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RESUMO

Facundo, H.T.F Efeitos Redox e Protetores do Pré-Condicionamento Isquêmico 
e da Abertura do Canal Mitocondrial de Potássio Sensível a ATP Contra Morte 
Celular por Isquemia e Reperfusão Cardíaca. 2007. 94 páginas. Tese (Doutorado) 
- Programa de Pós-Graduação em Bioquímica. Instituto de Química, Universidade 
de São Paulo, São Paulo.

Eventos isquêmicos seguidos por reperfusão levam ao dano celular e mitocondrial 
devido  à  abertura  do  poro  de  transição  de  permeabilidade  mitocondrial  (TPM). 
Todavia,  o  pré-condicionamento  evita  o  dano celular  por  isquemia  e  reperfusão. 
Esse efeito protetor é semelhante ao obtido pela abertura do canal mitocondrial de 
potássio  sensível  a  ATP  (mitoKATP).  Aqui,  nós  mostramos  o  mecanismo  de 
sinalização que ativa o mitoKATP durante o pré-condicionamento, o papel redox deste 
canal e seu conseqüente mecanismo protetor. Usando células cardíacas HL-1, nós 
demonstramos que aumentos em espécies reativas de oxigênio (EROs) observadas 
durante o pré-condicionamento não foram revertidos por antagonistas do mitoKATP, 
que significativamente evitaram a proteção pelo pré-condicionamento. Isso sugere 
que essas espécies são formadas anteriormente à abertura do canal. Consistente 
com essa hipótese, a adição de catalase a corações perfundidos de rato e a células 
HL-1 promove reversão dos efeitos benéficos do pré-condicionamento, mas não do 
diazóxido  (um agonista  do  mitoKATP).  Por  outro  lado,  2-mercaptopropionil  glicina 
preveniu a cardioproteção em ambos os casos, sugerindo que este composto deve 
apresentar  outros efeitos além de antioxidante.  De fato,  verificamos que agentes 
redutores  tiólicos  interferem na ativação do mitoKATP mediada pelo  diazóxido em 
mitocôndrias isoladas de coração de rato. Examinando como o mitoKATP pode ser 
ativado  durante  o  pré-condicionamento,  constatamos  que  EROs  endógenas  e 
exógenas fortemente ativaram o mitoKATP, sugerindo que o moderado aumento nas 
EROs durante o pré-condicionamento pode ativar esse canal. Uma vez ativado, o 
canal preveniu as condições (captação de Ca2+ e formação de EROs) que favorecem 
a ocorrência de TPM em situação de isquemia. A atividade deste canal também leva 
à diminuição de EROs gerados fisiologicamente ou durante períodos de isquemia e 
reperfusão, evitando o dano celular conseqüente. Este fato não envolveu nenhum 
aumento nos sistemas de remoção de oxidantes. Por outro lado, a inibição da TPM, 
usando ciclosporina A, preveniu o estresse oxidativo somente durante a reperfusão, 
mas protegeu as células de maneira indistinguível da abertura do mitoKATP. Juntos, 
nossos resultados sugerem que o mitoKATP age como um sensor para as EROs que 
diminui  a  sua  geração  em  resposta  a  níveis  aumentados  de  oxidantes.  Em 
conseqüência, estes canais regulam o balanço redox em condições fisiológicas e 
previnem  o  estresse  oxidativo  em  condições  patológicas,  inibindo  com  isso  a 
ocorrência de TPM e morte celular isquêmica.

Palavras-chave: pré-condicionamento  isquêmico,  espécies  reativas  de  oxigênio, 
canal mitocondrial de potássio, isquemia/reperfusão.



ABSTRACT

Facundo, H.T.F Redox and Protective Effects of Ischemic Preconditioning and 
Mitochondrial ATP-Sensitive K+ Channels Against Cardiac Cell Death Promoted 
by Ischemia and Reperfusion. 2007. 94 pages. PhD Thesis - Graduate Program in 
Biochemistry. Instituto de Química, Universidade de São Paulo, São Paulo.

Ischemia followed by reperfusion results in impairment of cellular and mitochondrial 
functionality  due to  opening of  mitochondrial  permeability  transition (MPT) pores. 
Nevertheless,  preconditioning rescues cells  from ischemic  damage.  Mitochondrial 
ATP-sensitive  K+ channel  (mitoKATP)  opening  also  prevents  cardiac  ischemic  cell 
death.  Here  we  show  the  signaling  mechanisms  that  activate  mitoKATP during 
preconditioning,  the  redox  role  of  these  channels  and  consequent  protective 
mechanisms. Using cardiac HL-1 cells, we found that increases in reactive oxygen 
species  (ROS)  observed  during  preconditioning  were  not  inhibited  by  mitoKATP 

antagonists,  although these drugs significantly avoided the protection afforded by 
preconditioning,  suggesting  their  activation  occurrs  upstream  of  channel  activity. 
Consistent with this, catalase addition to perfused rat hearts and HL-1 cells reversed 
the beneficial effects of preconditioning, but not of diazoxide (a mitoKATP agonist). On 
the  other  hand,  2-mercaptopropionylglycine  prevented  cardioprotection  in  both 
cases, suggesting this compound may present effects other than scavenging ROS. 
Indeed, thiol reducing agents impaired diazoxide-mediated activation of mitoKATP in 
isolated  rat  heart  mitochondria. We found  that  endogenous  or  exogenous  ROS 
strongly enhanced mitoKATP activity, suggesting that moderate increments in ROS 
release  during  preconditioning  may  activate  mitoKATP.  Furthermore,  mitoKATP 

prevented conditions (Ca2+ uptake and ROS formation)  that  favor the opening of 
MPT pores under ischemic conditions. MitoKATP opening decreased ROS generation 
physiologically  and  during  both  ischemia  and  reperfusion,  consequently  avoiding 
cellular damage. This prevention does not involve an increase in oxidant removal 
systems. On the other hand, the inhibition of MPT, using cyclosporin A, prevented 
oxidative stress only during simulated reperfusion, but protected cells in a manner 
indistinguishable  from  mitoKATP opening.  Collectively,  our  results  suggest  that 
mitoKATP acts as a ROS sensor  that  decreases mitochondrial  ROS generation in 
response to enhanced local levels of oxidants. As a result, these channels regulate 
mitochondrial redox state under physiological conditions and prevent oxidative stress 
under pathological conditions, inhibiting MPT opening and ischemic cardiac damage.

Keywords: ischemic preconditioning, reactive oxygen species, mitochondrial ATP-
sensitive K+ channels, ischemia/reperfusion. 
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1. INTRODUÇÃO

O pré-condicionamento cardíaco, descrito por Murry et al.  (1986), é 

um mecanismo  protetor  endógeno  no  qual  breves  períodos  de  isquemia  e 

reperfusão  levam  à  resistência  do  miocárdio  a  posteriores  períodos  mais 

longos  de  isquemia.  Primeiramente  descrito  em  corações  isolados,  esse 

evento  também  está  presente  em  muitas  espécies  animais,  incluindo  em 

cardiomiócitos humanos isolados (Tomai et al., 1999). Entretanto, a cadeia de 

eventos que confere resistência à isquemia é pouco entendida. Vários estudos 

sugeriram diversos  mecanismos  distintos,  porém,  não  é  claro  como  esses 

mecanismos estão inter-relacionados. 

Na  morte  celular  isquêmica,  drogas  de  ação  mitocondrial  podem 

prevenir  os  danos  celulares,  de  modo  semelhante  ao  pré-condicionamento 

cardíaco (Garlid  et al., 1997, Halestrap  et al., 1998), sugerindo a participação 

mitocondrial neste processo. Realmente, sabe-se que o pré-condicionamento 

leva  a  uma  melhora  das  funções  mitocondriais  após  o  período  isquêmico, 

incluindo a prevenção da perda de citocromo c, a manutenção da integridade 

da membrana mitocondrial  interna, a preservação da função respiratória e a 

manutenção da capacidade adequada de fosforilar ADP e creatina (dos Santos 

et al.,  2002). Estes achados estão de acordo com as funções conhecidas da 

mitocôndria,  que além de produzir  a  maior  parte  dos compostos  fosfatados 

ricos  em  energia,  participa  do  processo  de  morte  celular  apoptótica  (para 

revisão ver Mignotti e Vayssiere, 1998, Kroemer e Reed, 2000, Newmeyer e 

Ferguson-Miller, 2003), da manutenção da homeostase intracelular do cálcio 

(Gunter et al., 1998), termogênese (Kowaltowski, 2000) e geração de espécies 

reativas de oxigênio (EROs -  Kowaltowski  e Vercesi,  1999,  2001b,  Turrens, 

2003). 

Um  mecanismo  pelo  qual  o  pré-condicionamento  cardíaco  pode 

promover a manutenção de funções mitocondriais é através da regulação da 

liberação  de  EROs  pela  cadeia  de  transporte  de  elétrons.  Em  condições 

normais,  uma pequena porção do oxigênio reduzido pela cadeia respiratória 

mitocondrial  é  convertida  ao  radical  ânion  superóxido  (O2
-)  (Kowaltowski  e 

Vercesi, 2001, St-Pierre et al., 2002, Liu et al., 2002). Um aumento moderado 
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de EROs mitocondriais, de acordo com o estudo conduzido por Vanden Hoek 

et al. (1998), está envolvido na sinalização que ativa os processos protetores 

durante  o  pré-condicionamento  cardíaco.  Deste  modo,  a  proteção  contra  a 

isquemia  promovida  pelo  pré-condicionamento  é  abolida  por  antioxidantes 

(Chen et al.,  1995). Sabe-se também que o pré-condicionamento de corações 

intactos  aumenta  a  geração  mitocondrial  de  EROs  (da  Silva  et  al.,  2003; 

Facundo et al., 2006). 

Outro mecanismo pelo qual o pré-condicionamento pode prevenir o 

dano isquêmico é pela  regulação do transporte  de Ca2+ e  K+ mitocondriais. 

Enquanto  um  aumento  de  transporte  de  Ca2+ mitocondrial  pode  ser  lesivo 

durante a reperfusão (Halestrap et al., 1998), a ativação do canal mitocondrial 

de K+ sensível a ATP (mitoKATP) protege contra danos isquêmicos (Garlid et al., 

1997).

1.1. O Canal de K+ Sensível a ATP

A primeira evidência que canais mediavam o fluxo K+ em células foi 

dada  por  experimentos  conduzidos  por  Hodkgkin  and  Keynes  em  1955. 

Usando  axônios,  eles  mostraram  o  fluxo  do  isótopo  42K+ através  das 

membranas dessas células. Após duas décadas, foi demonstrado através de 

métodos eletrofisiológicos que íons cruzam as membranas celulares através de 

poros proteicos específicos para cada tipo de íon (Hille, 1973). 

A  primeira  evidência  da  existência  de  um  canal  de  K+ que 

introduzisse este íon na matriz mitocondrial foi difícil de ser estabelecida devido 

à existência de um constante influxo deste íon em direção à matriz favorecido 

pela diferença de potencial  entre o lado interno (negativo)  e o lado externo 

(positivo) da membrana mitocondrial interna (para revisão ver Garlid e Paucek, 

2001). Os primeiros a demonstrarem esse evento o fizeram isolando a proteína 

do canal e reconstituindo-a em lipossomos (Mironova et al., 1981; Diwan et al., 

1988).  Todavia,  a  regulação  deste  canal  foi  pobremente  descrita  nesses 

experimentos  preliminares.  Posteriormente,  a  técnica  de  Patch  Clamp, 
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desenvolvida por Neher e Sakman em 1976, foi usada por Inoue et al. (1991), 

para  demonstrar  que  mitocôndrias  de  mamíferos  possuem  um  canal  que 

transporta K+ de maneira sensível a ATP (mitoKATP) na membrana interna. Esse 

canal foi posteriormente isolado e reconstituído em lipossomos por Paucek et 

al. (1992), e pôde-se comprovar que possui grande semelhança funcional com 

o canal de K+ sensível a ATP da membrana plasmática. Apesar da semelhança 

estrutural, o canal mitocondrial apresenta uma resposta diferenciada à ativação 

por drogas. Como exemplo, o mitoKATP é cerca de 2000 vezes mais sensível à 

abertura  por  diazóxido  (DZX),  e  é  inibido  especificamente  por  5-

hidroxidecanoato (5-HD - Garlid et al., 1996; Jaburek et al., 1998).

Devido ao seu alto potencial de membrana, a mitocôndria apresenta 

um constante vazamento de cátions, em especial  o K+,  pela sua membrana 

interna.  Para  compensar  esse  vazamento  de  K+,  a  mitocôndria  possui  um 

trocador de K+/H+, cuja principal função é evitar o acúmulo excessivo de K+ na 

matriz,  que  resultaria  em inchamento  e  ruptura  da  organela  (veja  Garlid  e 

Paucek, 2001) – ver esquema demonstrativo na Fig. 1. Recentemente, o nosso 

grupo demonstrou que o mitoKATP poderia agir como um canal regulado para a 

entrada  de  K+,  permitindo  o  controle  do  volume  mitocondrial 

independentemente  de  pequenas  mudanças  no  potencial  de  membrana 

(Kowaltowski  et al.,  2001a).  A manutenção do volume determina uma baixa 

permeabilidade da membrana plasmática a ATP, diminuindo a hidrólise de ATP 

durante a isquemia e preservando energeticamente o tecido isquêmico (Belisle 

e Kowaltowski, 2002, dos Santos et al., 2002) 
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Influxo de K+

Trocador de K+/H+

mitoK
ATP

Figura  1: Transporte  de  K+ através  das 
membranas  mitocondriais.  A  membrana 
mitocondrial interna apresenta um escape 
de K+ para o seu interior que depende do 
potencial  de  membrana  gerado  pelo 
bombeamento  de  H+ pela  cadeia 
transportadora de elétrons. A abertura do 
mitoKATP  permite a entrada de K+ na matriz 
causando  um  aumento  no  volume.  O 
excesso  de  K+ pode  ser  removido  pelo 
trocador  K+/H+.  A  membrana mitocondrial 
externa,  por  sua  vez,  é  livremente 
permeável  a  íons.  mitoKATP =   canal 
mitocondrial de K+ sensível a ATP.



O íon potássio é o cátion mais abundante no citosol celular, estando 

presente  também  na  matriz  mitocondrial  em  concentrações  (~150  mM, 

Kowaltowski  et  al.,  2002)  similares  àquelas  do  citosol.  A  entrada  de  K+ na 

matriz mitocondrial é acompanhada da difusão de água na matriz e da entrada 

do  íon  fostato  (Pi),  resultando  em  um  volume  aumentado  da  matriz  (para 

revisão ver Garlid e Paucek 2003). Desse modo, uma forma interessante e fácil 

de identificar o fluxo de potássio usando uma preparação de mitocôndrias é 

seguindo as mudanças no espalhamento de luz promovidas por inchamento ou 

contração mitocondrial. 

Já em células, a avaliação da atividade deste canal é estudada pela 

avaliação da fluorescência do FAD (Liu et al. 1998). Neste aspecto, pode-se 

fazer  um  controle  manipulando  o  estado  redox  mitocondrial  com  um 

desacoplador  ou  um  inibidor  da  cadeia  transportadora  de  elétrons,  para 

verificar  o  máximo e o mínimo de flavoproteínas  oxidadas.  Essa é a única 

metodologia  aplicada  em  células  para  se  estudar  a  atividade  deste  canal. 

Entretanto, as condições ótimas para se conseguir uma resposta mensurável 

da  abertura  do  mitoKATP sobre  a  oxidação  de  flavoproteínas  só  podem ser 

obtidas submetendo as células a longos períodos em ausência de glicose (Liu 

et al. 1998).

Mesmo com identificação do canal por métodos eletrofisiológicos 

(Inoue et al., 1991) e por isolamento e reconstituição (Paucek et al., 1992), a 

identidade molecular do canal é ainda controversa. O grupo do Professor Keith 

D. Garlid mostrou que uma fração purificada com coluna de DEAE-celulose foi 

ativa após reconstituição e foram separadas como duas bandas de 63 kDa e 55 

KDa  por  gel  de  SDS-PAGE (Paucek  et  al.,  1992).  O  grupo  da  Professora 

Galina Mironova isolou, usando extração com etanol, uma proteína de 55 kDa 

com propriedades de transporte de K+ similares ao mitoKATP (Mironova  et al., 

1981). Esta proteína foi identificada posteriormente como a parte do complexo 

proteico por onde o íon passa (mitoKIR, Mironova et al., 2004). A proteína de 

55  KDa  isolada  não  responde  a  sulfoniluréias,  mas  responde  quando  em 

conjunto com a proteína de 63 KDa, levando à suposição que a proteína de 63 

kDa  seja  o  receptor  de  sulfoniluréia  (mitoSUR).  De  fato,  esta  fração  liga 
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glibenclamida  (uma  sulfoniluréia)  fluorescente  (Bajgar  et  al.,  2001).  Juntos, 

estes  estudos  sugerem  que  o  canal  mitoKATP  é  formado  por  estas  duas 

proteínas,  um achado que é consistente  com a estrutura  dos canais  de K+ 

sensíveis a ATP da membrana plasmática. Por outro lado, o grupo do Marban 

(Ardehali  et  al.,  2004)  propôs recentemente  que o mitoKATP consiste  de um 

complexo  contendo  ao  menos  5  proteínas,  que  inclui  a  succinato 

desidrogenase, que agiria como um regulador deste canal. Este modelo estaria 

baseado  na  ação  inibitória  do  DZX  sobre  a  atividade  da  succinato 

desidrogenase (Dzeja et al., 2003). Entretanto, os efeitos farmacológicos desta 

droga sobre o mitoKATP são observados em concentrações menores que as 

necessárias para inibir a enzima (Kowaltowski  et al., 2001a), sugerindo que a 

inibição da succinato  desidrogenase seja,  dessa forma,  um efeito  tóxico da 

droga. Em adição, o complexo descrito nesta hipótese não envolve qualquer 

proteína com propriedades de transporte transmembranar de K+.

