in
serum creatinine and urinary NGAL were compared at 0 hour, 3 hours, 6 hours and 3 days
after receiving HDMTX intravenous infusions. There was no significant increase in urinary
NGAL levels from baseline to 3 days after HDMTX infusion in the 3 patients who developed
Injury, classified by pRIFLE.
Palavras-chave: high-dose methotrexate, nephrotoxicity, oncology, childhood, creatinine
and NGAL.
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Introdução
Com os avanços no tratamento do câncer infantil nos últimos anos, o
número de sobreviventes e a sobrevida destes pacientes estão cada vez maiores.
Assim, a qualidade de vida e os possíveis efeitos do tratamento oncológico são
preocupações constantes. A quimioterapia está relacionada à possível disfunção
orgânica aguda ou a longo prazo. Entre as possíveis disfunções orgânicas, a injúria
renal é das complicações mais comuns1. Pode se manifestar com injúria renal aguda
irreversível, doença renal crônica progressiva ou disfunção tubular2.
A injúria renal aguda (IRA) consiste em uma síndrome caracterizada por
redução

abrupta

da

filtração

glomerular,

acompanhada

por

distúrbios

hidroeletrolíticos e acidobásicos e retenção de toxinas do metabolismo endógeno.
Pode cursar com alta taxa de mortalidade, principalmente quando resulta em
necessidade de terapia de substituição renal. O diagnóstico precoce e a instituição
de medidas terapêuticas adequadas a cada situação clínica podem alterar o curso e
a gravidade do envolvimento renal, reduzindo a morbimortalidade do paciente3.
Devido à necessidade de uniformizar a definição, detecção e estratificação de IRA
em crianças foi criada a classificação Pediatric Risk Injury Failure Loss End Stage
Kidney Disease (pRIFLE), baseada nos valores de creatinina sérica, taxa de filtração
glomerular e débito urinário (Tabela 1).
Tabela 1
Entre os quimioterápicos nefrotóxicos está o Metotrexate, especialmente
quando usado em altas doses. Segundo LaCasce (2009), essa toxicidade está
relacionada a dois mecanismos: a precipitação nos túbulos renais e redução da taxa
de filtração glomerular. A precipitação nos túbulos renais gera risco de lesão tubular,
potencializado pelas altas concentrações plasmáticas, depleção do volume e acidez
urinária, visto que o MTX e seus metabólitos são pouco solúveis em pH ácido. Já a
redução da taxa de filtração glomerular leva a insuficiência renal funcional devido
constrição arteriolar aferente6.
Alguns autores sugerem que os níveis séricos de creatinina traduzem a
nefrotoxicidade induzida pelo MTX, porém a creatinina sérica medida isoladamente é
insuficiente pois existem grandes variações individuais e há baixa correlação entre
esta e o clearance do metotrexato4.
A falta de marcadores precoces de IRA na prática clínica, como as
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troponinas na investigação de infarto agudo do miocárdio, leva ao atraso terapêutico
na abordagem inicial. Embora a creatinina seja o biomarcador corriqueiro para
diagnóstico de IRA, é pouco sensível para mudanças agudas de função renal7.
Novos marcadores de injúria renal podem ser aferidos na urina ou em
sangue periférico, facilitando diagnóstico precoce, guiando intervenções e
monitorando progressão e recuperação da função renal. Entre os biomarcadores
mais estudados para diagnóstico precoce de IRA está a NGAL 7, membro da família
das lipocalinas8, que é altamente acumulada nos túbulos corticais de rins humanos,
sangue e urina após eventos isquêmicos e nefrotóxicos9. NGAL é sistemicamente
sintetizada em resposta a dano renal. Como uma molécula pequena, é livremente
filtrada pelos glomérulos e então absorvida pelo túbulo proximal10. Pode ser
detectada cerca de 2 horas após evento isquêmico e seus níveis se correlacionam
com a duração da isquemia11. Também há estudos que identificaram NGAL como
marcador de nefrotoxicidade por cisplatina em modelos animais12. Experimentos
evidenciam NGAL como um dos mais precoces e importantes marcadores de
insultos isquêmicos e nefrotóxicos13.
NGAL tem sido avaliada como um marcador precoce de IRA em várias
situações, e elevações significativas de NGAL plasmática (três vezes o valor de
referência) ocorreram em cerca de duas horas após a injúria renal, ou seja, dois a
três dias antes da elevação dos valores de creatinina. Elevações de NGAL urinária
em 15 e 25 vezes foram observadas em duas e quatro horas respectivamente, após
