
 

ix 

 

Resumo 

 

A insuficiência renal aguda é uma das várias complicações associadas ao 

consumo crónico de cocaína, sendo descrita como um efeito indirecto resultante de 

outros fenómenos como hipertensão, hipertermia e rabdomiólise. Os efeitos tóxicos 

directos da cocaína e/ou dos seus metabolitos foram já demonstrados noutros órgãos, 

contudo no rim esta hipótese não foi até então testada. 

Por esta razão, o presente trabalho de Mestrado deteve-se na avaliação dos 

efeitos nefrotóxicos da cocaína e dos seus metabolitos por mecanismos directos, 

utilizando como modelo experimental in vitro a cultura primária de células epiteliais renais 

humanas com origem no túbulo proximal. 

Para este objectivo, foi desenvolvido e optimizado um método de isolamento e 

cultura primária de células epiteliais tubulares proximais humanas (HPTECs) a partir de 

amostras de córtex renal colhidas de doentes com carcinoma renal submetidos a 

nefrectomia radical no Instituto Português de Oncologia do Porto. O procedimento 

mostrou-se tecnicamente simples e de rápida execução, possibilitando a obtenção de 

suspensões celulares puras, com elevada viabilidade e rendimento. 

De forma a avaliar a extensão do metabolismo renal da cocaína, este modelo 

celular foi utilizado como matriz biológica no desenvolvimento e validação de um método 

sensível de cromatografia gasosa acoplada à espectrometria de massa de armadilha de 

iões e (GC/IT-MS) para a quantificação de cocaína e dos seus metabolitos 

benzoilecgonina (BE) e norcocaína (NCOC). O método apresentou-se específico para os 

compostos em estudo, linear numa gama alargada de concentrações (0-100 µg/mL; r2 > 

0.99), preciso e exacto. Os limites de detecção para a cocaína, BE e NCOC foram de 

0,97±0,09, 0,40±0,04 e 20,89±1,81 ng/mL e os limites de quantificação de 3,24±0,30, 

1,34±0,14 e 69,62±6,05 ng/mL, respectivamente. 

A aplicação do método desenvolvido permitiu quantificar a cocaína e os seus 

metabolitos em HPTECs expostas à cocaína, verificando-se uma redução da sua 

concentração ao longo do tempo, acompanhada pelo aumento de BE e de outro 

metabolito principal da cocaína, o éster metílico da ecgonina (EME). No caso do 

metabolito NCOC, este atingiu um pico de concentração nas primeiras horas de 



 

x 

 

exposição, tendo os seus níveis diminuído posteriormente, até às 48 horas, sugerindo um 

possível metabolismo renal secundário, tal como foi previamente descrito no fígado. 

As culturas de HPTECs foram de seguida utilizadas para avaliar o potencial 

nefrotóxico da cocaína e dos três metabolitos, tendo-se verificado morte celular 

dependente da concentração tanto para a cocaína como para a NCOC, e ausência de 

efeitos adversos para os metabolitos BE e EME. A diminuição da viabilidade celular foi 

significativamente superior para o metabolito N-desmetilado, sugerindo uma possível 

contribuição do metabolismo oxidativo da cocaína na nefrotoxicidade induzida por esta 

droga in vitro. 

Neste estudo verificou-se que, tanto a homeostasia da glutationa, como a função 

mitocondrial parecem estar comprometidas pela exposição à cocaína, embora para 

diferentes concentrações da droga. Para baixas concentrações observou-se uma 

diminuição significativa dos níveis intracelulares de glutationa total (GSHt), enquanto que 

para concentrações mais elevadas se verificou a diminuição dos níveis de adenosina 

trifosfato (ATP). 

Por fim, a morte celular foi caracterizada por microscopia de fluorescência após 

dupla coloração das células com brometo de etídio/laranja de acridina e por citometria de 

fluxo recorrendo à dupla marcação com anexina V-FITC e iodeto de propídeo. Foi 

demonstrado que a cocaína induz preferencialmente a activação de eventos apoptóticos 

em toda a gama de concentrações testadas (0,1 a 5 mM). Contudo, ficam ainda por 

identificar as vias apoptóticas que se encontram activadas nestas condições. 
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Abstract 

 

Acute renal failure is one of the various complications associated with chronic 

cocaine abuse, and it is described as an adverse effect secondary to other effects like 

hypertension, hyperthermia and rhabdomyolysis. Direct toxic effects of cocaine and/or its 

metabolites were already described in other organs, however this hypothesis was not 

tested in the kidney, so far. 

Therefore, the present work aimed to evaluate the direct nephrotoxic effects of 

cocaine and its metabolites using a primary culture of human renal epithelial cells with 

proximal tubular origin as in vitro cell model.  

For this, it was developed and optimized a method for the isolation and primary 

culture of human proximal tubular epithelial cells (HPTECs) from cortical samples 

collected from patients with renal cell carcinoma undergoing radical nephrectomy at the 

Portuguese Oncology Institute of Porto. The overall procedure was found to be simple and 

relatively fast, yielding pure cell suspensions with high viability and cell recovery. 

In order to evaluate the extension of cocaine metabolism in the kidney, the present 

model was used as a biological matrix in the development and validation of a sensitive 

gas chromatographic/ion trap mass spectrometry method (GC/IT-MS) for the 

quantification of cocaine and its metabolites benzoylecgonine (BE) and norcocaine 

(NCOC). The method was found to be specific for the analytes in study, linear for a large 

concentration range (0-100 µg/mL; r2 > 0.99), precise and accurate. The limits of detection 

for cocaine, BE and NCOC were 0.97±0.09, 0.40±0.04, and 20.89±1.81 ng/mL, while the 

limits of quantification were 3.24±0.30, 1.34±0.14, and 69.62±6.05 ng/mL, respectively. 

Through application of this chromatographic procedure it was possible to quantify 

cocaine and its metabolites in HPTECs exposed to the drug. Along with the time of 

exposure, it was observed a decrease on cocaine concentration, followed by an increase 

on the major metabolites BE and ecgonine methylester (EME). In contrast, after reaching 

a maximum concentration in the first hours of exposure, NCOC quantities decrease for 48 

hours suggesting a possible secondary renal metabolism, as it was previously described 

in the liver. 

The nephrotoxic potential of cocaine and its metabolites was evaluated in 

HPTECs. Whereas BE and EME were not found to be toxic, cocaine and NCOC induced 
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a concentration-dependent cell death. Furthermore, the metabolite was significantly more 

potent than the parent drug, which suggests a contribution of cocaine oxidative 

metabolism in the process of cocaine-induced nephrotoxicity. 

We proved that both glutathione homeostasis and mitochondrial function are 

compromised by cocaine exposure, but at different concentrations. Thus, it was observed 

a decrease on total glutathione and adenosine triphosphate intracellular contents at low 

and high concentrations, respectively.  

Finally, the death mechanisms were characterized by fluorescent microscopy after 

double staining assays with ehtidum bromide/acridine orange, and by flow cytometry with 

with annexin V-FITC and propidium iodide labeled cells. It was shown that cocaine 

induces preferentially the activation of apoptotic events for all concentrations tested (0.1 to 

5 mM). However, the apoptotic mechanisms activated in these conditions are yet to be 

identified.  
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