Os agonistas e antagonistas do mitoKATP apresentam características 

indesejáveis  que  afetam  a  função  celular  e  mitocondrial,  particularmente 

quando usados em altas concentrações. O DZX é o agonista do mitoKATP mais 

amplamente usado por causa de sua seletividade para os canais de potássio 

mitocondriais (Garlid  et al.,  1997) em relação aos de membrana plasmática. 

Porém,  como já  foi  dito,  é  um potente  inibidor  da  succinato  desidrogenase 

quando  usado  em concentrações  ≥  100  µM,  não  muito  maiores  do  que  a 

necessária para ativar completamente o mitoKATP em mitocôndrias isoladas (30 

µM,  Kowaltowski  et  al.,  2001a).  Já  o  5-HD,  freqüentemente  usado  como 

inibidor  do  mitoKATP (Jaburek  et  al.,  1998),  pode  ser  convertido  para  5-

hidroxidecanoato-coenzima A na mitocôndria, afetando a respiração (Hanley et 

al., 2003) e interferindo na oxidação de ácidos graxos (Hanley et al., 2005). Já 

a glibenclamida, outro antagonista do mitoKATP, não é seletiva para este canal, 

inibindo também canais de K+ de membrana plasmática, além de ser um forte 

inibidor  respiratório  (Jaburek  et  al.,  1998)  Baseados nesses achados e nas 

dificuldades  que  muitos  têm  de  medir  mudanças  de  volume  mitocondrial 

secundário  à  entrada  de  K+,  alguns  autores  questionam  se  esses  efeitos 

protetores de agonistas de mitoKATP podem ser atribuídos realmente ao canal 

(Das  et  al.,  2003).  Entretanto,  o  grande  número  de  dados  suportando  a 
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existência desses canais bem como a variedade de agonistas e antagonistas 

efetivos (cada um com seu efeito tóxico) é fortemente indicativa de seu efeito 

protetor  e da sua presença na membrana mitocondrial  interna (ver Garlid  e 

Paucek, 2003; Facundo et al., 2006b para revisões). 

Graças às diferentes sensibilidades a drogas, é possível atribuir ao 

mitoKATP efeitos in vivo de medicamentos que abrem ou fecham canais de K+ 

na membrana plasmática  ou mitocondrial.  Através do uso de DZX e  5-HD, 

verificou-se que a proteção cardíaca à isquemia promovida por  drogas que 

abrem canais de K+ se deve à abertura do canal  mitocondrial  (Garlid  et al., 

1997). Recentemente, nosso grupo pôde demonstrar os mecanismos prováveis 

pelos quais essa proteção ocorre. Esses mecanismos envolvem regulação do 

volume  mitocondrial  (Kowaltowski  et  al.,  2001a),  levando  à  melhora  da 

fosforilação oxidativa pós-isquêmica (dos Santos  et al.,  2002) e preservação 

energética  do  tecido  durante  a  isquemia  (Belisle  e  Kowaltowski,  2002). 

Também demonstramos  aqui  que esses  canais  também são protetores  por 

diminuir a captação de Ca2+ durante períodos isquêmicos (Murata et al., 2001; 

Facundo  et  al.,  2005),  que,  associada  a  uma menor  geração  de  EROs na 

mitocôndria (Facundo  et al., 2005; Facundo  et al., 2006; Vanden Hoek  et al., 

2000),  leva ao efeito  protetor  por  inibir  a  abertura  do poro de transição de 

permeabilidade mitocondrial (TPM).

Um ponto bastante controverso na literatura é a relação entre a 

abertura do mitoKATP e a geração de EROs. Neste contexto, Vanden Hoek et al. 

(1998) demonstraram que a geração de EROs pela mitocôndria durante o pré-

condicionamento  isquêmico  é  necessária  para  ativar  a  proteção  contra  o 

estresse oxidativo gerado durante a reperfusão (Vanden Hoek et al., 2000). De 

fato,  adições exógenas de EROs podem promover  proteção similar  ao pré-

condicionamento  (Yaguchi  et  al.,  2003)  e  antioxidantes  evitam  os  efeitos 

protetores (Vanden Hoek  et al., 1998). A questão que surge é qual é a inter-

relação  entre  EROs  e  mitoKATP durante  o  período  de  pré-condicionamento 

isquêmico. Um modelo em que a abertura do mitoKATP aumenta a liberação de 

EROs (Carroll et al., 2001; Forbes et al., 2001; Krenz et al., 2002), iniciando o 

pré-condicionamento, tem sido sugerido. A hipótese levantada é que a geração 
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de  EROs  pela  mitocôndria  é  estimulada  pela  alcalinização  da  matriz 

mitocondrial devido à entrada de K+, tendo como conseqüência o estímulo à 

fosforilação de mensageiros e à transcrição gênica (Andrukhiv et al., 2006). A 

evidência chave que leva alguns a apoiarem este modelo está no fato que o 

DZX aumenta a fluorescência de sondas sensíveis a EROs como, por exemplo, 

a diclorofluoresceína (DCF) e MitoTracker (Forbes  et al., 2001; Carroll  et al., 

2001; Andriukiv et al., 2006). Neste contexto, a reversão dos efeitos protetores 

de agonistas do mitoKATP com antioxidantes (Forbes  et al., 2001; Pain  et al., 

2000), também apóia esta idéia. 

Nós favorecemos a hipótese onde a formação de EROs durante o 

pré-condicionamento é anterior a ativação pelo mitoKATP (Facundo et al., 2006). 

Essas EROs devem ativar  esse canal  durante esse processo,  diminuindo a 

geração destas espécies posteriormente (Facundo et al., 2007). Uma série de 

observações apóia a nossa hipótese. Primeiro, nós questionamos se o DZX 

leva de fato ao aumento de EROs intracelular. Trabalhando com mitocôndrias 

isoladas, nosso grupo encontrou que a ativação do mitoKATP dimimui a geração 

de EROs (Ferrranti et al., 2003). Como relatado por alguns (Krenz et al., 2002), 

o MitoTracker, que é uma sonda usada para medir a formação de EROs em 

células intactas, não responde a condições clássicas que regulam a formação 

de EROs pela mitocôndria tais como o tratamento com desacopladores ou com 

inibidores da cadeia respiratória mitocondrial. O acúmulo destes indicadores na 

mitocôndria pode também levar à inibição respiratória e à abertura do poro de 

TPM (Scorrano et al., 1999). Este fato faz-nos acreditar que o uso deste probe 

para medir EROs geradas na mitocôndria seja desaconselhado.  

1.2. Pré-Condicionamento Isquêmico

Um breve período de isquemia confere proteção ao coração para um 

subseqüente episódio de isquemia. Esse fenômeno, primeiramente descrito por 

Murry et  al. (1986),  foi  chamado  de  pré-condicionamento  isquêmico.  Os 

mecanismos  cardioprotetores  endógenos  do  pré-condicionamento  isquêmico 

podem ser confirmados em quase todas as espécies incluindo camundongo, 

rato,  porco,  coelho  e  cachorro  (Yellon  et  al.,  1998).  Em  muitas  condições 
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experimentais, o pré-condicionamento isquêmico restrige o tamanho do infarto, 

melhora  a  função  contrátil  pós-isquêmica  e  reduz  arritmias.  O  pré-

condicionamento  não  somente  oferece  proteção  contra  perda  de  função  e 

necrose,  mas  também  contra  apoptose  (Piot  et  al.,  1997).  Sinais  de  pré-

condicionamento isquêmico em pacientes com doença arterial  coronária têm 

sido apontados devido a observações que angina pré-infarto reduz a área de 

infarto, melhora a função cardíaca e reduz arritmias (Hirai et al., 1992). 

Segundo  Baines  et  al. (1997),  EROs  gerados  após  períodos  de 

isquemia  e  reperfusão  são  possíveis  sinalizadores  do  pré-condicionamento. 

Essa sugestão foi confirmada pelo grupo do Professor Paul Schumacker, que 

também  demonstrou  que  a  principal  fonte  de  EROs  durante  o  pré-

condicionamento  é  a  cadeia  respiratória  mitocondrial  (Vanden  Hoek  et  al., 

1998). Levando em conta o dano contra o qual o pré-condicionamento protege, 

estudos têm relacionado o dano de isquemia/reperfusão com a geração de 

EROs, especialmente dentro dos primeiros minutos de reoxigenação (Zweier et 

al., 1987). Neste ponto de vista, no estudo conduzido por Vanden Hoek et al. 

(2000), antioxidantes administrados durante o período de reperfusão foram tão 

efetivos quanto o pré-condicionamento em proteger as células do miocárdio 

(Lebuffe  et  al.,  2003).  Isto  confirma  que  a  geração  de  EROs  durante  a 

reperfusão  é  responsável  pelo  dano  celular  e  sugere  que  o  pré-

condicionamento  protege  pela  diminuição  do  estresse  oxidativo  durante  o 

período de reperfusão. 

Agentes farmacológicos que ativam o mitoKATP promovem efeitos 

protetores  iguais  aos  do  pré-condicionamento  cardíaco  (Liu  et  al.,  1998; 

Facundo et al., 2006a). Da mesma forma, outros estudos mostraram que o pré-

condicionamento e ativação de transporte de K+ mitocondrial pode ser induzido 

por acetilcolina (Yao et al., 1999) e por hipóxia (Vanden Hoek et al., 1998). A 

primeira evidência de um papel protetor do mitoKATP foi produzida na década de 

1980 quando o nicorandil  apresentou efeito protetor  contra o dano cardíaco 

isquêmico  (Lamping  et  al.,  1984;  Shimshak  et  al.,  1986),  embora  seu 

mecanismo  de  ação  ainda  não  tivesse  sido  compreendido  naquela  época. 

Grover  e  colaboradores  mais  tarde  encontraram  que  outros  agonistas  de 
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canais de potássio eram protetores contra isquemia cardíaca (Grover  et al., 

1989), explicando o possível modo de ação do nicorandil. Somente em 1997, 

usando  o  DZX,  foi  possível  estabelecer  que  os  efeitos  protetores  destes 

agonistas se deviam a ativação do canal mitocondrial e não do sarcaplasmático 

(Garlid et al., 1997). Este estudo colocou definitivamente a abertura do mitoKATP 

como um componente da rota protetora do pré-condicionamento cardíaco. Este 

resultado foi confirmado por um grande número de grupos que mostraram que 

a ativação do mitoKATP  tem um efeito protetor potente contra dano isquêmico 

em coração (Facundo et al., 2005; Facundo et al., 2006a; Vanden Hoek et al.,  

2000; Dos Santos et al., 2002; Kicinska et al., 2003; Forbes et al., 2001). Neste 

mesmo contexto, os agonistas do mitoKATP também são efetivos em proteger 

contra  danos isquêmicos em cérebro e músculo  esquelético  (Domoki  et  al., 

1999; Pang  et al., 1997). Uma forte indicação de que o mitoKATP participa do 

processo de sinalização celular do pré-condicionamento é a observação que 

antagonistas do mitoKATP são capazes de inibir  os efeitos benéficos do pré-

condicionamento  quando  administrados  durante  os  períodos  de  isquemia 

curtos (Auchampach  et al.,  1992; Facundo  et al.,  2006a).  Isto sugere que a 

abertura deste canal é uma etapa essencial neste processo. Por outro lado, o 

mecanismo  pelo  qual  o  mitoKATP é  aberto  durante  o  pré-condicionamento 

isquêmico  ainda  não  está  claro.  Alguns  apontam  que  esta  ativação  deve 

ocorrer por aumento na fosforilação das proteínas do canal (Costa et al., 2005; 

Sato et al., 1998) ou por oxidação de grupos tiólicos na proteína (Zhang et al., 

2001).  Claramente,  a  ativação  do  mitoKATP durante  períodos  de  pré-

condicionamento envolve alguma forma estável de modificação proteica, pois 

uma aumentada atividade  de  mitoKATP pode  ser  detectada em mitocôndrias 

isoladas após períodos de pré-condicionamento (da Silva et al., 2003). 

1.3. Espécies Reativas de Oxigênio (EROs)

Em muitas células aeróbicas,  a mais importante fonte de radical 

ânion  superóxido  (O2
-)  é  a  cadeia  transportadora  de  elétrons  (Halliwell  e 

Gutteridge, 1999). As EROs geradas na mitocôndria têm sido implicados no 

dano  celular  que  ocorre  em uma grande  variedade  de  patologias  incluindo 
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isquemia/reperfusão,  doença  de  Parkinson,  doença  de  Huntington  e 

envelhecimento (para revisão, veja Kowaltowski e Vercesi, 2001). Isto pode ser 

explicado  pelo  fato  de  existir  um  pequeno,  porém  contínuo,  "escape  de 

elétrons"  da  cadeia  respiratória  mitocondrial,  o  que  resulta,  em  etapas 

intermediárias, na geração de O2
- através da redução de oxigênio molecular 

(Kowaltowski,  et al.,  2000; Turrens, 2003).  A geração mitocondrial  de EROs 

ocorre, principalmente, nos complexos I e III da cadeia respiratória (Boveris e 

Chance,  1973;  Kowaltowski  e  Vercesi,  2001;  Turrens,  2003)  e em algumas 

desidrogenases da matriz da organela (Starkov  et al., 2004). Nestes, o O2
- é 

formado,  respectivamente,  ao  nível  do  átomo  central  de  ferro  da  NADH 

desidrogenase e pelo vazamento de elétrons da semiquinona (que é um radical 

livre) para o oxigênio molecular. A geração de O2
- pela NADH desidrogenase é 

estimulada pela presença de substratos respiratórios que geram NADH, como 

o malato, glutamato e piruvato (Turrens, 1997), além da inibição da enzima por 

rotenona (da Silva et al., 2003). Por outro lado o succinato, cianeto e antimicina 

A estimulam o vazamento de elétrons ao nível da coenzima Q (Kowaltowski et 

al.,  1995).  Na  mitocôndria  em  pleno  funcionamento,  a  liberação  de 

intermediários  de oxigênio  parcialmente  reduzidos  pela  citocromo  c oxidase 

(complexo IV da cadeia  respiratória  mitocondrial)  é  praticamente inexistente 

(Kowaltowski  e Vercesi,  1999;  Turrens,  2003).  É também interessante notar 

que  um  baixo  potencial  da  membrana  interna  mitocondrial  associado  à 

aumentada  taxa  respiratória  previne  a  liberação  mitocondrial  de  EROs, 

enquanto baixas taxas respiratórias aumentam fortemente a geração de EROs 

(Skulachev, 1996; Korshunov et al., 1997). Isso ocorre devido à manutenção de 

maior fluxo de elétrons na cadeia respiratória, diminuindo a probabilidade de 

redução monoeletrônica do oxigênio. A mitocôndria também pode gerar EROs, 

por  transporte  reverso,  quando  se  energiza  a  suspensão  mitocondrial  com 

succinato sem presença de inibidores de complexo I  (transporte reverso de 

elétrons, Liu et al., 2002). Essa forma de geração de EROs é também sensível 

ao potencial  de membrana mitocondrial,  que necessita ser alto para permitir 

termodinamicamente  a  transferência  de  elétrons  do  complexo  II  para  o 

complexo I (Turrens, 2003). Por fim, o potencial de membrana mitocondrial, por 

interferir  nos  níveis  de  NAD+ e  NADH,  irá  regular  a  geração  de EROs em 

desigrogenases localizadas na matriz da organela (Starkov et al., 2004). 
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A  mitocôndria  possui  um  sistema  eficiente  de  antioxidantes 

composto por superóxido dismutase, catalase, glutationa peroxidase, glutationa 

redutase,  glutationa,  NADPH e vitaminas  C e  E.  Este  sistema permite  que 

exista uma contínua regulação entre a geração de EROs a partir  da cadeia 

respiratória mitocondrial e a sua detoxificação (Kowaltowski e Vercesi, 1999). 

Assim,  O2
-  formado  a  partir  do  escape  de  elétrons  da  cadeia  respiratória 

mitocondrial,  em uma  reação  catalisada  pela  enzima  superóxido  dismutase 

mitocondrial (que tem como cofator o manganês), é rapidamente convertido a 

peróxido de hidrogênio (H2O2, Fridovich, 1995). Este, por ser mais estável e 

difusível que o O2
-, pode ser detectado com maior facilidade em suspensões 

mitocondriais (Kowaltowski e Vercesi, 1999). Devido a essa propriedade, H2O2 

é freqüentemente usado como indicador de estresse oxidativo mitocondrial. O 

H2O2 mitocondrial é comumente removido pelas enzimas antioxidantes catalase 

(Radi et al., 1991) ou pelo sistema redox que contém glutationa como cofator, 

glutationa  peroxidase  e  glutationa  redutase  (Simmons  et  al.,  1989).  Outra 

enzima que remove H2O2 na matriz mitocondrial,  mas que usa a tioredoxina 

como cofator da reação, é a tioredoxina peroxidase (Spyrou et al., 1997; Rhee 

et  al.,  1999).  Estas  enzimas  servem  para  diminuir  o  acúmulo  do  ânion 

superóxido  e  do  H2O2,  que  na  presença  de  metais  de  transição  pode  dar 

origem  ao  radical  hidroxila,  para  o  qual  nenhum  sistema  antioxidante 

enzimático existe. Já o reparo de grupos sulfidrilas em proteínas é feito pelo 

sistema da tioredoxina  (Starke  et  al.,  1997).  Em situações de isquemia,  as 

defesas  antioxidantes  são  diminuídas  (Shlafer  et  al.,  1987),  o  que  pode 

aumentar o dano oxidativo na situação de grande formação das EROs durante 

a reperfusão (Vanden Hoek et al., 2000). Uma enzima que fica com a atividade 

diminuída é a glutationa peroxidase mitocondrial. A isoforma citosólica também 

permanece com sua atividade diminuída pela isquemia (Starke  et al., 1997). 