evento causador de injúria renal13, permitindo diagnóstico precoce de IRA.
O objetivo do presente trabalho foi analisar se os biomarcadores creatinina e
NGAL sofrem alterações secundárias a injúria renal aguda em pacientes submetidos
a terapia nefrotóxica com metotrexato em altas doses (HDMTX) e avaliar os valores
encontrados para NGAL, comparando com os critérios de elevação de creatinina
(pela classificação de "risco" do pRIFLE), em busca do biomarcador que mais
precocemente reflete a agressão renal.
Métodos
Foram selecionados todos os pacientes menores de 18 anos que receberam
altas doses de MTX (2g/m2 ou mais), que tinham controle de esfíncter urinário,
portadores de catéter totalmente implantado (CTI), sem doença renal prévia e que
não haviam recebido outra medicação nefrotóxica nos 7 dias anteriores ao ciclo de
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quimioterapia, no período entre setembro de 2011 a maio de 2012. Todos os
responsáveis assinaram o Termo de Consentimento Livre e Esclarecido (TCLE).
Para os pacientes com idade igual ou maior a 12 anos foi aplicado também o Termo
de Assentimento. Cada paciente do estudo participou da análise apenas uma vez.
Foram excluídos do estudo os pacientes que não conseguiram urinar no
momento desejado para a coleta. A amostra do estudo foi constituida por 17
pacientes, 12 eram portadores de leucemia linfóide aguda, 2 de linfoma não-hodgkin
e 3 de osteossarcoma.
Todos os pacientes receberam hidratação endovenosa contínua e
alcalinização urinária, com controle de pH urinário e de diurese em 24 horas.
As amostras de urina foram obtidas por micção espontânea, sem qualquer
tipo de procedimento invasivo. A coleta de sangue foi realizada por punção de
catéter totalmente implantado. Cada paciente foi submetido a quatro coletas de
sangue e urina (após 2 horas de hidratação endovenosa prévia a infusão de
quimioterapia, 2 horas, 6 horas e 72 horas após infusão do quimioterápico). Em cada
um desses momentos foram coletados 4 ml de sangue e 20 ml de urina.
Logo após a coleta, as amostras foram centrifugadas no laboratório de
bioquímica do HEG. Foram armazenados os 3 ml de urina sobrenadante sob
temperatura de -80o C, no banco de sangue do HEG. O pH de cada amostra de urina
foi averiguado antes do armazenamento das amostras. A centrífuga utilizada foi a
MAN 1503, calibrada em julho de 2011, cuja manutenção é anual. Do sangue
centrifugado foi armazenado 1,5 ml de plasma (em frasco de Eppendorf). O
armazenamento do plasma também foi realizado no banco de sangue, no freezer
INDREL sob temperatura de -80o C, modelo IULT 304V, cuja manutenção havia sido
realizada em agosto de 2011 e é repetida anualmente.
Para as análises de creatinina foi utilizada técnica de nefelometria, no
laboratório de bioquímica do HEG, através de equipamento automatizado (VITROS
250), método de bioquímica seca. As dosagens foram realizadas imediatamente
após cada coleta. A última calibração do aparelho havia sido realizada em julho de
2011 e a manutenção é feita a cada 6 meses.
As mensurações de NGAL foram realizadas no laboratório BD –
Diagnósticos do Brasil em 18/02/2013, após as amostras degelarem em temperatura
ambiente. O aparelho utilizado foi o ARCHITECT PLUS, que havia sido submetido a
calibração e manutenção naquele mesmo dia. O kit de NGAL utilizado foi o
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ARCHITECT Urina NGAL, um imunoensaio quimioluminescente de micropartículas
(CMIA) para a determinação quantitativa de NGAL em urina humana. Para cada
teste foram utilizados 0,4 ml de urina. Não foi possível dosar a NGAL plasmática
devido indisponibilidade do kit.
Foram avaliados os seguintes dados através da revisão dos prontuários:
sexo, idade, diagnóstico, protocolo de quimioterapia em uso, dose de metotrexato
utilizada, presença ou não de doença renal prévia.
Os dados foram coletados pela pesquisadora e digitados na planilha
eletrônica Microsoft Excel® e, posteriormente, conferidos e transferidos para
software de estatística SPSS.
As variáveis analisadas foram creatinina e NGAL urinárias pré-quimioterapia,
2 horas, 6 horas e 3 dias após realização de quimioterapia.
Na análise dos dados, os testes utilizados foram ANOVA, Tukey, Wilcoxon, e
Teste exato de Fisher. Para todos os testes foi considerado o nível mínimo de
significância de 5% (p < 0,05).
Resultados