Neste  mesmo  contexto,  a  atividade  da  superóxido  dismutase  também  é 

diminuída  na  fração  mitocondrial  em  situações  isquêmicas  (Shlafer  et  al., 

1987). Um esquema ilustrativo da formação e remoção de EROs é mostrado na 

Fig. 02.
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Figura  2:  Formação  e  remoção  de  EROs  na  matriz  mitocondrial. A  cadeia 

respiratória  transporta  elétrons  dos  substratos  de  complexo  I  (Mal  =  malato)  ou 

complexo II  (Succ  =  succinato)  para  o  complexo  IV,  onde o oxigênio  molecular  é 

reduzido a H2O. Nesse processo, elétrons podem vazar para o O2, formando ânion 

superóxido (O2
-). Este por ação da superóxido dismutase mitocondrial (MnSOD), que 

tem como cofator o Manganês (Mn), é transformado em H2O2. O H2O2 pode difundir 

pela membrana ou se acumular na mitocôndria, onde pode ser transformado em H2O e 

O2 pela ação da catalase (CAT) ou pela ação de glutationa peroxidase/tioredoxina 

peroxidase (GPx/TPx) que transforma essa ERO em H2O com uma reação acoplada à 

oxidação  da  glutationa/tioredoxina  (GSH/TSH).  Glutationa  oxidada  ou  tioredoxina 

oxidada (GSSG/TSST) podem ser reconvertidas a GSH/TSH pela glutationa redutase 

(GR)  ou  tioredoxina  redutase  (TR),  respectivamente.  Essas  enzimas  usam  os 

estoques de NAD(P)H como fonte de elétrons. Se esse sistema descrito não for eficaz 

e  o  H2O2 se  acumular,  pode ser  gerado o  radical  hidroxila  (OH•),  pela  reação de 

Fenton, envolvendo Fe2+.  
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A  geração  de  EROs  pela  mitocôndria  e  sua  relação  com  os 

processos que levam à sinalização celular têm ganhado muito interesse em 

anos recentes (para revisão ver Thannickal e Fanburg, 2000). Neste contexto, 

muitas proteínas podem se tornar  ativas por  mecanismos de oxidação.  Um 

exemplo são as proteínas desacopladoras (Echtay  et al., 2002; Brand  et al., 

2004), que também são protetoras contra dano celular isquêmico (Hoerter  et 

al., 2004). Também já foi mostrado que proteínas relacionadas a transcrição 

gênica,  tal  como  o  PGC-1,  que  é  um  coativador  do  fator  de  transcrição 

PPARgama, podem se tornar mais ativos em situações de estresse oxidativo 

(St-Pierre  et al., 2006), sendo este fator fortemente co-induzido com enzimas 

antioxidantes após situações de estresse oxidativo.

1.4. Transição de Permeabilidade Mitocondrial (TPM)

Em  1979,  Hunter  e  Haworth  demonstraram  que  mitocôndrias 

isoladas  tratadas  com  quantidades  excessivas  de  Ca2+ sofriam  uma 

permeabilização  não  seletiva  da  membrana  mitocondrial  interna.  Essa 

permeabilização resultava na perda do potencial de membrana, liberação do 

cálcio acumulado e inchamento coloidosmótico da organela. Como podia ser 

parcialmente  revertido  através  da  remoção  do  cálcio,  esse  fenômeno  foi 

denominado  transição  de  permeabilidade  mitocondrial  (TPM).  Mais  tarde, 

Crompton e colaboradores (1988) descobriram que a TPM podia ser inibida por 

quantidades submicromolares  de ciclosporina A (CsA),  um imunossupressor 

comumente  usado  para  combater  a  rejeição  a transplantes.  Devido  a essa 

regulação  pela  CsA,  cuja  ação  inibitória  depende  de  sua  ligação  com 

ciclofilinas (Basso et al., 2005) componentes da membrana mitocondrial interna 

e é independente do efeito imunosupressor, não dependendo da inibição de 

calcineurina (Nicolli et al., 1996), a TPM foi atribuída à abertura de um grande 

poro na membrana mitocondrial interna. Porém, apesar da evidência de que a 

TPM pode se tratar de um fenômeno regulável, até o presente momento o poro 

da TPM não foi isolado ou caracterizado molecularmente. Através do uso de 

ligantes, foi possível evidenciar que o translocador de nucleotídeos de adenina 

participa  da  regulação  da  TPM,  mas  existe  controvérsia  se  essa  proteína 

consiste  no  poro  de  TPM,  faz  parte  da  composição  do  poro,  ou  apenas 
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participa de sua regulação (veja revisão em Kowaltowski e Vercesi, 1999, Kim 

et al., 2003; Tsujimoto et al., 2006; Zorati e Szabo, 1995).

Independentemente  da  composição  do  poro,  sabe-se  que  a 

ocorrência  de  TPM é estimulada  pela  oxidação  de grupamentos  tiólicos  de 

proteínas da membrana mitocondrial interna, e prevenida ou até revertida por 

redutores ditiólicos (Kowaltowski e Vercesi, 1999; 2001; Petronilli  et al., 1994). 

A  TPM induzida  isoladamente  por  Ca2+ também  pode  ser  aumentada  pela 

presença concomitante de pró-oxidantes que oxidam nucleotídeos de piridina 

mitocondriais.  Esses pró-oxidantes  levam a mitocôndria  a uma condição de 

estresse oxidativo, devido à depleção do poder redutor mitocondrial na forma 

de NAD(P)H e, conseqüentemente, glutationa reduzida (ver Fig. 2). Baseados 

nesses  achados  nosso  grupo  propôs  (Kowaltowski  e  Vercesi,  1999, 

Kowaltowski et al., 2001) que a TPM ocorreria secundariamente à oxidação de 

grupamentos  tiólicos  de  proteínas  da  membrana  mitocondrial  interna, 

promovidas  por  EROs  geradas  pela  própria  mitocôndria.  Realmente,  foi 

evidenciado  que  o  acúmulo  de  Ca2+ leva  a  um  aumento  da  geração 

mitocondrial  de  EROs  que  precede  a  TPM  (Kowaltowski  et  al.,  1995; 

Kowaltowski et al.,  1998). A remoção dessas EROs por antioxidantes previne a 

oxidação  de  proteínas  da  membrana  mitocondrial  e  a  permeabilização  da 

organela (Kowaltowski  et al., 1998). Assim, comprovamos que a TPM é uma 

conseqüência funcional do estresse oxidativo mitocondrial. 

Em 1995, Griffiths e Halestrap comprovaram que a TPM era um fator 

desencadeante da morte celular de tecidos cardíacos submetidos a um período 

de anóxia seguido de reoxigenação. Foi possível observar que a presença de 

CsA  previne  a  morte  celular  nessas  condições,  e  que  ocorre  uma 

permeabilização não específica da membrana mitocondrial interna logo após a 

reoxigenação  do  tecido  (Friberg  et  al.,  1998;  Griffiths  e  Halestrap,  1995; 

Halestrap  et  al.,  1998).  Deste  modo,  foi  comprovado  que  a  TPM  pode 

desencadear a morte celular necrótica.  Realmente, seria esperado que uma 

disfunção mitocondrial tão grave quanto a TPM resultaria na depleção de ATP 

seguida de morte celular. 
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Surpreendentemente, foi descoberto que a TPM pode também levar 

à morte celular apoptótica, que ocorre de maneira regulada e dependente de 

energia.  A  apoptose  ocorre  quando  a  mitocôndria  libera  proteínas  pró-

apoptóticas (como o citocromo c, o fator indutor de apoptose e caspase 9, entre 

outras) para o citoplasma (Green e Reed, 1998; Susin et al., 1998). Uma vez 

no  citoplasma,  essas  proteínas  ativam caspases  citosólicas,  culminando  na 

quebra do DNA nuclear. A ocorrência de TPM no interior da célula pode levar à 

liberação de fatores pró-apoptóticos mitocondriais,  devido ao inchamento da 

organela,  com  ruptura  da  membrana  mitocondrial  externa  (Green  e  Reed, 

1998).  Além de ser liberado após a ruptura da membrana externa devido à 

TPM, o citocromo c apresenta mecanismos de liberação específicos, regulados 

pelas proteínas da família do Bcl-2 (Green e Reed, 1998).

Devido ao grande número de publicações comprovando a participação 

mitocondrial na morte celular necrótica e apoptótica, parece claro que a TPM 

possui um papel regulador sobre a viabilidade celular. Baseados em estudos 

prévios, nosso grupo propôs que o estresse oxidativo e disfunção mitocondrial 

conseqüente  levem à  TPM,  que  pode  então  comprometer  a  viabilidade  da 

célula através da depleção de ATP ou da liberação de fatores celulares pró-

apoptóticos  (Kowaltowski  e  Vercesi,  1999;  Kowaltowski  e  Vercesi,  2001; 

Kowaltowski et al., 2001b). 

23



2. OBJETIVOS

A proposta  central  desta  Tese  é  compreender  os  efeitos  redox  do 
canal mitoKATP,  correlacionando-os com a cardioproteção isquêmica. 
Iremos abordar os seguintes aspectos específicos:

2.1. Baseado na literatura mostrando que o canal mitoKATP em membranas 

reconstituídas (Zhang et al., 2001) pode ser ativado por ânion superóxido, 

avaliamos  o  envolvimento  de  EROs  formadas  em  mitocôndrias  como 

ativadores  do  mitoKATP.  Também  tivemos  como objetivo  mostrar  que  as 

EROs  formadas  na  mitocôndria  durante  os  períodos  de  pré-

condicionamento  (Vanden  Hoek  et  al.,  1998;  Facundo  et  al.,  2006)  são 

responsáveis pela ativação do mitoKATP durante esse processo. 

2.2.  Estudamos  a  abertura  do  mitoKATP em  mitocôndrias  isoladas  em 

presença de antioxidantes redutores tiólicos e não tiólicos. Alguns autores 

mostraram que a proteção promovida por agonistas do mitoKATP é revertida 

por antioxidantes tiólicos (Forbes  et al., 2001; Pain  et al., 2000) e leva a 

aumentos na fluorescência de indicadores para EROs (Forbes et al., 2001; 

Carroll  et  al.,  2001;  Andriukiv  et  al.,  2006).  Essa afirmativa  levou esses 

autores a propor  que a proteção conferida pela abertura deste canal  se 

deve à formação de EROs. Por outro lado, nós avaliamos a possibilidade 

destes  redutores  interferirem  diretamente  com  a  atividade  do  canal, 

comprovando a regulação redox do mitoKATP. 

2.3. Avaliamos qual o mecanismo pelo qual a abertura do mitoKATP protege 

contra  morte  celular  isquêmica.  Já  foi  mostrado por  nosso  grupo  que  a 

ativação  do  mitoKATP em  mitocôndrias  isoladas  causa  diminuição  da 

formação de EROs (Ferranti et al., 2003). Portanto, avaliamos se a abertura 

desse canal estaria inibindo a morte celular por isquemia e reperfusão por 

inibir  condições  que  favorecessem  a  TPM.  A  TPM  mitocondrial  é 

classicamente  ativada  por  oxidação  de  tióis  proteicos  (Kowaltowski  e 

Vercesi,  1999;  2001;  Kowaltowski  et  al.,  2001b)  e  por  Ca2+ (Hunter  e 

Haworth,  1979).  Dessa forma,  avaliamos a  liberação  das  EROs durante 
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isquemia e reperfusão e a captação de Ca2+ com o canal fechado e aberto 

farmacologicamente.

2.4. Investigar se o pré-condicionamento ou a abertura do mitoKATP podem 

induzir  sistemas antioxidantes  celulares.  Este  teste nos diz  se  as  EROs 

formadas  durante  o  pré-condicionamento  (Vanden  Hoek  et  al.,  1998; 

Facundo et al., 2006a) seriam eficazes em induzir os sistemas de remoção 

dos  EROs.  Essa  indução  poderia  explicar  a  melhora  do  balanço  redox 

durante a reperfusão.

2.5.  Pesquisar  os efeitos  de antioxidantes tiólicos e não tiólicos sobre a 

proteção cardíaca promovida pelo pré-condicionamento ou pela abertura do 

mitoKATP. Dessa forma é possível mostrar se as EROs são necessárias ou 

não para cada uma das formas de proteção. 

25



3. MATERIAIS E MÉTODOS

3.1. Materiais -  Todos os reagentes usados foram de alto grau de pureza e 

todas as soluções aquosas foram preparadas em água desionizada. As drogas 

mais  lipofílicas  como  DZX,  CsA,  antimicina  A  (AA),  diclorofluoresceína 

diacetato  (H2DCF-DA), Amplex  Red,  rotenona  e  carbonil  cianeto  3-

clorofenilhidrazona (CCCP) foram dissolvidos em dimetilsulfóxido (DMSO). Já a 

2-mercaptopropionil glicina (MPG), catalase de fígado bovino (Cat), ditiotreitol 

(DTT),  N-acetilcisteína  (NAC),  GTP e  H2O2 foram preparados  em água em 

soluções estoque preparadas logo antes de cada experimento. HRP, safranina 

O,  ATP  e  succinato  foram  preparados  em  alíquotas  aquosas,  mantidos 

congeladas. ATP, GTP, succinato e MPG tiveram o pH corrigido para um valor 

entre 7,0 e 7,4 com NaOH. As soluções de H2O2 foram calibradas pela medida 

da absorbância em 240 nm e a concentração calculada usando coeficiente de 

extinção molar de 43,6 M . cm-1.

3.2. Animais – Ratos Sprague-Dawley pesando entre 250 e 300 gramas foram 

mantidos em condições de temperatura constante (22 ± 2 ºC) com 12 horas de 

ciclo luz/escuro (12h/12h), com livre acesso à água e ração da marca Nuvlab 

(Navital,  Paraná,  Brasil) no  Biotério  do  Conjunto  das  Químicas,  USP.  As 

condições  sanitárias  do  ambiente  obedeceram  ao  padrão  sanitário  livre  de 

patógenos específicos com umidade adequada de 55 ± 10 ºC. Os ratos foram 

nutridos com ração comercial irradiada. Os animais foram mantidos em gaiolas 

de  plástico  com cobertura  de  metal  e  serragem de madeira,  no  máximo 5 

animais  por  gaiola.  Todos os estudos foram conduzidos de acordo com as 

normas para estudos com animais,  estabelecidas pelo Colégio Brasileiro de 

Experimentação  Animal  e  foram  aprovados  pela  Comissão  de  Ética  em 

Cuidados e Uso Animal do Instituto de Química, USP. 
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3.3. Cultura de células cardíacas HL-1 - As células HL-1 foram doadas pelo 

Prof. William C. Claycomb. Estas células, originárias de átrios murinos, mantêm 

características morfológicas e propriedades bioquímicas e eletrofisiológicas de 

cardiomiócitos  (Claycomb  et  al.,  1998),  enquanto  o  isolamento  de 

cardiomiócitos  produz  uma  população  celular  heterogênea  que  inclui 

fibroblastos, células endoteliais e leucócitos (Vanden Hoek et al., 1996). Além 

disso, o isolamento de cardiomiócitos pode promover seu pré-condicionamento, 

e produz preparações que perdem viabilidade com o passar do tempo. Como 

vantagens  adicionais,  as  células  HL-1  apresentam  mecanismos  de  pré-

condicionamento conservados dependentes de proteína quinase C e ativação 

do canal de K+ (Seymour et al., 2003). Para rotina de passagem e crescimento, 

as células HL-1 foram mantidas em frascos T-75 a 37ºC em uma atmosfera de 

5%  de  CO2 em  meio  Claycomb  (JRH  Biosciences)  suplementado  com 

norepinefrina 0,1 mM (Sigma-Aldrich), penicilina/estreptomicina 100 U/mL/100 

µg/mL,  glutamina  2  mM  (Sigma-Aldrich)  e  10%  de  soro  bovino  fetal.  Os 

experimentos foram iniciados em 100% de confluência a 37ºC. Para todos os 

experimentos,  as  células  foram recolocadas  em tampão  padrão  (pH = 7,4) 

contendo em mmol/L: NaCl, 137; Hepes, 5; glicose, 22; taurina, 20; creatina, 5; 

KCl, 5,4; MgCl2 1; piruvato 5 e CaCl2, 1. 

3.4.  Pré-condicionamento e Isquemia/reperfusão em Células  -  As células 

HL-1 foram pré-condicionadas por  inibição metabólica  usando KCN (2  mM) 

adicionado ao tampão padrão sem glicose e piruvato (Irie et al., 2003, Fig. 3). 

Cardiomiócitos HL-1 (~ 1,5 x 105 células/mL) foram submetidos a dois ciclos de 

KCN 2 mM durante 5 minutos intercalados por 5 minutos de centrifugação e 5 

minutos  de  perfusão  com tampão  controle  (Fig.  3,  caixas  pretas).  Quando 

usados,  antagonistas  do  mitoKATP 5-hidroxidecanoato  (5-HD,  150  µM)  ou 

glibenclamida (GLY, 2 µM) ou a enzima antioxidante catalase (2 µM) foram 

administrados como indicado pelas barras horizontais  na Fig.  3.  A proteção 

cardíaca usando diazóxido (DZX, 30 µM) ou ciclosporina A (CsA, 1 µM) foi 

conseguida pela pré-incubação das células HL-1 com as drogas por 20 minutos 

antes do período de isquemia longa (Facundo et al., 2005), como mostrado na 

Fig. 3.  A isquemia e reperfusão foram simuladas pela inibição metabólica e 

limitação  de  substrato  usando  KCN  (500  µM)  e  2  mM  de  deoxiglicose 
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adicionadas ao tampão padrão sem glicose e piruvato durante 60 minutos (Fig. 

3, caixas cinzas), seguida por 5 minutos de centrifugação e re-suspensão do 

pellet celular em tampão controle para a reperfusão simulada. Cardiomiócitos 

HL-1 controles foram incubados com solução tampão padrão durante todo o 

período experimental e submetidos somente às centrifugações e lavagens. 