A idade dos pacientes variou de 48 a 225 meses, sendo a mediana de 152,6
meses. Quanto ao sexo, nove (53%) pacientes eram do sexo masculino e oito (47%)
pacientes do sexo feminino. Quanto ao diagnostico oncológico, 12 (70%) pacientes
eram portadores de Leucemia Linfóide Aguda (LLA), três (18%) de Osteossarcoma e
dois (12%) de Linfoma de Burkitt. O peso dos pacientes variou de 15,5 a 60,5 quilos
e a superfície corporal (SC) de 0,66 a 1,77 m2. Quanto a dose de Metotrexate
recebida, foi de 2g/m2 em 12 (70%) dos pacientes, 3g/m2 em dois (12%) pacientes
e 12g/m2 em três (18%) pacientes. A função renal basal (mensurada utilizando-se o
cálculo do Clearance de Creatinina pela fórmula de Schwartz) era normal em todos
os pacientes.
Foram avaliados os valores de creatinina e NGAL basal, da segunda e sexta
horas pós quimioterapia e no terceiro dia pós quimioterapia. Foi utilizada
classificação pRIFLE que evidenciou risco de lesão renal (queda da TFG > 25%) em
três casos (casos 6, 9 e 13). Em nenhum caso houve injúria (queda da TFG >50%)
ou insuficiência renal (queda da TFG > 75% ou ClCr < 35 ml/min/1,73m 2). Não
houve elevação nos valores de NGAL nos tempos duas horas, seis horas e terceiro
dia pós quimioterapia em comparação com os valores de NGAL basal. Os dados
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referentes aos 17 pacientes podem ser visualizados nas tabelas 2 e 3.
Com o objetivo de encontrar um marcador precoce de lesão renal nos quatro
tempos (basal, duas horas, quatro horas e três dias após a quimioterapia), foram
comparadas as medianas de creatinina e NGAL. Para creatinina, as medianas estão
entre 0,5 e 0,6 mg/dl, não havendo diferença significativa. Para NGAL as medianas
estão entre zero e 20ng/ml e há aumento significativo dos valores de NGAL da sexta
hora para o terceiro dia. Porém, não houve elevação precoce de NGAL pois não se
evidencia elevação significativa nas horas dois e seis pós-quimioterapia.
Comparando as variações dos valores de creatinina e NGAL (deltas de
creatinina e NGAL), em cada um dos tempos utilizados, observou-se que em
nenhum deles houve diferença significativa para os valores de creatinina.