 

Figura 3: Protocolos Experimentais de Pré-condicionamento em Células 
HL-1. Células controles foram submetidas a centrifugações () para promover 
o mesmo dano mecânico. O pré-condicionamento (PI) foi conseguido com dois 
ciclos de 2 mM de KCN durante 5 minutos () em meio sem glicose e piruvato 
seguido  por  5  minutos  de  perfusão  com  tampão  controle.  Cada  ciclo  foi 
interrompido por 5 minutos de centrifugação (). 5-HD (150 µM), GLY (2 µM) e 
catalase (Cat, 2 µM) estavam presentes onde indicado pelas linhas horizontais. 
DZX  (30  µM),  ou  CsA  (1  µM)  estavam presentes  onde  indicado  ().  CN-

/aglicemia (KCN 500 µM e deoxiglicose 2 mM,  ) foi conduzida durante 60 
minutos seguida pela reperfusão em tampão controle. 

3.5. Avaliação da Vitalidade Celular - A vitalidade celular foi avaliada através 

da  medida  da  fluorescência  relativa  de  brometo  de  etídio  (50  µM)  usando 

espectrofluorímetro  Hitachi  F4500 (Ex = 365,  Em = 580 nm; Karsten,  1980; 

Facundo et al., 2005) antes e após a permeabilização da membrana plasmática 

por digitonina (0.005%). Dados são expressos como a porcentagem de células 

vivas.
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3.6. Medida intracelular da geração de EROs -  A produção de EROs pelas 

células  HL-1  foi  monitorada  usando  2',7'-carboxidiclorodihidrofluoresceína 

diacetato  (H2DCF-DA,  Sigma-Aldrich),  um  indicador  da  produção  de  EROs 

intracelular (Bass  et al., 1983;  Forbes  et al., 2001; Yao  et al., 1999). Células 

foram  previamente  incubadas  com  H2DCF-DA  10  µmol/L  por  1  hora  em 

temperatura ambiente e na ausência de luz.  Este composto, após entrar  na 

célula,  é  clivado  por  esterases  celulares  formando  um  composto  pouco 

fluorescente (DCFH, Bass  et al.,  1983),  que é convertido a DCF, altamente 

fluorescente,  pela  reação  com diversas  EROs.  A  fluorescência  do  DCF foi 

acompanhada em meio suplementado com 10 µmol/L H2DCF-DA usando um 

espectrofluorímetro  Hitachi F4500 em excitação e emissão de 488 e 530 nm, 

respectivamente, e slit width de 5,0 nm a 37ºC. Dados são expressos relativos 

à porcentagem do controle em cada ponto, para eliminar o efeito da lavagem 

sobre a fluorescência total (Figs. 8, 9, 10) ou através da fluorescência absoluta 

do DCF em unidades arbitrárias (Fig. 5, 7, 11). 

3.7. Remoção de H2O2 - A remoção de H2O2 foi determinada como descrito 

previamente em Barros et al. (2003). 0,5 mg de proteínas foram incubadas em 

2  mL  de  meio  de  reação  (Tris-HCl  10  mM,  EDTA  0,5  mM,  pH  7.5) 

suplementado  com  H2O2 460  µM  por  2  minutos.  1  µL  desta  solução  foi 

adicionada  ao  meio  de  reação  (1,5  mL)  contendo  Amplex  Red  (50 µM)  e 

peroxidase de raiz forte (HRP, 0,5 U/mL). A fluorescência foi acompanhada em 

emissão de 563 nm e excitação de 587 nm. 100% de H2O2 foi determinado na 

ausência de mitocôndria ou homogenato. A fluorescência do Amplex Red nas 

amostras  não  tratadas  com  H2O2 foi  subtraída  de  todas  as  leituras.  Os 

resultados são expressos como porcentagem do H2O2 remanescente.

3.8.  Efeitos  do DZX sobre  a  fluorescência  do  DCF -  O homogenato  de 

células  HL-1  foi  incubado  com H2DCF-DA  (10  µM)  por  1  hora  para  sofrer 

hidrólise pelas esterases citosólicas. O homogenato foi utilizado sem substrato 

mitocondrial ou com malato/glutamato (2 mM) na presença de HRP (1 U/mL), 

conforme indicado. DZX foi acrescentado ao meio na tentativa de avaliar seus 

efeitos sobre a fluorescência total da suspensão. Os efeitos de diminuição da 

formação de EROs pela mitocôndria foram avaliados com o uso do carbonil 
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cianeto  3-clorofenilhidrazona  (CCCP)  enquanto  a  antimicina  A,  que  inibe  o 

complexo III mitocondrial, foi utilizada para promover uma situação de extrema 

produção de EROs mitocondriais. A fluorescência do DCF foi  acompanhada 

usando um espectrofluorímetro Hitachi F4500 em excitação e emissão de 488 

e  530  nm,  respectivamente,  e  slit  width  de  5,0  nm  a  37ºC.  Dados  são 

expressos relativos à porcentagem do controle sem substrato.

3.9.  Isolamento de Mitocôndrias  -  Mitocôndrias  de  coração de rato  foram 

isoladas como descrito por Kowaltowski  et al. (2001a). Os corações de ratos 

Sprague-Dawley  machos  foram finamente  picotados,  incubados  por  10  min 

com protease tipo I de pâncreas bovino (1 mg/mL) e submetidos à disrupção 

física com homogenizador tipo potter para provocar lise celular. A precipitação 

do núcleo e resíduos celulares foi  promovida através de uma centrifugação 

com  baixa  rotação  (≅ 600  g).  As  mitocôndrias  foram  então  separadas  do 

sobrenadante  através  de  centrifugações  com  maior  rotação  (≅ 10.000  g), 

lavadas até a obtenção de uma suspensão homogênea e mantidas em gelo até 

o  início  dos  experimentos  que  foram  conduzidos  a  37ºC  e  realizados  não 

excedendo 1 hora após o isolamento. 

3.10. Inchamento mitocondrial – Mudanças no espalhamento de luz de uma 

suspensão mitocondrial devido à entrada de K+ e o conseqüente inchamento 

das mitocôndrias foram acompanhados por 60 segundos em um fluorímetro 

Hitachi 4500 com temperatura controlada de 37ºC em comprimentos de onda 

de  excitação  e  emissão  de  520  nm,  com agitação  contínua.  Esse  tipo  de 

experimento foi executado dentro de 1 hora do isolamento das mitocôndrias 

devido à aparente labilidade do efeito do canal em suspensões mitocondriais. 

Para  o  estudo  da  hipótese  da  abertura  do  mitoKATP pelas  EROs  formadas 

endogenamente pela cadeia de transporte de elétrons, incubamos a suspensão 

mitocondrial com substrato de complexo II (succinato) com ou sem inibidor do 

complexo I (rotenona), produzindo EROs endógenos em quantidade mínima e 

máxima, respectivamente (Liu et al., 2002). H2O2 exógeno (1 µM) foi adicionada 

à  suspensão  mitocondrial  para  comprovar  os  efeitos  das  EROs  sobre  a 

atividade do canal,  neste caso revertidos pela enzima catalase (que remove 

H2O2).
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3.11. Medida da Captação Mitocondrial de Ca2+ - A captação de Ca2+ por 

mitocôndrias de coração de rato foi monitorada através da fluorescência de 0,1 

µM Ca2+ green 5N (Molecular Probes) em um espectrofluorímetro Hitachi F4500 

usando excitação e emissão de 506 nm e 531 nm, respectivamente, e slit width 

de 5,0 nm a 37ºC (Murphy et al., 1996). Pulsos de cálcio foram adicionados até 

não haver mais evidência de captação do íon pelas mitocôndrias. A captação 

total de cálcio foi calculada somando-se todas as adições em cada traçado. A 

ligação de Ca2+ ao indicador extramitocondrial  é reversível,  resultando numa 

diminuição da fluorescência da suspensão quando há captação deste íon pelas 

mitocôndrias. 

3.12. Medida da Geração Mitocondrial de EROs - A geração mitocondrial de 

EROs  em  mitocôndrias  isoladas  foi  monitorada  através  da  conversão  de 

Amplex Red (50 μM, Molecular Probes) na presença de HRP (1 U/mL) em um 

composto fluorescente chamado resorufina, em uma estequiometria 1:1 para 

H2O2 (Zhou  et al., 1997). A fluorescência desse composto foi monitorada em 

fluorímetro Hitachi 4500 com temperatura controlada de 37ºC em Ex = 563 nm 

e Em = 587 nm (Ferranti  et al., 2003) com agitação contínua. A geração de 

EROs por mitocôndrias isoladas também foi medida com o uso do indicador 

fluorescente  H2DCF-DA (10  µmol/L) em situação de isquemia simulada pela 

adição de cianeto.

3.13. Potencial de Membrana Mitocondrial – A fluorescência da safranina O 

(5  μM)  no  meio  extramitocondrial  foi  usada  para  estimar  o  potencial  de 

membrana mitocondrial (Akerman e Wikstrom, 1976; Kowaltowski et al., 2002). 

Dessa forma, a fluorescência desse composto foi monitorada em fluorímetro 

Hitachi 4500 a temperatura controlada de 37ºC em Ex = 495 nm e Em = 586 

nm (Ferranti  et al., 2003), com agitação contínua, sob as condições descritas 

na legenda da figura.  A safranina O é um cátion lipofílico que se acumula em 

membranas  mitocondriais  em  quantidades  proporcionais  ao  potencial  de 

membrana. O acúmulo da safranina no microambiente mitocondrial  promove 

uma diminuição da fluorescência global da suspensão.
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3.14. Microscopia Eletrônica - As mitocôndrias foram incubadas com solução 

contendo Hepes 10 mM, MgCl2 2mM, KH2PO4 2 mM,  KCl 150 mM, succinato 4 

mM e com ATP 1 mM (para fechar o mitoKATP ), ou com ATP 1 mM e DZX 30 

µM (para abrir o mitoKATP). Após 2 minutos de reação, a suspensão foi fixada 

para  microscopia  eletrônica  de  transmissão  com fixador  contendo  2,0% de 

glutaraldeído em 100 mmol/L de tampão cacodilato com tetróxido de ósmio em 

sacarose 10,56%. Após isso, a amostra foi desidratada e embebida em resina. 

A  preparação  foi  corada  com  acetato  de  uranila  e  nitrato  de  chumbo  e 

examinada em microscópio eletrônico de transmissão em 40,000x, pelo serviço 

de microscopia eletrônica do Instituto de Ciências Biomédicas da USP.

3.15. Fluorescência de NAD(P)H em células -  A fluorescência de NAD(P)H 

foi  monitorada através da fluorescência da forma reduzida de NAD(P)H em 

células  HL-1  em cultura  (Facundo  et  al.,  2005;  Facundo  et  al.,  2006a)  de 

acordo com  Carroll  et al. (1995). O experimento foi realizado com as células 

ainda aderidas às placas em tampão  Krebs-Henseleit contendo em mmol/L: 

NaCl 118, NaHCO3 25, KH2PO4 1,2, KCl 4.7, MgSO4 1,2, CaCl2 1,25, glicose 10, 

e  HEPES  10,  pH  7,4,  a  37°C.  O  NAD(P)H foi  observado  em  microscópio 

confocal  Zeiss 510 LSM em 351 nm de excitação e emissão em 430 nm. A 

medida  foi  executada com o  canal  farmacologicamente  aberto  por  DZX ou 

fechado com o  uso do antagonista  do  mitoKATP 5-HD.  Este  experimento  foi 

executado no laboratório do Professor Robert Balaban no National Institutes of 

Health, Bethesda, MD, USA.

3.16.  Perfusão de coração de rato - A perfusão dos corações de rato foi 

conduzida  como descrito  em  Belisle  e  Kowaltowski  (2002).  Ratos  Sprague-

Dawley foram sacrificados e seus corações removidos. A aorta foi rapidamente 

canulada e foi  iniciada a perfusão em aparelho de Langerdorff  com tampão 

hepes 100% oxigenado contendo (em mM): NaCl 118, NaHCO3 25, KH2PO4 1,2, 

KCl 4,7, MgSO4 1,2, CaCl2 1,25, glicose 10, and HEPES 10, pH 7,4, a 37°C. A 

fim  de  monitorar  a  função  hemodinâmica  dos  corações  de  rato,  um balão 

construído com membranas de látex em uma canula de 18 Gauge foi usado. O 

balão conectado a um transdutor de pressão foi inserido no ventrículo esquerdo 

através da remoção do átrio esquerdo e inflado com água destilada. Durante 
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toda a perfusão, o fluxo foi mantido constante em 8 mL min-1. Os primeiros 15 

minutos de perfusão foram usados para adaptação do coração ao sistema e 

para eliminar o sangue contaminante.  Após esse tempo, os corações foram 

submetidos aos tratamentos como mostrado na Fig. 4. Corações isquêmicos 

foram submetidos a 35 minutos de perfusão antes da isquemia longa de 40 

minutos, enquanto corações precondicionados foram submetidos a 15 minutos 

de perfusão e dois ciclos de 5 minutos de global isquemia separados cada um 

por 5 minutos de reperfusão. Durante a reperfusão, o perfusato foi coletado e a 

atividade da lactato  desidrogenase avaliada.  Corações foram eliminados  do 

estudo se o tempo entre a remoção e o começo da perfusão foi maior que 3 

minutos ou se esses apresentassem um número excessivo de extra-sístoles 

antes do tratamento. 

3.17. Atividade da Lactato Desidrogenase -  A atividade da enzima lactato 

desidrogenase  foi  determinada  em  alíquotas  de  perfusato  refrigeradas 

exatamente como descrito no Kit  comercial  Doles®.  Este teste se baseia na 

reação da lactato desidrogenase transformando lactato em piruvato. O NADH 

formado  durante  a  reação  sofre  reação  com  a  fenazina  monosulfato  que 

através de subseqüentes reações com o alúmen férrico e fenantrolina forma 

um composto corado. As absorbâncias finais foram determinadas em 510 nm 

em um  espectrofotômetro  Ultrospec 1000.  As alíquotas foram coletadas em 

perfusatos liberados do coração durante a reperfusão nos minutos 5 para 10, 

20 para 30 e 50 para 60. Os valores de absorbância foram transformados em 

atividade da lactato desidrogenase usando uma curva de calibração construída 

com concentrações crescentes de enzima.

3.18. Medida do consumo de O2 celular –  O consumo de O2 em células foi 

acompanhada utilizando-se um eletrodo de Clark,  sobre constante agitação, 

conectado  a  um  oxígrafo  Hansatech,  em  câmara  de  acrílico  fechada  e 

termostatizada (da Silva et al., 2003). O eletrodo de Clark é composto por um 

cátodo de platina e um ânodo de prata, imersos numa solução eletrolítica (KCl). 

A reação se processa pela corrente gerada entre os eletrodos e é relacionada 

estequiometricamente  à  concentração  de  O2 na  superfície  do  cátodo.  Os 

impulsos elétricos são transmitidos ao oxígrafo, onde foi realizada a leitura.
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Figura  4:  Protocolos  da  perfusão  de  coração  de  rato.  A  isquemia  global  foi 
executada com parada no fluxo por 40 minutos. O precondicionamento (PI) foi iniciado 
com 2 ciclos de 5 minutos de isquemia (■), intercalados por 5 minutos de reperfusão. 
Catalase (cat, 1 µM) ou 2-mercaptopropionil glicina (MPG, 500 µM) estavam presentes 
onde indicado pelas linhas horizontais. Diazóxido (DZX, 30 µM) estava presente onde 
indicado (║).

3.19.  Análise  de  dados  e  estatística:  Os  dados  nas  Figs.  6  e  8  foram 

analisados  usando  o  programa  Sigmastat®.  As  diferenças  entre  os  grupos 

foram analisadas usando Análise de variância one-way (Anova) com Tukey test 

para análise post hoc. As diferenças entre os grupos da Fig. 7 foram analisadas 

com teste “t” de student usando o programa Sigmastat®. Já os grupos das Figs. 

5, 13 e 14 foram analisados pelo mesmo teste, entretanto, usando os softwares 

GraphPad Prism, GraphPad™ or Origin 7.0. Os resultados das Figs.  19, 20 e 

21 foram comparados usando Anova com o software Origin 7.0. Alguns dados 

são mostrados como experimentos representativos de ao menos 3 repetições 

similares. Os gráficos de barras ou os símbolos representam média ± S.E. Para 

todas as análises, p < 0.05 foi considerado significativo. 
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4. RESULTADOS

O primeiro desafio do nosso estudo foi estabelecer um protocolo 

confiável  e  reprodutivel  de  pré-condicionamento  e  isquemia  reperfusão  em 

células. Essa condição foi conseguida com o uso de células cardíacas HL-1. 

Essa linhagem celular foi desenvolvida por Claycomb et al., 1998, a partir de 

uma linhagem celular  primária  de  tumor  de  átrio  murino.  Essas  células  em 

cultura  obviamente  possuem  uma  série  de  vantagens  sobre  cardiomiócitos 

isolados  ou  em  cultura  primária  sendo  a  mais  notável  delas  o  fato  que  o 

isolamento de cardiomiócitos produz uma população celular heterogênea que 

inclui fibroblastos, células endoteliais e leucócitos (Vanden Hoek et al., 1996). 

O isolamento de cardiomiócitos frescos depende também do procedimento de 

isolamento, da espécie e da idade do animal utilizado, o que pode aumentar a 

variabilidade dos testes. Os miócitos HL-1 podem ser prontamente usados para 

este  estudo,  pois  mantêm  características  morfológicas  e  propriedades 

bioquímicas e eletrofisiológicas de cardiomiócitos (Claycomb et al., 1998). Além 

disso, recentemente se comprovou que estas células apresentam mecanismos 

de pré-condicionamento conservados (Chaudary  et al., 2004; Seymour  et al., 

2003). 