Para

NGAL, novamente houve variação significativa no intervalo entre sexta hora e
terceiro dia, não sendo possível correlacionar a alteração dos valores com
diagnóstico precoce de lesão renal (Tabelas 2 e 3).
Tabela 2
Tabela 3
Ao analisar os três casos classificados como de risco para IRA, observa-se
que nos três houve elevação da creatinina e queda da TFG já na segunda hora após
infusão de HDMTX. No caso número seis essa elevação foi de 47%, no número
nove foi de 40% e no 13, de 50%. Consequentemente, houve queda da TFG em
31,7%, 28,3% e 33,1% nos casos seis, nove e 13, respectivamente. Essas
alterações mantiveram-se na sexta hora e no terceiro dia pós-quimioterapia. Na
sexta hora, o caso seis apresentou elevação do valor de creatinina em 55% do valor
basal, enquanto que nos casos nove e 13 o percentual de alteração manteve-se
inalterado. A TFG do sexto paciente reduziu em 35,3% quando comparada ao valor
basal. As TFG dos casos nove e treze mantiveram-se como na hora dois. No terceiro
dia pós-quimioterapia apenas os casos número seis e 13 persistiram com piora dos
parâmetros de creatinina e TFG. O caso número nove permaneceu inalterado. O
caso seis persistiu com elevação do valor de creatinina em 81% e redução de 39,4%
da TFG, quando comparada ao valor basal. O caso 13 sofreu nova elevação de
creatinina atingindo 75% de acréscimo com consequente piora da TFG em 44,2%.
Utilizando-se testes de correlação, foram comparados valores de NGAL com
idade e NGAL com superfície corpórea em m2 e não foi encontrada correlação
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significativa.
Diagramas de dispersão entre idade e NGAL, superfície corpórea e NGAL,
não apresentaram correlação em nenhum dos tempos.
Com objetivo de avaliar se maiores doses de quimioterapia recebida
interferiram no surgimento de lesão renal foi comparada a dose de MTX recebida
entre os dois grupos (com risco de lesão renal e sem) utilizando o teste exato de
Fisher. Obteve-se como resultado valor de p=0,68 indicando que não pode ser
considerada existência de relação entre as duas variáveis.
Discussão
Devido ao fato da creatinina alterar somente depois que cerca de 50% da
função renal já foi perdida é necessário buscar marcadores que permitam
diagnóstico precoce de IRA. Vários biomarcadores têm sido estudados com esse
objetivo14. Estudos avaliando NGAL evidenciaram que esta é um marcador precoce
para eventos isquêmicos e tóxicos9. Pelo fato da NGAL ser um marcador também
para toxicidade renal optamos por realizar dosagens de NGAL urinária nos tempos:
pré-quimioterapia, duas e seis horas após a infusão da quimioterapia e três dias
após essa infusão. Na sequência, esses valores foram comparados com os valores
de creatinina, buscando o marcador que sofria alteração mais precoce.
Bennett el al, em 2008, avaliaram 196 pacientes pediátricos que sofreram
evento isquêmico devido cirurgia cardíaca para correção de má formação congênita.
Desses pacientes, 99 (51%) apresentaram critérios de IRA. A elevação de creatinina
em 50% ou mais nas primeiras 24 horas após o procedimento ocorreu em apenas 7
pacientes (7,1%), até 48 horas em 60 pacientes (60,1%) e em 32 pacientes (32,1%)
até a hora 72. A elevação de creatinina sérica se manteve por pelo menos 4 dias
após o procedimento cirúrgico, o que sugere presença de IRA intrínseca e não de
IRA pré-renal. Os pacientes foram divididos em dois grupos, com ou sem IRA.
Nenhuma diferença foi encontrada entre os grupos quanto a idade, raça, gênero,
hipertensão ou níveis séricos de creatinina. No grupo que não apresentou IRA houve
uma discreta, porém estatisticamente significativa, elevação na NGAL urinária duas
horas e quatro horas após a cirurgia cardíaca, com normalização nos tempos
seguintes. No grupo que evoluiu com IRA houve elevação de NGAL urinária em 15
vezes na segunda hora, em 25 vezes na quarta hora e 26 vezes na sexta hora.
Essas elevações nos valores de NGAL se mantiveram por até 48 horas após o
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procedimento cirúrgico. A elevação de NGAL foi significativamente maior em
pacientes que apresentaram elevação precoce dos valores de creatinina sérica.
Elevação dos valores de NGAL urinária nas horas dois, quatro e seis apresentaram
forte relação com o percentual de elevação de creatinina, duração de IRA, e tempo
de internação hospitalar (todos com p< 0,0001). A elevação de NGAL urinária na
segunda hora também mostrou relação com necessidade posterior de hemodiálise e
maior morbidade. Esse estudo validou o uso de NGAL urinária como preditor de IRA
em casos isquêmicos.
Há relatos também de alteração precoce de NGAL urinária após o uso de
cisplatina. Gaspari et al, publicaram em 2010 um estudo avaliando 46 pacientes
adultos oncológicos em uso de cisplatina. Desses, em 26% dos casos houve
elevação superior a 25% nos valores de creatinina apenas no terceiro dia após
exposição

ao

quimioterápico.