Como pode ser  visto na Fig.  5A,  as células  pré-condicionadas 

(Painel  A,  ■)  foram  fortemente  protegidas  da  morte  celular  por  isquemia 

simulada por CN-/aglicemia seguida de lavagem, e se comportaram de forma 

semelhante  às  células  controles  (♦),  que  não  sofreram  nenhum  dano 

isquêmico.  Por outro lado,  células que não sofreram o pré-condicionamento 

mas  sofreram  CN-/aglicemia  (●)  seguida  de  uma  lavagem  (simulando 

reperfusão) morreram em taxas bastante significativas quando comparadas às 

células  pré-condicionadas  e  controles.  Para  comprovar  que  o  mitoKATP teve 

participação  essencial  na  proteção,  conduzimos  experimentos  em  que 

bloqueadores  do  mitoKATP estavam  presentes  durante  o  período  de  pré-

condicionamento (de acordo com a Fig. 3). Com isso, pode-se visualizar uma 

forte  reversão  dos  efeitos  benéficos  vistos  com  o  pré-condicionamento 

isquêmico tanto pelo 5-HD (▲) quanto pela GLY (▼), dois antagonistas do 

mitoKATP. 
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Neste mesmo contexto, foi descrito por Vanden Hoek et al., 1996, 

que a maior lesão na membrana de cardiomiócitos submetidos à isquemia e 

reperfusão  ocorre  durante  a  reperfusão  devido  à  maior  produção de EROs 

mitocondriais. Dessa forma, medimos na Fig. 5B a fluorescência do DCF como 

um  indicador  da  liberação  de  EROs  por  células  HL-1  seguindo  à 

isquemia/reperfusão simulada. Verificamos que células que não sofreram pré-

condicionamento geraram maior quantidade de EROs durante a reperfusão, de 

maneira prevenida pelo pré-condicionamento isquêmico e revertida pelo 5-HD 

ou  GLY.  A  geração  de  EROs  durante  a  isquemia  foi  similar  em  todas  as 

amostras (não mostrado). Estes resultados estão de acordo com os resultados 

mostrados em outros modelos celulares por Vanden Hoek  et al.,  2000,  que 

mostraram  que  o  pré-condicionamento  protege  células  por  diminuir  a  sua 

geração durante a reperfusão. Mais do que isso, esse resultado valida o uso 

deste sistema para estudar o papel dos EROs e mitoKATP no evento protetor do 

pré-condicionamento isquêmico.

Figura 5: A morte celular de células HL-1 (Painel A) e geração de EROs (Painel B) 
promovida  pela  CN-/aglicemia  é  prevenida  pelo  pré-condicionamento  (PI)  de 
maneira dependente do mitoKATP. Células cardíacas HL-1 foram pré-condicionadas 
(Painel  A,  ■)  na presença  de 5-HD (▲)  ou GLY (▼)  e  depois  submetidas à  CN-

/aglicemia  no  tempo  mostrado  pela  barra.  Um  grupo  de  células  sofreu  somente 
tratamento  com  CN-/aglicemia  (●),  sem  pré-condicionamento.  Todas  as  amostras, 
incluindo a controle (♦), foram centrifugadas e ressuspendidas em meio fresco onde 
indicado pela seta. Em B, a fluorescência do DCF foi medida aos 125 minutos em 
células incubadas em H2DCF-DA e submetidas aos tratamentos indicados. Dados são 
mostrados como média ± SE. No Painel A, 125 minutos, p < 0,05 para o controle 
versus CN-/aglicemia, PI versus CN-/aglicemia, PI versus PI + 5-HD e PI versus PI + 
GLY.  No  Painel  B,  p  <  0,05  para  CN-/aglicemia  versus  controle,  PI  versus  CN-

/aglicemia, PI versus PI + GLY.
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A Fig.  5 confirma resultados de outros estudos mostrando que 

antagonistas  do  mitoKATP revertem  os  efeitos  protetores  do  pré-

condicionamento.  Dessa forma,  analisamos qual  o mecanismo protetor  pelo 

qual a abertura deste canal levaria à inibição da morte celular após isquemia e 

reperfusão.  É  sabido  que  tecidos  cardíacos  submetidos  à  isquemia  e 

reoxigenação  sofrem  lesões  que  levam  à  morte  celular  de  maneira 

desencadeada  por  TPM  (Griffiths  e  Halestrap,  1995),  uma  conseqüência 

comum do  estresse  oxidativo  mitocondrial.  Também  foi  observado  que  em 

ratos previamente tratados com  CsA, seus tecidos apresentaram menor área 

de infarto do miocárdio quando submetidos à isquemia e reperfusão (Niemann 

et al., 2002). Nessas condições é possível observar que a presença de  CsA 

(Friberg  et  al., 1998; Griffiths  e Halestrap,  1995; Halestrap  et  al., 1998)  ou 

sanglifehrin  A,  outro  imunossupressor  e  inibidor  da TPM, (Hausenloy  et  al., 

2003) previnem a morte celular por prevenir a permeabilização não específica 

da  membrana  mitocondrial  interna  logo  após  a  reoxigenação  do  tecido, 

característica da TPM.

Embora  tanto  a  abertura  do  mitoKATP quanto  a  prevenção  da 

ocorrência  de  TPM  sejam  cardioprotetoras  durante  isquemia  (Garlid  et  al., 

1997;  Halestrap  et al.,  1997;  Halestrap  et al.,  1998; Hausenloy  et al.,  2003; 

Hausenloy et al., 2004; Murata et al., 2001; Vanden Hoek 2000), ainda não está 

claro se os efeitos dessas intervenções são aditivas ou complementares. A Fig. 

6  ilustra  os  efeitos  da  abertura  do  mitoKATP e  da  inibição  da TPM sobre  a 

viabilidade das células HL-1 durante a isquemia simulada pela presença de 

cianeto seguida pelo reestabelecimento da fosforilação oxidativa (Murata et al., 

2001). Uma variedade de protocolos com diferentes concentrações de cianeto 

e tempos de incubação foi testada até que uma condição em que ocorresse 

uma  leve  perda  da  viabilidade  fosse  encontrada.  Nesta  condição,  como 

mostrado na Fig. 6, o pré-tratamento com o agonista do mitoKATP DZX (30 µM, 

■) apresentou efeito protetor máximo versus células que não sofreram qualquer 

pré-tratamento, ● (p = 0.019 aos 10 minutos de reperfusão). O efeito protetor 

do DZX foi completamente revertido pela adição de 5-HD (150 µM) em 102 ± 

24% ou 2 µM de GLY (94 ± 10%). Essas drogas são antagonistas da atividade 

do mitoKATP (esses resultados foram excluídos da Fig. 6, por motivo de clareza). 
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Uma proteção efetiva das células contra morte celular por isquemia/reperfusão 

também foi conseguida com a inibição da abertura da TPM com CsA (1  µM, 

▲), p = 0.014 aos 10 minutos de reperfusão versus células que não sofreram 

qualquer pré-tratamento, ●. Ambos DZX e CsA levaram a níveis de viabilidade 

final indistinguíveis das células controles (♦), que foram submetidas somente a 

centrifugações. Desse modo, podemos afirmar claramente que os efeitos do 

DZX e CsA não são aditivos. 

Figura  6:  Prevenção  da  morte  celular  durante  reperfusão  pela  ativação  do 
mitoKATP e inibição da TPM. Células HL-1 foram incubadas em meio padrão por 20 
minutos na presença de 30 µM de diazóxido (DZX) ou 1 µM de ciclosporina A (CsA), 
onde mostrado. A isquemia foi induzida pela incubação das células em meio contendo 
KCN e 2-deoxiglicose durante o período de tempo indicado. Dados são mostrados 
como média ± SE de ao menos 4 repetições. A comparação estatísitica foi executada 
por Student´s t Test. * p < 0,05 comparados com isquêmico não tratado.

A constatação de que a inibição do mitoKATP ou da ocorrência de 

TPM em células HL-1 protegem essas células contra morte celular isquêmica e 

resultados da literatura, que indicam que a abertura do mitoKATP previne muitas 

condições que iniciam a TPM tais como depleção de ATP, captação de Ca2+ e 

estresse oxidativo (Belisle and Kowaltowski, 2002; Ferranti  et al., 2003), nos 

levou a hipótese que a abertura do mitoKATP poderia prevenir as condições que 

favoreceriam a abertura da TPM mitocondrial em condições isquêmicas. A fim 

de  testar  esta  possibilidade,  nós  conduzimos  experimentos  usando 

mitocôndrias isoladas de coração de rato em ausência de respiração pelo uso 

concomitante de cianeto. Como a abertura da TPM é causada por excessivo 
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acúmulo de Ca2+ associado ao estresse oxidativo (Kowaltowski  et al., 2001b), 

tanto a captação de cálcio quanto a produção de EROs foram medidas.

A abertura do mitoKATP em mitocôndrias não altera a captação de 

Ca2+ em mitocôndrias não tratadas com cianeto (Kowaltowski  et al.,  2001a). 

Todavia, resultados do nosso laboratório e de outros (Belisle and Kowaltowski, 

2002; Murata  et al., 2001; Ishida  et al., 2001) sugerem que a abertura deste 

canal  pode  prevenir  a  captação  de  Ca2+ em  condições  isquêmicas.  Desse 

modo, na Fig. 7A nós medimos diretamente a captação máxima de Ca2+ por 

mitocôndrias  isoladas  em  ausência  de  respiração  devido  à  presença  de 

cianeto.  O  potencial  de  membrana  nestas  condições  foi  suportado  pela 

presença  do  ATP,  pela  atividade  de  ATPase  da  ATP sintase  (Rego  et  al., 

2001).  Nestas  condições,  a  captação  de Ca2+ foi  levemente  diminuída  pela 

presença do DZX (Fig. 7A). Entretanto, esta diferença em média foi pequena. 

Portanto, a captação total de Ca2+, que é determinante para a ocorrência de 

TPM mitocondrial, foi somente levemente diminuída pelo DZX (Fig. 7B). Deste 

modo, parece pouco provável que esta diferença tão pequena na captação de 

cálcio  seja,  sozinha,  reponsável  pela  prevenção  da  TPM  miocondrial  pela 

abertura do mitoKATP em ausência de respiração. 

Na Fig. 7C, D e E, nós também analisamos a produção de EROs 

a fim de estabelecer se seria um parâmetro importante para a inibição da TPM 

mitocondrial após abertura do mitoKATP em situação isquêmica. Neste sentido, 

resultados prévios do nosso laboratório mostraram que a abertura deste canal 

pode  prevenir  a  produção  de  EROs  em um mecanismo  relacionado  a  um 

desacoplamento leve promovido pela atividade deste canal e pela atividade do 

trocador K+/H+ (Ferranti et al., 2003). Os experimentos mostrados na Fig. 7C, D 

e E foram conduzidos para verificar se o mitoKATP poderia também prevenir a 

liberação de EROs em ausência  de respiração na presença e ausência  de 

Ca2+. Este íon estimula a produção de EROs em mitocôndrias isoladas (Grijalba 

et al., 1999; Kowaltowski et al., 1999; Kowaltowski et al., 2001b). Nós usamos o 

H2DCF como indicador da produção de EROs já que este pode funcionar na 

presença  de  cianeto,  que  interfere  em  outros  métodos  mais  sensíveis 

baseados  na  reação  da  HRP.  Embora  este  método  seja  menos  sensível, 
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verificamos que o DZX reprodutivelmente diminuiu a fluorescência do DCF na 

presença de cianeto,  de maneira sensível  ao antagonista  do mitoKATP 5-HD 

(Fig. 7C). Curiosamente, a ação preventiva do DZX sobre a produção de EROs 

foi ainda mais evidente quando o Ca2+ estava presente (Fig. 7, Painéis D e E). 

Figura 7: Efeitos da abertura do mitoKATP sobre a captação de Ca2+ e produção de 
EROs  em  ausência  de  respiração. A  suspensão  mitocondrial  (~0.8  mg/mL)  foi 
incubada em Hepes 10 mM, piruvato 2 mM, malato 2 mM, MgCl2 2 mM, KCl 150 mM, 
KH2PO4 2 mM, ATP 1 mM e KCN 500 µM, pH 7,2 (KOH), a 37°C. Nos Paineis A e B, 
Ca2+ Green  0,1  µM  estava  presente  para  medir  o  Ca2+ extramitocondrial.  Ca2+ 

(suficiente  para aumentar  os níveis  de cálcio livre em 60  µM) foi  adicionado onde 
indicado pela seta. Painel A – traçado típico da captação de Ca2+, na presença (azul) 
ou ausência (vermelho) de 40 µM de DZX. Painel B – média total da captação de Ca2+ 

(n = 6). Os Painéis C, D e E mostram experimentos realizados na presença de H2DCF 
10 µM para medir as EROs mitocondriais sem adições (linha a), com 30 µM de DZX 
(linha b) ou 30 µM de DZX e 150 µM de 5-HD (linha c). No Painel D, Ca2+ (suficiente 
pra aumenta os níveis de cálcio livre para 200  µM) foi adicionado onde indicado. O 
Painel E representa a média de 3-6 experimentos como aqueles nos Painéis C e D. *, 
p < 0,05 relativo ao DZX; **, p < 0,05 relativo ao DZX mais Ca2+.

Esses  resultados  indicam  que  a  abertura  do  mitoKATP é  um 

mecanismo eficiente para prevenir a liberação de EROs em mitocôndrias na 

ausência de respiração, com um efeito aumentado quando Ca2+ está presente. 

Há assim um mecanismo de ação sinergística do mitoKATP sobre a captação 

Ca2+ e liberação de EROs por mitocôndrias isoladas, já que, como mencionado 
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previamente, este íon leva ao estresse oxidativo mitocondrial (Grijalba  et al., 

1999; Kowaltowski et al., 1999; Kowaltowski et al., 2001b) e mesmo pequenas 

diminuições na captação de Ca2+ (Fig. 7, A e B) observadas após a abertura do 

mitoKATP seriam suficientes para prevenir a liberação de EROs. 

Medimos então a geração de EROs usando H2DCF nas células 

HL-1 nas mesmas condições e tratamentos a que estas foram submetidas no 

estudo de viabilidade na Fig. 6. Com isso pudemos estabelecer com melhor 

precisão  a  inter-relação  entre  estresse  oxidativo,  mitoKATP,  TPM  e 

cardioproteção  isquêmica.  A  fluorescência  do  DCF  foi  representada  como 

níveis relativos ao controle (sem pré- tratamento) em cada ponto do tempo para 

compensar  as  mudanças  de  fluorescência  promovidas  pelas  lavagens.  Foi 

encontrado que células submetidas à isquemia e reperfusão sem tratamento 

prévio apresentam dois picos de formação de EROs (Fig. 8). O primeiro logo 

após o início  da isquemia e outro ainda maior  após o início da reperfusão, 

quando o cianeto foi retirado (●). A prevenção da TPM mitocondrial pela CsA 

(▲), no entanto,  diminuiu somente o segundo aumento na fluorescência do 

DCF,  que  deve  ocorrer  em  resposta  à  TPM  ou  ser  conseqüência  da 

degradação  celular.  A  CsA  não  teve  qualquer  efeito  no  aumento  da 

fluorescência observado logo após o início da isquemia. Por outro lado, o DZX 

(■) preveniu eficientemente os dois picos de formação de EROs.

Este achado é compatível com a idéia que a abertura do mitoKATP 

evita o estresse oxidativo mitocondrial, resultando em inibição da ocorrência de 

TPM  e  protegendo  as  células  contra  morte  celular  isquêmica.  Portanto, 

confirmamos a participação da TPM como indutora de morte celular durante, 

principalmente,  a  reoxigenação  e  adicionamos  que  a  abertura  do  mitoKATP 

permite ao tecido uma proteção adicional por diminuir a produção de EROs, 

prevenindo dessa forma a indução de TPM.
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Figura 8: Abertura do mitoKATP inibe a produção de EROs durante isquemia e 
reperfusão. Células  HL-1  pré-tratadas  com  DCF  foram  submetidas  a  isquemia 

simulada nas mesmas condições descritas na Fig.  6.  Dados são mostrados como 

média ± SE de ao menos 4 repetições. O teste estatístico foi executado por one-way 

Anova seguido por Tukey test. *p < 0,05 comparado com isquêmicos não tratados. O 

Painel à direita representa os primeiros minutos do experimento (conforme indicado 

pela caixa pontilhada) ampliados. 

Durante os períodos de isquemia curta, existe uma geração de 

EROs  que  levam  ao  pré-condicionamento.  Muitos  autores  sustentam  a 

hipótese de que a abertura do mitoKATP precede essa geração (Forbes  et al., 

2001; Lebuffe  et al., 2003; Pain  et al., 2000). Isto é apoiado por modelos em 

que a abertura do mitoKATP por  DZX leva a geração de EROs, que agiriam 

como  sinalizadores,  melhorando  a  capacidade  antioxidante  e  a  proteção 

cardíaca  (Forbes  et  al.,  2001;  Pain  et  al.,  2000).  Estas  conclusões  foram 

conseguidas a partir de experimentos onde o DZX aumenta a fluorescência do 

DCF (Forbes  et  al.,  2001)  e  MitoTracker  (Carroll  et  al.,  2001;  Krenz  et  al., 

2002). Por outro lado, o nosso grupo encontrou que em mitocôndrias isoladas a 

adição de DZX diminui a fluorescência do DCF ou Amplex Red (Ferranti et al., 

2003).  Portanto,  esse  efeito  contrasta  com  a  medida  de  DCF  em  células 

intactas.

A fim de melhor entender a relação entre EROs e mitoKATP, nós 

decidimos estudar os efeitos ou as interações do DZX com o DCF em mais 

detalhe,  no intuito  de esclarecer  se o DZX tem efeitos  distintos  em células 
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versus em mitocôndrias isoladas. Nós verificamos que a adição de DZX em 

células HL-1 carregadas com DCF aumentou a fluorescência do indicador (Fig. 

8, painel à direita), um resultado similar ao relatado por outros autores (Cone et 

al., 2001; Forbes et al., 2001; Oldenburg et al., 2002; Oldenburg et al., 2003). 

Do mesmo modo, usando homogenatos de coração de rato (Fig. 9A, linha a) e 

de células HL-1 (Fig.  9C, linha a),  o DZX promoveu um aumento pequeno, 

porém reprodutível, da fluorescência do DCF. A adição de antimicina A (AA), 

que bloqueia o complexo respiratório III e maximiza o escape de elétrons da 

cadeia respiratória  mitocondrial  e,  conseqüentemente,  a  formação de EROs 

(Kowaltowski e Vercesi, 1999; Turrens et al., 2003), aumentou a fluorescência 

do DCF em nosso modelo (Figs. 9A e 9C, linhas b). No entanto, uma adição de 

DZX após a antimicina  A novamente  aumentou a fluorescência  do DCF.  A 

adição  do  desacoplador  CCCP  (Figs  9A  e  9C,  linhas  c),  que  minimiza  a 

formação  de  EROs  mitocondrial  (Brand  et  al.,  2004;  Brookes,  2005; 

Kowaltowski  e  Vercesi,  1999;  Starkov,  1997;  Turrens,  2003),  também  não 

preveniu  o  incremento  na  fluorescência  do  DCF promovido  pela  adição  do 

DZX. Ainda mais curiosamente, incrementos na fluorescência do DCF foram 

visualizados  mesmo  quando  as  mitocôndrias  não  estavam  respirando  por 

ausência de substratos respiratórios (Fig. 9A, linha d). Surpreendentemente, o 

aumento  de  fluorescência  continuou  quando  o  homogenato  celular  foi 

depletado  de  mitocôndrias  através  de  centrifugações  (linha  e).  Incrementos 

médios de fluorescência são mostrados nas Figs. 9B e 9D, e indicam que o 

DZX  aumenta  a  fluorescência  de  DCF  mesmo  em  condições  em  que  as 

mitocôndrias  não  estavam  funcionais.  Esta  série  de  resultados,  que  foram 

recentemente confirmados por outros (Drose et al., 2006), levou-nos a propor 

que DZX tem uma indesejável interação com DCF que não é relacionada à 

atividade do mitoKATP. De fato, a fluorescência do Amplex Red, um indicador da 

produção ROS mais sensível (Ferranti  et al.,  2003), não aumentou quando o 

DZX foi  adicionado ao homogenato de coração. Ao contrário,  uma pequena 

diminuição foi visualizada quando o DZX foi adicionado (Fig. 10). Ao mesmo 

tempo, não foi visualizado nenhum aumento de fluorescência quando a cadeia 

respiratória estava inibida com AA ou com o agente desacoplador CCCP após 

adição de  DZX (resultados  não mostrados).  Adicionalmente,  este  composto 

não teve efeito quando adicionado na ausência de substrato respiratório (Fig. 
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10B).

Figura 9:  DZX aumenta a  fluorescência  do DCF de maneira  independente  da 
função mitocondrial. Homogenatos de coração de rato (Painéis A e B) ou de células 
HL-1 (painéis C e D) foram pré-incubadas por 1 hora com 10 µM H2DCF-DA em 300 
mM de sacarose, Hepes 10 mM (pH 7,2), EGTA 2 mM e BSA 1 mg/mL a 37°C. HRP (1 
U/mL) foi adicionada antes de cada traçado. Onde indicado, 2 mM de malato e 2 mM 
de glutamato (mal/glut),  DZX 30 µM, antimicina A (AA) 1 µM e CCCP 1 µM foram 
adicionados. Os Painéis A e C representam traçados típicos da fluorescência do DCF 
no  tempo.  Os  números  sob  cada  traçado  indicam  incrementos  relativos  na 
fluorescência  do  DCF  (U.A./s).  Os  Painéis  B  e  D  mostram  a  média  ±  S.E.  dos 
incrementos de fluorescência relativos para o controle sem substrato.

Portanto,  os  resultados  mostrados  na  Fig.  9  nos  revelam  o 

contrário  do que já foi  pensado e sugerido por outros (Forbes  et  al.,  2001; 

Carroll  et al., 2001; Krenz  et al., 2002) e, ainda mais, nos fazem propor que 

existe  um  interação  inespecífica  (não  relacionada  à  atividade  do  mitoKATP) 

artefatual  quando  se  observa  um  aumento  de  fluorescência  do  DCF  após 

adição do DZX. 
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Figura 10: Efeito do DZX sobre a fluorescência do Amplex Red em homogenatos 
de coração. Os homogenatos foram colocados em contato com o Amplex Red logo 
antes do início de cada experimento. Os homogenatos foram preparados em 300 mM 
de sacarose, Hepes 10 mM (pH 7,2), EGTA 2 mM e BSA 1 mg/mL a 37°C. HRP (1 
U/mL) foi adicionada antes de cada traçado. Onde indicado, 2 mM de malato e 2 mM 
de glutamato (mal/glut),  DZX 30 µM e CCCP 1 µM foram adicionados. O Painel A 
representa um traçado típico da fluorescência do Amplex Red no tempo. Os números 
sob cada traçado indicam incrementos relativos na fluorescência (U.A./s). O Painel B 
mostra a média ± S.E. dos incrementos de fluorescência relativos para o controle sem 
substrato.
 

Como já  foi  dito  anteriormente,  durante o período de isquemia 

curta do pré-condicionamento há um evidente aumento na geração de EROs 

(Facundo  et al., 2006a; Forbes  et al., 2001; Lebuffe  et al., 2003; Pain  et al., 

2000; Vanden Hoek et al., 2000). Uma indicação adicional de que a ativação do 

mitoKATP não aumenta  a liberação de EROs durante o pré-condicionamento 

isquêmico é mostrada na Fig. 11. Neste protocolo, nós analisamos a formação 

de EROs usando DCF somente  durante  o período de isquemia  e perfusão 

curtas, ou seja no período de pré-condicionamento antes do período de CN-

/aglicemia letal. Células pré-condicionadas (caixa pontilhada) apresentam um 

aumento de EROs significante, de maneira insensível ao 5-HD ou GLY. Como 

ambas  as  drogas  são  efetivas  em  prevenir  os  efeitos  benéficos  do  pré-

condicionamento (Fig. 5), este resultado sugere que a ativação do mitoKATP é 

posterior  à  geração  de  EROs  no  pré-condicionamento  isquêmico.  Portanto, 

baseado  nos  resultados  do  nosso  laboratório  usando  mitocôndrias  isoladas 

(Ferranti  et  al.,  2003)  e  o  achado  que  diferentes  agonistas  do  mitoKATP 

previnem estresse  oxidativo  durante  isquemia  e  reperfusão  e  CN-/aglicemia 

(Facundo et al., 2005; Facundo et al., 2006a; Vanden Hoek et al., 2000;), nós 
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sugerimos  que  a  atividade  deste  canal  diminui  a  liberação  de  EROs.  Esta 

sugestão é compatível  com os efeitos  de desacoplamento leve do mitoKATP 

(Kowaltowski  et  al.,2001a;  Ferranti  et  al.,  2003).  Discretas  diminuições  no 

potencial  de membrana são muito eficientes em prevenir  geração de EROs 

mitocondrial devido ao aumento nas taxas respiratórias (Brand et al., 2004). A 

idéia que o mitoKATP é ativado por EROs (Zhang  et al., 2001, veja resultados 

adiante)  e  promove  leve  desacoplamento,  resultando  em  diminuição  da 

formação de EROs (Ferranti  et al., 2003), sugere um elegante mecanismo de 

feedback  que  regula  o  estado  redox  mitocondrial.  De  fato,  um mecanismo 

similar regula a atividade de proteínas desacopladoras mitocondriais (Brand et 

al., 2004). Em adição, proteínas desacopladoras também são protetoras contra 

dano isquêmico (Hoerter et al., 2004).

Figura 11: A inibição da abertura do mitoKATP não previne a geração de EROs 
durante o pré-condicionamento isquêmico (PI). Células HL-1 pré-incubadas com 

H2DCF foram submetidas à PI (■, ▲ e ▼) na presença de 5-HD (▲) ou GLY (▼), nas 

condições descritas na Fig. 3. Células HL-1 controle (♦) foram submetidas somente às 

centrifugações. A fluorescência do DCF foi medida nos pontos de tempo indicados. As 

caixas pontilhadas representam períodos de PI. Os dados são expressos como média 

± S.E. de ao menos 4 repetições. Durante os períodos de pré-condicionamento, p < 

0,05 para PI versus o controle, 5-HD versus o controle e GLY versus controle.

Como já  descrito  anteriormente  neste trabalho,  nossa proposta 

em  relação  à  produção  EROs  e  ativação  do  mitoKATP durante  o  pré-

condicionamento (Facundo  et al., 2005; Facundo  et al., 2006a) é discrepante 
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da proposta de outros da literatura (Andrukhiv et al., 2006; Carroll et al., 2001; 

Forbes et al., 2001; Krenz et al., 2002). Estes grupos com idéias contrárias as 

nossas apóiam a idéia  onde a ativação do canal  promoveria  a  geração de 

EROs, portanto, melhorando a capacidade antioxidante do sistema e, com isso, 

a cardioproteção (Fig. 12, proposta I, Forbes et al., 2001; Lebuffe et al., 2003; 

Pain  et al.,  2000). Baseado em nossos achados que a ativação do mitoKATP 

significativamente diminui a geração de EROs (Ferranti et al., 2003; Facundo et 

al.,  2005),  nós propomos que a atividade deste canal  é cardioprotetora por 

gerar  um desacoplamento leve do potencial  de membrana mitocondrial  que 

fortemente  previne  gerações  danosas  de  EROs  (para  revisão  ver  Starkov, 

1997; Brookes, 2005). Portanto, uma nova hipótese pode ser apresentada em 

que a liberação de EROs durante o período de pré-condicionamento precede a 

ativação do mitoKATP, dessa forma resultando em menor geração de EROs pela 

mitocôndria,  principalmente,  durante  a  reperfusão  (Fig.  12,  proposta  II, 

Facundo et al., 2005; Facundo et al., 2006a). 

Figura  12:  Duas  propostas  de  seqüências  levando  à  proteção  contra 
isquemia após pré-condicionamento.  Relações propostas entre a ativação 

do  mitoKATP,  geração  de  EROs,  mudanças  na  capacidade  antioxidante, 

ativação  de  proteínas  kinases  e  alterações  no  metabolismo  energético  e 

homeostase de Ca2+. 

Entretanto, a proposta II (Fig. 12) não é consistente com achados 

da  literatura  onde  a  cardioproteção  promovida  pelo  DZX  é  inibida  pela 

presença de antioxidantes (Forbes et al., 2001; Lebuffe et al., 2003; Pain et al., 
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2000).  Analisando mais cuidadosamente os achados de outros na literatura, 

nós  verificamos  que  os  antioxidantes  usados  nestes  estudos  eram  todos 

redutores  tiólicos  tais  como  NAC  e  MPG.  Partindo-se  do  princípio  que  a 

atividade deste canal é inibida por redução tiólica e aumentada por oxidação de 

tióis  (Szewczyk et  al.,  1999;  Zhang  et  al.,  2001),  é  possível  que  estes 

compostos diretamente desensibilizem o mitoKATP contra a abertura pelo DZX. 

Para testar esta hipótese, usamos mitocôndrias isoladas de coração de rato e 

seguimos a diminuição no espalhamento de luz promovida pelo inchamento 

mitocondrial secundária à captação de K+ através do mitoKATP (Kowaltowski et 

al., 2001a). Como observado previamente (Kowaltowski  et al., 2001a), o ATP 

inibiu o inchamento secundário à entrada de K+ de uma maneira revertida pelo 

DZX (Fig. 13). Por outro lado, apesar de NAC, MPG ou ditiotreitol (DTT) não 

inibirem o  inchamento  em condições  controles  ou  não  interferirem no  teste 

quando na presença de ATP, revertem o inchamento por DZX (Fig. 13). Isto 

sugere que a ativação do mitoKATP mediada pelo DZX é dependente do estados 

redox de grupos tiólicos na proteína do canal e, portanto, a sua atividade é 

inibida  quando  redutores  tiólicos  estão  presentes.  Esses  resultados,  muito 

convincentes  pois  foram conseguidos com três  diferentes  redutores  tiólicos, 

foram confimados em mitocôndrias de cérebro em nosso laboratório (Fornazari 

e Kowaltowski, dados não publicados). 

Para  mostrar  que  esse  efeito  era  característico  de  redutores 

tiólicos,  conduzimos  o  mesmo experimento  na  presença  de  ascorbato  (100 

µM),  que  remove  EROs  mas  não  reduz  diretamente  grupos  tiólicos.  Esse 

experimento nos revelou que as taxas de inchamento promovidas na presença 

de DZX e ascorbato (90.49  ± 9.73% do inchamento controle) foram iguais às 

taxas na presença do DZX sozinho (94.61 ± 8.55% do inchamento do controle 

neste experiemento).

No nosso modelo em mitocôndrias isoladas, os redutores tiólicos 

interferiram  diretamente  na  abertura  do  canal  pelo  DZX.  A  fim  de  evitar 

interferência do conteúdo redox de tióis, nós testamos os efeitos da catalase, 

uma enzima antioxidante que não apresenta atividade tiólica. Testamos o efeito 

da  enzima  diretamente  em  células  HL-1  e  corações  submetidos  ao  pré-
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condicionamento isquêmico ou com DZX (de acordo com Fig. 3 e 4). Neste 

sentido, a catalase é uma excelente escolha, pois remove H2O2, uma ERO que 

não é muito reativa, é permeável às membranas e está envolvida na rota de 

sinalização  do  pré-condicionamento  isquêmico  (Vanden  Hoek  et  al.,  1998; 

Yaguchi et al., 2003; Zhang et al., 2002).

Figura 13:  Antioxidantes tiólicos desensibilizam a ativação do mitoKATP 

pelo DZX. Mitocôndrias isoladas de coração de rato (0.25 mg de proteína/mL) 
foram incubadas em KCl  100 mM, K-Hepes 10 mM (pH 7,2),  MgCl2  2 mM, 
KH2PO4 2 mM, K-succinato 2 mM e oligomicina 1 µg/mL, na ausêcia de ATP 
(controle), com ATP 1 mM, DZX 10 µM e/ou NAC 4 mM (Painéis A e B), 200 
µM de MPG (Painel  C)  ou 100 µM de DTT (Painel  D).  O Painel  A mostra 
experimentos representativos, enquanto os Painéis B, C e D representam as 
médias  ±  erros  padrões  das  taxas  de  inchamento  relativas  ao  controle, 
calculadas  pela  diminuição  do  espalhamento  de  luz  após  20  segundos  de 
corrida. *, p < 0,05 versus controle; **, p < 0,05 versus ATP; ***, p < 0,05 versus 
ATP + DZX.
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De  fato,  a  catalase  adicionada  às  células  somente  durante  o 

período de pré-condicionamento  (Fig.  14A,  ▲)  completamente  reverteu seu 

efeito  benéfico  (♦).  Entretanto,  a  presença  da  mesma  concentração  de 

catalase durante o tratamento com DZX (Fig 14B, ▼) não preveniu os efeitos 

benéficos do tratamento com DZX (■) no dano celular causado por isquemia e 

reperfusão simulada por cianeto em ausência de glicose (). Por outro lado, o 

pré-condicionamento  que  nós  usamos  neste  trabalho  foi  com  isquemia 

simulada usando concentrações milimolares de cianeto seguindo protocolo já 

mostrado na literatura (Irie et al., 2003). Uma questão que poderia surgir era se 

o cianeto adicionado não estivesse impedindo o efeito da catalase (Wolfe et al., 

1957)  ou  se  o  efeito  poderia  ser  perdido  apenas  porque  o  cianeto  estaria 

ligando no heme da catalase e não seria disponibilizado para agir e iniciar o 

pré-condicionamento. Para tentar responder essas perguntas, conduzimos um 

experimento em oxígrafo com eletrodo sensível a oxigênio e verificamos como 

estava a respiração celular e concentrações de O2 nas condições descritas em 

Materiais  e  Métodos.  Se  o  cianeto  realmente  inibisse  a  catalase,  nós  não 

veríamos um aumento na concentração de O2 após se adicionar H2O2. Como 

mostrado na Fig. 14A (inserto), a respiração das células HL-1 não foi afetada 

pela adição de catalase, mas foi completamente inibida pelo cianeto (2 mM). 

Porém,  mesmo  na  presença  do  cianeto,  foi  verificado  um  aumento  na 

concentração de O2 após adição de H2O2, provando que a catalase não estava 

inibida no nosso sistema e que estava removendo o H2O2. A formação de O2 

após adição de H2O2 também foi verificado na ausência de cianeto (resultado 

não mostrado). 

A verificação dos efeitos da catalase foi também executada em 

corações isolados de coração de rato perfundidos em sistema de Langendorff. 

Adicionalmente, foi testado o efeito do MPG, que nós mostramos anteriormente 

que interfere diretamente na ação do DZX na ativação do mitoKATP. De fato, o 

antioxidante  com propriedade  de  redutor  tiólico  (MPG)  adicionado  somente 

durante o período de pré-condicionamento, como no protocolo descrito na Fig. 

4,  preveniu os efeitos benéficos deste procedimento,  como visto através da 

liberação de lactato desidrogenase (LDH) dos corações perfundidos (Fig. 14C). 
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Interessantemente,  o  MPG  também  reverteu  fortemente  a  cardioproteção 

promovida pelo DZX (Fig. 14C) (Forbes et al., 2001; Pain et al., 2000). 