Os

níveis

de

NGAL

urinária

aumentaram

significativamente nos dias um, dois, três e 15 enquanto os níveis de creatinina
somente nos dias três, sete e 15 pós quimioterapia. Outro estudo, publicado por Lin
et al em 2012, avaliou 33 pacientes acima de 18 anos, com câncer de cabeça e
pescoço, esofágico ou tímico que utilizaram cisplatina no período de um ano. Nesse
trabalho os critérios de exclusão foram TFG < 60 ml/min/1,73m2, utilização de
drogas nefrotóxicas pré-quimioterapia, condições que interferissem na condição
clínica como sepse e também uso de contraste. Todos coletaram NGAL urinária préquimioterapia, quatro horas, oito horas, 12 horas, um dia, dois dias, três dias e
quatro dias após a infusão de cisplatina. Os níveis de creatinina foram avaliados nos
dias quatro e 10 após a cisplatina para identificar IRA. Os pacientes foram
hidratados por seis dias e receberam betametasona a cada seis horas por cinco dias
e tropisetrona. Dos 33 pacientes, 30% foram de risco para injúria renal induzida por
cisplatina, definido por uma diminuição de 25% da taxa de filtração glomerular no
quarto dia, quando comparado aos níveis basais. No 17 o. dia após cisplatina, a taxa
de filtração glomerular apresentou recuperação em 80% dos pacientes deste grupo
de risco; em 20% dos pacientes os níveis de creatinina se encontravam 25%
maiores que os níveis basais. Em relação à NGAL urinária, houve um aumento
significativo dos seus valores na hora 12 e nos dias um, dois e três no grupo de
risco. No outro grupo, os valores de NGAL não apresentaram aumento significativo
nesses mesmos tempos avaliados. Esta diferença foi estatisticamente significativa.
Avaliando possíveis fatores de risco como idade, sexo, IMC, valor de creatinina
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basal e proteínas urinárias totais, utilizando-se de regressão logística multivariada, o
aumento da NGAL urinária na hora 12 após a cisplatina foi classificado com um
preditor de risco de injúria renal baseado nos critérios de RIFLE. O percentual de
elevação de NGAL urinária encontrado neste estudo, não foi tão alto quanto os já
descritos em outros estudos em eventos isquêmicos. Isto pode indicar que a NGAL
urinária é um biomarcador mais sensível para detectar alteração renal subclínica, a
qual é mais difícil de ser detectada precocemente usando outros parâmetros de
função renal. O estudo demonstrou que os valores de NGAL urinária aumentam
antes que os valores de creatinina, sendo um bom marcador para injúria renal
induzida por cisplatina.
Não foram encontrados na literatura estudos avaliando o uso de NGAL após
infusão de MTX, porém este também é um quimioterápico com potencial de dano
renal5. A etiologia da disfunção renal induzida pelo MTX ocorre pela precipitação do
quimioterápico e seus metabólitos nos túbulos renais ou por efeito tóxico direto do
MTX nos túbulos renais. Mais de 90% do MTX é excretado pelos rins. Para diminuir
o risco de desenvolvimento de toxicidade renal os pacientes devem receber
hiperhidratação (3000ml/m2/24h) antes, durante e após a infusão da medicação
assim como alcalinização com bicarbonato de sódio. Pacientes que recebem
HDMTX devem ser submetidos a dosagem sérica de MTX, pois já foi demonstrado
que níveis elevados de MTX plasmático estão relacionados a risco maior de
toxicidade renal18. Apesar desses cuidados diminuirem o risco da nefrotoxicidade,
aproximadamente 1,8% dos pacientes tratados com altas doses de MTX
desenvolvem disfunção renal com risco de óbito6. A falta de manifestações clínicas
iniciais que levem a suspeita de IRA e o aumento tardio da creatinina demonstram a
importância de se procurar um marcador precoce de IRA nos pacientes submetidos
a tratamento com este quimioterápico potencialmente nefrotóxico. Por esta razão, foi
decidido avaliar dosagens de NGAL urinária após alta dose de MTX neste estudo.
Levando em consideração o aumento da NGAL urinária já na segunda hora
após eventos isquêmicos, foi proposto avaliação de NGAL urinária duas horas após
o uso de MTX com objetivo de saber se NGAL urinária também serviria como
preditor para eventos tóxicos decorrentes do uso desse quimioterápico.
Neste estudo, não foi encontrada diferença estatisticamente significativa nos
valores de NGAL basal, segunda hora, sexta hora e terceiro dia após uso de MTX.
Não se pode afirmar se isso ocorreu devido a diluição causada pela hiperhidratação
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concomitante a quimioterapia, influenciado pela alcalinização urinária ou porque
nenhum dos pacientes apresentou injúria ou falência renal (queda da TFG maior ou
igual a 50%), havendo apenas três casos definidos como risco para IRA pela
classificação de pRIFLE. Em relação a dose de MTX utilizada, não foi possível
associar maior risco de lesão renal em pacientes submetidos a maiores doses de
MTX pois dos três pacientes que receberam a maior dose (12g/m2) apenas um
evoluiu para risco de IRA pelo pRIFLE. Da mesma forma, dos pacientes que
receberam a menor dose (2g/m2) de MTX, dois apresentaram queda da TFG e
daqueles que receberam a dose intermediária (3g/m 2) nenhum apresentou alteração.
Dessa observação pode-se inferir que outros fatores individuais devem predispor ao
desenvolvimento da injúria renal.
Não foram encontrados dados estatisticamente significativos ao avaliar os
resultados da segunda hora e da sexta hora pós-quimioterapia. Apesar disso, não se
pode afirmar que a NGAL urinária não possa ser considerada um bom preditor de
IRA nos casos de toxicidade pelo MTX, devido ao pequeno tamanho da amostra.
Como não houve lesão renal documentada em nenhum dos 17 pacientes, não é
possível avaliar se creatinina ou NGAL seriam preditoras de IRA. Por esse motivo
não foi possível estabelecer valor de corte de NGAL como preditor de lesão renal.
Como a amostra é pequena e o evento esperado não ocorreu, não se pode utilizar
testes estatísticos adicionais na tentativa de identificar correlação entre valores de
creatinina, NGAL e risco de IRA. A utilização desses testes poderia incorrer num erro
estatístico do tipo II.
A creatinina, mesmo que alterando tardiamente na maior parte dos casos,
ainda é um marcador útil e de fácil acesso e, por esse motivo, o mais utilizado na
prática clínica. Em pacientes submetidos à HDMTX, variações dos valores de
creatinina sérica são utilizados para definir nefrotoxicidade, mesmo quando o valor
absoluto da creatinina permanece dentro dos valores da normalidade. Em pacientes
submetidos à HDMTX são realizadas dosagens séricas de creatinina 24, 48 e 72
horas após a infusão da medicação, além da mensuração do nível sérico de MTX.
Quando ocorre elevação dos valores de creatinina em até 50% associado as
dosagens séricas de MTX de 10 a 50 micromol na 24a. hora, de 2 a 5 micromol na
48a. hora e de 0,2 a 1 micromol na 72a. hora, a toxicidade é considerada leve.
Quando a elevação de creatinina é superior a 50% e as dosagens séricas de MTX
são de 10 a 50 micromol na 24a. hora, de 2 a 5 micromol na 48a. hora e de 0,2 a 1
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micromol na 72a. hora, a toxicidade é moderada. A toxicidade é grave quando os
valores de MTX sérico são superiores a 50 micromol na 24a. hora, 5 micromol na
48a. hora e de 1 micromol na 72a hora, independente dos valores de creatinina
sérica (PETRILLI, 2007). Em nenhum dos três pacientes classificados como de risco
para IRA pela pRIFLE, houve toxicidade pelo MTX ao analisar os valores das
dosagens séricas. Assim como a variação dos valores de creatinina é útil para definir
toxicidade pelo MTX, talvez um estudo realizado com número maior de pacientes
possa evidenciar que variações de NGAL (mesmo que dentro dos valores de
normalidade) associadas aos níveis séricos de MTX também sejam definidoras de
nefrotoxicidade.
Nesse estudo, três pacientes foram classificados como de risco para IRA e
em nenhum deles houve elevação de NGAL urinária antes da elevação de creatinina
sérica, portanto NGAL não foi capaz de detectar precocemente pacientes em risco
de IRA.
Esse estudo apresenta algumas limitações. Foi avaliado um pequeno número
de casos devido carência de recursos para realização de mais testes. Também não
foi possível a mensuração de NGAL plasmática para complementar os resultados
nem a realização de testes em pacientes que fizeram uso de drogas potencialmente
mais nefrotóxicas (como ifosfamida ou cisplatina). Além disso, possivelmente as
medidas para prevenção de lesão renal nos pacientes medicados com altas doses
de MTX estão sendo efetivas para evitar dano renal. Não se pode esquecer que a
ocorrência de toxicidade grave é rara, mesmo em grandes amostras. Estudos
maiores são necessários para validação clínica.
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TABELA 1 - CLASSIFICAÇÃO pRIFLE
CLASSIFICAÇÃO DE pRIFLE
Classe