Figura  14:  A  catalase  inibe  as  ações  protetoras  do  pré-condicionamento 
isquêmico mas não de DZX. Nos Painéis A e B, células HL-1 foram expostas a CN-

/aglicemia  (●)  após  o  PI  (painel  A,  ■)  ou  tratamento  com  DZX  (painel  B,  ■)  na 
presença de 2 µM de catalase (▲), como descrito na Fig. 3. Todas as amostras foram 
centrifugadas  e  re-suspendidas  em  tampão  controle  onde  indicado  pela  seta.  Os 
dados são mostrados como média ± S.E. de 3 repetições. p < 0,05 aos 125 min para 
PI versus CN-/aglicemia (Painel A), PI versus PI + catalase (Painel A), e em 105 min 
para DZX versus CN-/aglicemia (Painel  B)  e CN-/aglicemia versus DZX + catalase 
(Painel  B).  O  gráfico  inserido  no  painel  A  mostra  os  efeitos  do  cianeto  sobre  a 
atividade da catalase. Em A e B onde indicado, catalase (Cat 2 µM), KCN 2 mM e 
H2O2 200 µM foram adicionados. O Painel C representa a atividade da LDH liberada 
por corações perfundidos em 5-10 min de reperfusão e produtos da taxa pela pressão 
em 60 min de reperfusão. Os dados representam média ± erro padrão de 3 repetições. 
IR = isquemia/reperfusão; PI = pré-condicionamento isquêmico. Cat 1 µM; DZX 30 µM 
e  MPG  500  µM  foram  adicionados  como  sumarizado  na  Fig.  4.  Corações  não 
isquêmicos foram perfundidos continuamente por 135 min. *, p < 0,05 versus IR; **, p 
< 0,05 versus IP; ***, p < 0,05 versus DZX.  
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Portanto, enquanto o MPG previne tanto cardioproteção pelo DZX 

quanto pelo pré-condicionamento com cianeto (Figura 14C e D), a catalase, 

completamente previne somente os efeitos benéficos do pré-condicionamento 

(Figura 14B,  D).  Este resultado claramente indica que EROs necessárias  a 

cardioproteção  promovida  pelo  pré-condicionamento  isquêmico  ocorrem 

anteriormente  à  ativação  do  mitoKATP,  já  que  a  ativação  direta  do  mitoKATP 

usando DZX não requer EROs para que tenha efeito protetor. 

Juntos, nossos dados apontam para a proposta II da Fig. 12. A 

proposta  I  da  Fig.  12 se  baseia  na  ideia  que EROs geradas pelo  mitoKATP 

levariam a um aumento de capacidade antioxidante celular,  que ajudaria na 

remoção das EROs tardiamente na reperfusão (Facundo et al., 2005; Facundo 

et al., 2006a; Vanden Hoek et al., 2000). Neste contexto, resolvemos testar na 

Fig. 15 se homogenatos de células HL-1 submetidos ao pré-condicionamento 

ou tratadas com DZX aumentariam o poder antioxidante para remoção de H2O2 

adicionado ao homogenato celular. O gráfico mostra claramente que não existe 

indução do poder antioxidante já que tanto as células pré-condicionadas quanto 

células submetidas ao tratamento prévio com DZX não apresentaram diferença 

em  relação  às  controles.  Esse  mesmo  resultado  foi  conseguido  no  nosso 

laboratório  em homogenato  de  coração  de  rato  (Facundo  et  al.,  2006a).  A 

atividade  de  catalase  e  os  niveis  de  GSH/GSSG  também  permaneceram 

inalterados. Portanto,  é mais provável que a diminuição na fluorescência do 

DCF observado nas Figs. 5 e 8 seja devido a menores níveis de geração do 

que maior grau de remoção de EROs.
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Figura  15:  Pré-condicionamento  isquêmico  (PI)  e  DZX  não  aumentam  a 
capacidade  redox  de  células  HL-1.  Homogenato  de  células  HL-1  previamente 
submetido ao pré-condicionamento isquêmico ou tratamento com DZX. A medida de 
remoção de H2O2 foi executada como descrito em Materiais e Métodos. Dados são 
média ± S.E. de ao menos 3 repetições usando diferentes preparações.   

Outro  mecanismo apontado  como protetor  do  mitoKATP seria  a 

regulação  do  volume  mitocondrial,  um  evento  que  ajudaria  a  preservar  os 

níveis energéticos celular durante os períodos de isquemia (dos Santos et al., 

2002; Kowaltowski et al., 2001a). A fim de melhor entender estas mudanças na 

morfologia mitocondrial, nós tratamos mitocôndrias com DZX na presença de 

ATP no intuito de visualizar as mudanças na estrutura das cristas mitocondriais 

com e sem o mitoKATP aberto. Podemos ver na Fig. 16 que fotos de microscopia 

eletrônica  revelam  diferenças  de  morfologia  entre  mitocôndrias  com  canal 

fechado por ATP (Fig. 16A) e aberto com DZX na presença de ATP (Fig. 16 B e 

C). Podemos observar que a quantidade de cristas mitocondriais é menor em 

situações em que o canal está aberto com espaços entre as cristas que não se 

verificam quando o canal está fechado com ATP. Isto comprova a teoria de que 

o mitoKATP regula o volume mitocondrial (Kowaltowski et al., 2001a). 
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Figura  16:  Efeitos  morfológicos  da  abertura  do  mitoKATP em  mitocôndrias 
isoladas de coração de rato. As mitocôndrias foram incubadas em solução contendo 
Hepes 10 mM, MgCl2 2 mM, KH2PO4 2 mM, KCl 150 mM, succinato 4 mM e ATP 1 mM 
(Painel A), ou com 30 µM de DZX (Painéis B e C). Imagens de microscopia eletrônica 
de transmissão (40000 x).

Apesar dos efeitos do mitoKATP serem facilmente monitorados em 

mitocôndrias  isoladas  através  das  mudanças  que  promovem  na  morfologia 

mitocondrial,  a avaliação da abertura deste canal  em células  ainda é muito 

difícil.  A fluorescência de FAD tem sido usada com este propósito,  pois  os 

níveis deste são correlacionados ao estado metabólico mitocondrial em células 

como indicador da atividade do mitoKATP (Liu et al., 1998). Neste aspecto, usa-

se um desacoplador ou um inibidor da cadeia transportadora de elétrons como 

controle do estado redox mitocondrial, identificando-se o máximo e o mínimo 

de flavoproteínas oxidadas, respectivamente. No entanto, para se ter uma boa 

resposta da fluorescência de FAD, as células devem ser submetidas a longos 

períodos em ausência de substrato, um tratamento que interefere fortemente 

na  homeostase  celular.  Como  resultado,  os  achados  não  podem  ser 

diretamente extrapolados para condições fisiológicas de uma célula in vivo. 

Nós fizemos então a hipótese que níveis de NAD(P)H que, assim 

como os de FAD, refletem a atividade de transporte de elétrons mitocondrial, 

seriam alterados pela atividade do mitoKATP e poderiam servir como indicador 

intracelular  desta  atividade.  Dessa  forma,  analisamos  a  fluorescência  de 

NAD(P)H por microscopia confocal em células HL-1 de acordo com Carroll  et 

al.,  1995,  com  o  canal  farmacologicamente  aberto  ou  fechado.  Estes 

experimentos foram conduzidos no laboratório do Professor Robert Balaban no 

National Institutes of Health – Estados Unidos.
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A primeira questão que surge é qual a fonte da fluorescência do 

NAD(P)H nessas células HL-1 em cultura, e se essa fluorescência é suficiente 

para  ser  visualizada  por  microscopia  confocal.  Vemos  que  a  fluorescência 

vermelha do MitoTracker (Fig. 17A), um marcador mitocondrial,  se sobrepõe 

exatamente (Fig.  17C) à fluorescência do NAD(P)H (Fig.  17B),  que  quando 

excitado  na  região  do  UV  emite  fluorescência  azul  na  região  de  440  nm 

(Chance  e  Baltscheffsky,  1958). Este  experimento  comprova  que  a 

fluorescência  do  NAD(P)H é um bom marcador  endógeno para  estudos do 

estado  metabólico  celular  (Chance  et  al.,  1962).  Também  fica  bem  claro 

através  deste  resultado  que  a  mitocôndria  é  a  maior  fonte  de  geração  de 

NAD(P)H em células HL-1 e que pode ser detectada por fluorescência (Eng et 

al., 1989). De fato, a adição de CCCP (um desacoplador mitocondrial) diminuiu 

drasticamente a fluorescência de ambos NAD(P)H e MitoTracker, enquanto a 

adição de cianeto (que bloqueia o fluxo de elétrons) aumentou a fluorescência 

do NAD(P)H (dados não mostrados). Desde modo, este é um bom modelo para 

se estudar o efeito da abertura do mitoKATP sobre a fluorescência do NAD(P)H.

A entrada de K+ na mitocôndria via mitoKATP juntamente com a 

atividade  do  translocador  de  K+/H+ poderia  ter  efeitos  desacopladores,  no 

entanto,  medidas  em  mitocôndrias  isoladas  mostraram  somente  uma 

diminuição leve do potencial de membrana da ordem de 1 a 2 mV (Kowaltowski 

et al., 2001a). Desta forma, principalmente em células, esse efeito não pode 

ser usado como indicador da abertura do mitoKATP. Entretanto, a fluorescência 

de NAD(P)H,  que reflete a atividade de transporte  de elétrons mitocondrial, 

pode ser usada em células para se avaliar a abertura deste canal. Assim, como 

pode ser visto na Fig. 17E, a fluorescência do NAD(P)H foi diminuída após 5 

minutos da adição de DZX sobre as células. Para adicionalmente comprovar 

que essa diminuição se deve ao mitoKATP, adicionamos a mesma preparação 

um antagonista específico do mitoKATP (5-HD).  Como pode ser visto na Fig. 

17F,  a  fluorescência  foi  parcialmente  revertida  pela  presença  deste 

antagonista,  sugerindo  que  esta  diminuição  na  fluorescência  deve  ocorrer 

devido ao leve desacoplamento verificado após a abertura do mitoKATP. 
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Figura 17: Efeito da abertura do mitoKATP sobre a fluorescência do NAD(P)H em 
células HL-1. No Painel A, as células HL-1 foram expostas ao MitoTracker (1 µM). O 
Painel B mostra a fluorescência do NAD(P)H. No Painel C é mostrada a sobreposição 
das fluorescências  do  MitoTracker  e  do NAD(P)H.  O Painel  E  mostra  o  efeito  do 
tratamento por 5 minutos com DZX (30 µM). O Painel F mostra o efeito do 5-HD (150 
µM) por 20 minutos, adicionado logo após o DZX.  

Até agora foi  mostrado por  nós que a atividade do mitoKATP é 

determinada pelo padrão redox de tióis do canal. Todavia, uma pergunta que 

surge é como esse canal pode ser ativado durante os períodos isquêmicos. 

Neste contexto, já é conhecido que o mitoKATP pode ser ativado pela oxidação 

de tióis promovido por EROs exógenos (Zhang et al.,  2001; Facundo  et al., 

2007).  Na  nossa  proposta,  representada  na  proposta  II  da  Fig.  12, 

especulamos que o mitoKATP é ativado por EROs. Desse modo, a fim de provar 

essa hipótese conduzimos vários experimentos em mitocôndrias isoladas. 

Primeiramente,  estabelecemos  condições  em que  mitocôndrias 

geravam  altos  e  baixos  níveis  de  EROs  endógenos,  sem  mudanças  no 

potencial de membrana mitocondrial (que influencia a captação de K+). A Fig. 

18A  mostra  que  mitocôndrias  energizadas  com  substratos  de  complexo  II 

(succinato) geram quantidades significativas de H2O2, de modo bloqueado pela 

rotenona  (que  inibe  o  complexo  I).  Isto  indica  que  a  maioria  das  EROs 

formadas na presença de succinato se deve ao transporte reverso de elétrons 
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do Complexo II para o Complexo I (Liu et al., 2002). Importantemente, as taxas 

respiratórias (resultado não mostrado) e o potencial de membrana mitocondrial 

(Fig. 18B) não mudaram na presença de succinato sozinho comparado com 

succinato mais rotenona. Portanto, nestas condições a força que direciona o K+ 

para a mitocôndria não muda, entretanto,  a liberação de EROs endógeno é 

significantemente alterada, um modelo experimental adequado para determinar 

a regulação do mitoKATP por EROs endógenas mitocondriais. 

Figura  18:  Geração  de  EROs  e  potencial  de  membrana  em  mitocôndrias 
incubadas em preseça de succinato. Mitocôndrias (~0.25 mg de proteína/mL) foram 
incubadas em KCl 150 mM, Hepes 10 mM, MgCl2 2 mM, KH2PO4 2 mM, oligomicina 1 
µg/mL, pH 7,2 (KOH) a 37ºC. O Painel A mostra um traçado típico da geração de 
EROs medido na presença de 50 µM de Amplex red e 1 U/mL de HRP como descrito 
em Materiais e Métodos. Onde indicado, succinato 2 mM ou rotenona 2 µM foram 
adicionados. O Painel B mostra traçados de potencial de membrane típicos em 2 mM 
de  succinato  e  2  mM  de  succinato  +  2  µM  de  rotenona  (os  traçados  estão 
sobrepostos).  A  medida  foi  conduzida  pela  mudança  de  fluorescência  de  5  µM 
safranina O. CCCP (1 µM) foi adicionado onde indicado. 

A Fig.  19 (ver traçados representativos no Painél  A e média  ± 

desvio padrão no painél B, barras preenchidas) mostra a medida de captação 

de K+ pelas mitocôndrias monitorada através do inchamento na presença de 

succinato sozinho ou succinato mais rotenona. Interessantemente, as taxas de 

inchamento  foram  significativamente  maiores  quando  a  geração  de  EROs 

endógenas  foi  estimulada  pela  presença  de  succinato  sozinho  relativo  ao 
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inchamento  produzido  na  presença  de  succinato  mais  rotenona.  O  menor 

inchamento observado na presença de rotenona foi aumentado pela adição de 

H2O2 exógeno, de maneira prevenida pela catalase, sugerindo que os canais 

mitoKATP são  sensíveis  à  oxidação/redução.  Por  outro  lado,  o  H2O2 não 

apresentou nenhum efeito  quando o succinato  sozinho estava presente  (da 

Silva, M. M. E Kowaltowski, A. J., resultados não publicados). Dessa forma, 

parece claro que EROs endógenas ativam o transporte de K+.  Um controle 

realizado por nós foi feito na ausência de K+, onde este íon foi trocado por Na+ 

(Figura 19B, barras vazias). Como pode ser visto, nenhuma das adições afetou 

o  inchamento  nestas  condições,  confirmando  que  os  efeitos  de  EROs 

endógenos  e  exógenos  são  relacionados  somente  ao  transporte  de  K+,  e 

eliminando  a  possibilidade  que  alguma  permeabilização  não  seletiva  da 

membrana interna mitocondrial ocorreu nestas condicões devido à oxidação de 

lipídeos ou proteínas (Kowaltowski e Vercesi, 1999).  

Figura  19:  EROs  endógenas  e  exógenas  ativam  mitoKATP.  Mitocôndrias 
(~0.25 mg de proteína/mL) foram incubadas em KCl 100 mM, succinato 2 mM, 
Hepes 10 mM MgCl2,  2 mM, KH2PO4 2 mM e oligomicina 1 µg/mL, pH 7,2 
(KOH)  a  37ºC.  O  Painel  A  mostra  um  traçado  representativo.  O  Painél  B 
representa médias relativas ao controle de ao menos 4 repetições como as do 
Painel A. Barras cheias são experimentos em K+, enquanto as barras vazias 
são experimentos em meio com Na+. Onde indicado, rotenona 2 µM, ATP 1 
mM, H2O2 1 µM e catalase 2 µM (CAT) estavam presentes. *, p < 0,05 versus 
succinato;  **,  p  <  0,05  versus  succinato  +  rotenona;  ***,  p  <  0,05  versus 
succinato + rotenona + H2O2.
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Embora  possamos  afirmar  que  a  entrada  de  potássio  na 

mitocôndria foi ativada por H2O2 exógeno, isto não foi verificado na presença do 

ATP (1 mM, Fig. 19). Baseado no resultado de que a mitoSUR, a subunidade 

regulatória do mitoKATP, é regulada por oxidação e redução de tióis (Szewczyk 

et al., 1999) e nosso achado que os redutores tiólicos afetam a ativação desta 

pelo DZX (Fig. 13, Facundo  et al., 2006a), hipotetizamos que o estado redox 

dos tióis  na proteína do canal  deve determinar  a atividade deste canal  por 

afetar esta mitoSUR. A concentração de ATP adotada nos experimentos da 

Fig.  19 (1  mM) é suficiente  para inibir  ambas as subunidades deste  canal, 

mitoSUR e mitoKIR (esta última é a subunidade que transporta o K+ e liga o 

ATP com baixa atividade, Mironova et al., 2004). 

A  fim  de  verificar  se  a  oxidação  poderia  sobrepujar  a  ação 

inibitória do ATP sobre o mitoSUR, nós comparamos os efeitos do H2O2 na 

presença de alta (que inibe ambas as subunidades) e baixa concentrações de 

ATP (que inibem somente a mitoSUR). Nós encontramos (Fig. 20A) que o H2O2 

não aumentava o inchamento na presença de altas concentrações de ATP (0.5 

mM),  mas  pôde  reverter  a  inibição  do  inchamento  promovido  por 

concentrações de ATP que somente afetam a mitoSUR (0,1 mM, Mironova et 

al., 2004). A ativação da entrada de K+ promovida pelo H2O2 nestas condições 

foi  revertida  pelos  antagonistas  do  mitoKATP 5-HD  e  Gly,  sugerindo  que  a 

regulação  redox  deste  canal  deve  ocorrer  no  mitoSUR.  Portanto,  nós 

concluímos que a mitoSUR é a provável subunidade do mitoKATP sensível à 

EROs. Adicionalmente, nós determinamos a concentração de H2O2 necessárias 

para ativar o mitoKATP (Fig. 20B): O K1/2 foi de 418 ± 61 nM de H2O2.