Critério de TFG

Débito Urinário

Risco

Queda da TFG > 25%

< 0,5ml/kg/h em 8 horas

Injúria

Queda da TFG > 50%

< 0,5ml/kg/h em 16 horas

Falência

Queda da TFG > 75%

< 0,3ml/kg/h em 24 horas

Ou ClCr < 35ml/min/1,73m2

Ou anúria por 12 horas

Perda

IRA

persistente

=

perda

completa da função renal por
mais de 4 semanas
ESKD

Doença renal terminal por mais
de 3 meses

TFG: taxa de filtração glomerular / IRA: injúria renal aguda / ESKD: end stage kidney disease
FONTE: Miklaszewska et al. (2014)
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TABELA 2 - RESULTADOS DE CREATININA E TFG BASAIS, SEGUNDA HORA E SEIS HORAS PÓS-QUIMIOTERAPIA
IDADE

SC

(meses)

(m )

ID

2

DOSE MTX
2

(mg/m )

Cr BASAL

ClCr BASAL

Cr 2h

ClCr 2h

(mg/dL)

(ml/min/1,73m )

(mg/dL)

2

Cr 6h

ClCr 6h

(ml/min/1,73m )

(mg/dL)

(ml/min/1,73m )

2

2

1

56

0,66

3

0,28

196

0,28

196

0,33

167

2

48

0,68

2

0,32

174

0,33

169

0,38

147

3

66

0,78

2

0,26

228

0,28

212

0,59

101

4

203

1,77

12

0,48

193

0,48

193

0,49

189

5

166

1,4

2

0,53

168

0,52

171

0,58

153

6

179

1,7

2

0,49

246

0,72

168

0,76

159

7

181

1,5

2

0,48

239

0,6

191

0,48

239

8

189

1,57

2

0,7

173

0,6

202

0,6

202

9

200

1,44

12

0,5

180

0,7

129

0,7

129

10

183

1,54

2

0,7

127

0,8

111

0,6

148

11

71

0,88

2

0,4

166

0,4

166

0,4

166

12

225

1,73

12

0,9

146

0,8

164

0,8

164

13

170

1,26

2

0,4

271

0,6

181

0,6

181

14

122

1,05

2

0,5

146

0,4

182

0,4

182

15

154

1,38

3

0,6

172

0,5

206

0,6

172

16

187

1,38

2

0,6

143

0,5

172

0,5

172

17

194

1,6

2

0,7

130

0,8

113

0,8

113
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TABELA 3 – RESULTADOS DE CREATININA E TFG NO TERCEIRO DIA PÓS-QUIMIOTERAPIA, INDICADORES DE INJÚRIA RENAL E VALORES DE
NGAL
ID

IDADE
(meses)

SC

Cr D3

2

(m )

(mg/dL)

ClCr D3
2

(ml/min/1,73m )

AKI (TFG)

QUEDA TFG

NGAL U BASAL

NGAL U 2h

NGAL U 6h

NGAL U D3

**

(%)

(ng/mL)

(ng/mL)

(ng/mL)

(ng/mL)

1

56

0,66

0,2

275

0

30,1

13,7

5,7

21

2

48

0,68

0,32

174

0

2,2

10,5

2,3

3,8

3

66

0,78

0,35

170

0

23

1,2

2,5

3,6

3,4

4

203

1,77

0,53

184

0

9,3

91,5

37,3

16,8

21,6

5

166

1,4

0,5

178

0

22,8

8,4

11,8

12,4

6

179

1,7

0,81

149

1

15,2

8,8

3,6

27,1

7

181

1,5

0,48

239

0

4

7,1

10,7

20,8

8

189

1,57

0,6

202

0

6,8

13,1

9,1

28,9

9

200

1,44

0,7

129

1

8,5

6,3

6,4

28,4

10

183

1,54

0,6

148

0

9,1

2,3

9,6

5,9

11

71

0,88

0,4

166

0

13,8

8,4

8,3

20,8

12

225

1,73

0,8

164

0

23

7

4,2

18,9

13

170

1,26

0,7

155

1

6,2

2,6

6,9

26

14

122

1,05

0,3

243

0

0,6

3,2

3,3

7

15

154

1,38

0,4

258

0

0,9

5

1

3,3

16

187

1,38

0,6

143

0

73,8

16,4

6,8

18,5

17

194

1,6

0,9

101

0

8,7

9,4

3,5

6

NOTA: ** 0 = sem risco de IRA 1= risco de IRA

39,4

28,3

42,8

22,3