A  partir  destes  resultados  fica  bastante  claro  pra  nós  que  a 

formação  de  EROs  no  pré-condicionamento  não  é  devida  à  atividade  do 

mitoKATP e  parece,  por  outro  lado,  ativar  a  entrada  de  potássio  na  matriz 

mitocondrial,  iniciando  os  efeitos  protetores  do  pré-condicionamento.  Um 

destes efeitos é provavelmente a diminuição da geração de EROs (Ferranti et 

al.,  2003,  Fig.  12,  proposta  II).  Assim,  seria  interessante  expandir  o 

entendimento da atividade do canal neste sentido. 
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Figura 20: Ativação dose-dependente do mitoKATP por H2O2. Mitocôndrias 
(~0.25 mg de proteína/mL) foram incubadas em KCl 100 mM, succinato 2 mM, 
Hepes 10 mM, MgCl2 2 mM, KH2PO4 2 mM, oligomicina 1 µg/mL, pH 7,2 (KOH) 
a 37ºC. No Painél A, as taxas de inchamento foram calculadas como descrito 
na Fig. 13, na presença de concentrações de ATP mostradas e (onde indicado) 
H2O2 1 µM, 5HD 150 µM e Gly 2 µM. No Painel B, as taxas de inchamento 
foram medidas na presença de 0,1 mM de ATP, com diferentes concentrações 
de H2O2.  Esse resultado foi  representado com as porcentagens da resposta 
máxima. *, p < 0,05 versus Controle; **, p < 0,05 versus ATP.

Esta é a primeira descrição que mitoKATP é sensível à oxidação 

por EROs geradas na própria mitocôndria (Figs. 18 e 19). De fato, a captação 

máxima  de  K+ em  mitocôndrias  isoladas  foi  observada  somente  quando  a 

liberação  endógena  de  EROs  foi  estimulada  pelo  transporte  reverso  de 

elétrons,  que  é  aumentada  quando  estão  presentes  alto  potencial  de 

membrana e succinato (sem rotenona, Liu et al., 2002). Alguns acreditam que o 

transporte reverso de elétrons do complexo II mitocondrial para o complexo I 

pode ser o maior evento gerador de EROs in vivo (Turrens et al., 2003).

A  geração  de  EROs  em  mitocôndrias  após  a  abertura  do  mitoKATP 

infelizmente  tem  apresentado  discrepâncias  entre  os  grupos  que  tentaram 

estabelecer  alguma  relação.  Tanto  aumentos  quanto  diminuições  já  foram 

observados (Andrukhiv  et al., 2006; Dzeja  et al.,  2003;  Ferranti  et al., 2003). 

Como citado anteriormente, um dos motivos dessa discrepância é o fato do 

DZX aumentar a fluorescência de probes sensíveis a EROs (Andrukhiv  et al., 

2006; Cone et al., 2001; Forbes et al.,  2001; Oldenburg et al., 2002; Oldenburg 

et al., 2003). Este aumento, no entanto, foi mostrado por nós e por outros ser 

independente da atividade do mitoKATP (Facundo  et al., 2005; Facundo  et al., 
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2006a;  Drose  et  al.,  2006).  Adicionalmente,  o  DZX  inibe  a  succinato 

desidrogenase,  e deve afetar  a liberação de EROs mitocondrial  de maneira 

independente da atividade do mitoKATP (Dzeja et al., 2003). Portanto, a fim de 

evitar  esse  efeito  adverso  do  DZX  sobre  a  succinato  desidrogenase,  nós 

reexaminamos  a  liberação  de  EROs  usando  somente  os  reguladores 

fisiológicos do canal: ATP (que inibe o transporte de K+) e GTP (um ativador do 

mitoKATP – Facundo et al., 2006b; Garlid e Paucek, 2003;  Paucek et al., 1996), 

comparando os efeitos em meio com K+ ou com Na+. A Fig. 21A demonstra que 

a captação de K+, medida como inchamento mitocondrial, é inibida pelo ATP de 

maneira revertida pelo GTP. Interessantemente, o ATP presente desde o início 

aumentou a formação de H2O2 mitocondrial  de maneira  revertida pelo  GTP 

(traçados representativos na Fig. 21B e média ± erro padrão na Fig. 21C). Na 

presença  de  GTP,  as  taxas  de  H2O2 liberadas  alcançaram níveis  similares 

àquelas  observadas  na  ausência  de  ATP.  Por  outro  lado,  o  GTP  não 

apresentou nenhum efeito quando o ATP não estava presente (quando este 

canal já está ativo, Fig. 21C) ou quando os sais de K+ foram substituídos por 

Na+ (Figs.  21B,  figura  inserida  e  21C,  barras  vazias).  Estes  experimentos 

eliminam a possibilidade que o efeito do GTP ocorreria através de mecanismos 

distintos do mitoKATP e indicam que a ativação deste canal previne a geração de 

EROs mitocondrial.

Figura  21:  Ativação  do  mitoKATP pelo  GTP  previne  a  formação  de  H2O2 

mitocondrial. Mitocôndrias (~0.25 mg de proteína/mL) foram incubadas em KCl 100 
mM, succinato 2 mM, Hepes 10 mM, MgCl2 2 mM, KH2PO4 2 mM, oligomicina 1 µg/mL, 
pH 7,2 (KOH) a 37ºC. No painel A, traçados típicos de inchamento são mostrados sem 
adições (controle)  ou com 1 mM de ATP e 100 µM de GTP, como indicado.  Nos 
Paineis B e C, a geração de H2O2 foi medida usando 50 µM de Amplex red e 1 U/mL 
de HRP na presença de 1 mM de ATP e/ou 100 µM de GTP como indicado. A Figura 
inserida  no  Painel  B  e  colunas  finais  (como  indicado)  no  Painel  C  representam 
experimentos conduzidos em meio em que todos os sais de K+ foram substituídos pelo 
Na+. *, p < 0,05 versus ATP.
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5. DISCUSSÃO 

As  EROs  são  apontadas  por  muitos  como  participantes 

essenciais na rota de sinalização que inicia o pré-condicionamento (Carroll  et 

al., 2001; Facundo et al., 2005; Facundo et al., 2006a; Forbes et al., 2001; Pain 

et al., 2000; Krenz et al., 2002;  Lebuffe et al., 2003; Vanden Hoek et al., 1998). 

Desta  forma,  este  estudo  examinou  a  relação  entre  o  pré-condicionamento 

isquêmico, a formação de EROs e a ativação do mitoKATP e os seus efeitos na 

viabilidade celular. Nós usamos mitocôndrias isoladas para demonstrar que os 

mitoKATPS são ativados por H2O2 exógenos e endógenos.  Com esse mesmo 

modelo,  mostramos  que  esse  canal  ativado  age  como  um  mecanismo  de 

controle  de  EROs  e  da  captação  de  Ca2+,  principalmente  durante  eventos 

isquêmicos.  A  medida  da  formação  das  EROs  em  células  cardíacas  HL-1 

nessas condições indica que estes dois eventos são na verdade inibidos pela 

atividade  do  mitoKATP e  que  essa  abertura  ocorre  antes  da  inibição  da 

ocorrência  de  TPM,  prevenindo  lesões  mitocondriais  e  a  morte  celular  por 

isquemia e reperfusão. Nós também encontramos que o pré-condicionamento 

não melhora ou aumenta a capacidade celular de remoção de H2O2 (Fig. 15). 

Interessantemente,  nós  também  falhamos  em encontrar  qualquer  evidência 

que a ativação do mitoKATP (que é parte da rota do pré-condicionamento, Fig. 

12) é necessária para o aumento de EROs durante o pré-condicionamento (Fig. 

11), o que discorda de outros na literatura (Carroll  et al., 2001; Forbes  et al., 

2001;  Krenz et al., 2002) que afirmam que a formação de EROs vista durante 

os períodos de isquemia curta do pré-condicionamento é devida a atividade do 

mitoKATP. Por outro lado, encontramos que a formação dessas EROs durante o 

pré-condicionamento ocorre antes da ativação do mitoKATP,  sugerindo que o 

mitoKATP   age  como um sensor  capaz  de  regular  a  liberação de EROs em 

resposta a formação das EROs durante o pré-condicionamento. 

Muitos autores têm sugerido e apoiado diferentes seqüências de 

eventos  levando  ao  pré-condicionamento,  em  que  a  ativação  do  mitoKATP 

precede e causa os aumentos de EROs (Carroll  et al.,  2001; Forbes  et al., 

2001; Krenz et al., 2002, Fig. 12, Proposta I). Esta proposta é baseada em dois 

achados: (1) o aparente incremento na geração de EROs observado após o 
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tratamento com DZX e (2) a inibição dos efeitos cardioprotetores do DZX pela 

incubação com antioxidantes. 

Infelizmente,  muitos  estudos  que  sugerem  que  agonistas  do 

mitoKATP aumentam a geração de EROs são conduzidos usando MitoTracker 

como um indicador dessas espécies (Carroll  et al., 2001; Krenz  et al., 2002; 

Oldenburg  et  al.,  2003).  Este  grupo  de  indicadores  (Poot  et  al.,  1996),  é 

oxidado  por  EROs,  formando  compostos  fluorescentes  carregados 

positivamente,  mas também lipofílicos,  que podem acumular no citosol  e na 

mitocôndria  devido  aos  potenciais  de  membrana  plasmática  e  mitocondrial, 

respectivamente. Só  esta  característica  já  faria  desses  marcadores 

indesejáveis para indicar a formação de EROs, pois o seu sinal dependerá não 

somente da sua oxidação por EROs mas também do seu acúmulo na célula e 

mitocôndria devido aos potenciais de membrana. Adicionalmente, Scorrano et 

al.  (1999)  demonstraram  que  esses  probes  apresentam  efeitos  tóxicos  em 

células  incluindo  inibição  respiratória  e  indução  de  permeabilização  não 

seletiva da membrana mitocondrial. A inadequação de indicadores reduzidos 

para  medir  EROs mitocondriais  formados em células  cardíacas  é reforçada 

pelo  achado  que  sua  fluorescência  parece  ser  insensível  a  inibidores 

respiratórios  (Krenz  et  al.,  2002),  um estímulo  clássico  para  o  aumento  da 

formação de EROs. 

Aumentos  na  fluorescência  do  indicador  DCF  também  foram 

relatadas ocorrer após tratamento com DZX (Forbes et al., 2001), embora esse 

efeito seja discreto e o resultado não tenha sido efetivamente reproduzido por 

outros (Oldenburg  et al., 2002; Cone  et al., 2001). A fluorescência do DCF é 

amplamente  usada  como  um indicador  de  EROs.  Na  forma  negativamente 

carregada, este indicador é carregado em células e oxidado para uma forma 

não  carregada  e  altamente  fluorescente  (Bass  et al.,  1983).  Portanto,  a 

fluorescência  de DCF é independente  de potenciais  de membrana.  Embora 

este  probe não seja  seletivo  para  uma ERO em particular  e  não responda 

linearmente aos níveis de EROs gerados, ele pode ser usado como indicador 

qualitativo para comparar a liberação dessas espécies com o tempo (LeBel et 

al.,  1992).  No  nosso  caso,  infelizmente,  nós  encontramos  uma  pequena 
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interferência no método do DCF quando o DZX foi adicionado as células pré-

tratadas com DCF (Fig.  9).  Este resultado foi  recentemente confirmado por 

outros (Drose et al., 2006) e sugere que a causa do aumento na fluorescência 

de  células  intactas  relatado  por  outros  (Forbes  et  al.,  2001)  deve  ser  este 

artefato de interação inespecífica entre DZX e DCF. Nos nossos resultados 

(Fig. 9) este aumento de fluorescência foi observado mesmo na presença de 

inibidores e desacopladores, que eliminariam a captação de K+ pelo mitoKATP. 

Portanto, o aumento não deve ser devido à atividade do mitoKATP. É possível 

que o DZX levemente aumente a fluorescência do DCF (Rota et al., 1999) por 

alguma  interação  artefactual.  De  fato,  este  aumento  de  fluorescência  foi 

observado mesmo na ausência de mitocôndrias (Fig. 9) e não foi detectado 

usando Amplex Red, que é outro indicador da produção de EROs (Fig. 10). 

Portanto,  nós não achamos qualquer  evidência convincente que o mitoKATP, 

após sua abertura pelo DZX, promoveria o aumento de EROs. Estes achados 

estão  em concordância  com resultados prévios  de outros  mostrando que o 

pinacidil,  outro  agonista  do  mitoKATP,  não  aumentou  a  formação  de  EROs 

medidos como DCF (Vanden Hoek et al., 2000). 

A idéia que o mitoKATP precede a geração de EROs na rota do 

pré-condicionamento  é  apoiada  também  pelo  achado  onde  os  efeitos 

protetores  do  mitoKATP podem  ser  prevenidos  por  antioxidantes.  Nós 

verificamos  que  todos  os  antioxidantes  usados  nestes  experimentos 

executados por outros (Forbes  et al.,  2001; Lebuffe  et al., 2003; Pain  et al., 

2000)  eram antioxidantes  tais  como N-acetil  cisteína ou mercapto  proprionil 

glicina,  que  são  capazes  de  reduzir  tióis  em  proteínas.  Em  virtude  disso, 

comparamos os efeitos de antioxidantes com propriedades de redutores tiólicos 

com a  ação  de  antioxidantes  não  redutores  tiólicos.  Nós  encontramos  que 

esses  antioxidantes,  e  ainda  outro,  o  DTT,  interferem  diretamente  com  a 

capacidade do agonista DZX em induzir o inchamento mitocondrial secundário 

à entrada de K+ (Fig. 13), confirmando que antioxidantes redutores tiólicos não 

somente  agem  como  antioxidantes  mas  também  agem  interferindo  na 

propriedade do agonista DZX em ativar a corrente de K+ pelo mitoKATP. Este 

achado concorda com observações que sugerem que o mitoKATP é fortemente 
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reprimido por redução e ativado por oxidação de tióis em prováveis cisteínas 

em sua estrutura (Szewczyk et al., 1999; Zhang et al., 2001).

A fim de evitar  a  interferência  prejudicial  dos redutores  tiólicos 

sobre a atividade do mitoKATP, nós testamos os efeitos da enzima antioxidante 

catalase que remove H2O2 mas que não apresenta atividade redutora de tióis. 

A  catalase  foi  muito  efetiva  em  inibir  os  efeitos  protetores  do  pré-

condicionamento e não interferiu na proteção mediada pelo DZX (Fig. 14). Este 

resultado  foi  confirmado  tanto  em  células  HL-1  quanto  em  corações 

perfundidos de coração de rato. Neste último modelo, mostramos novamente 

com o MPG que esse tipo de redutores interferem em ambos os modos de 

proteção.  Este  resultado  claramente  indica  que  o  tratamento  com  um 

antioxidante  que  não  apresenta  atividade  de  redutor  tiólico  não  previne  a 

cardioproteção mediada pelo DZX e que as EROs não são necessárias para 

que essa proteção ocorra, como indicado por nós na proposta II (Fig. 12).  

O  mitoKATP purificado  e  reconstituído  é  ativado  por  radicais 

superóxido  (Zhang  et al.,  2001).  No  nosso  trabalho  evoluímos  ainda  mais 

nesse conceito ao mostrar que em mitocôndrias isoladas o mitoKATP pode ser 

ativado por EROs exógenas e endógenas. Este resultado sugere que as EROs 

formadas  durante  os  períodos  de  pré-condiciomanento  devem  ser 

responsáveis  pela  ativação  destes  canais  durante  o  procedimento  do  pré-

condicionamento e que,  após a abertura deste canal,  induzem as células à 

proteção  contra  isquemia  e  reperfusão.  De  fato,  antagonistas  do  mitoKATP 

fortemente  previnem os efeitos  benéficos  do pré-condicionamento,  mas não 

previnem aumentos na liberação de EROs durante este procedimento, (Vanden 

Hoek et al., 2000; Facundo et al., 2006a) Além disso, a adição de agonistas do 

mitoKATP somente durante o período de reperfusão previne a geração de EROs 

em cardiomiócitos (Vanden Hoek  et al.,  2000).  Similarmente,  a atividade do 

mitoKATP em mitocôndrias isoladas diminui a geração de EROs (Ferranti et al., 

2003;  Facundo  et  al.,  2005).  Esta  sugestão  é  compatível  com  os  efeitos 

desacopladores do mitoKATP (Kowaltowski et al., 2001a). Diminuições discretas 

no  potencial  de  membrana  mitocondrial  são  muito  efetivas  em  prevenir  a 

geração de EROs (Brand et al., 2004; Brookes et al., 2005; Turrens, 2003). A 
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idéia  que  o  mitoKATP é  ativado  por  EROs  (Figs.  19  e  20)  e  promove 

desacoplamento leve resultando na diminuição de EROs (Ferranti et al., 2003) 

sugere  um  mecanismo  elegante  de  auto-regulação  do  estado  redox 

mitocondrial (Fig. 22). De fato, um mecanismo similar foi demonstrado regular a 

atividade de proteínas desacopladoras (Brand et al., 2004). Adicionalmente, as 

proteínas  desacopladoras  são  também  protetoras  contra  danos  isquêmicos 

(Hoerter et al., 2004). 

Figura  22: Representação  esquemática  dos  efeitos  propostos  do  pré-
condicionamento, EROs, antioxidantes, agonistas e antagonistas do mitoKATP. O 

pré-condicionamento  aumenta  a  geração  de  EROs  pela  cadeira  respiratória.  O 

acumúlo de EROs pode ser prevenido pela presença de catalase. EROs acumuladas 

podem oxidar tióis no mitoKATP de uma maneira prevenida ou revertida por N-acetil 

cisteína (NAC). A redução destes grupos prejudica a ativação farmacológica destes 

canais  pelo  DZX e  imita  os  efeitos  dos  antagonistas  5-hidroxidecanoato  (5-HD)  e 

glibenclamida (GLY). Quando ativado, o mitoKATP transporta K+ para dentro da matriz 

mitocondrial,  estimulando  a  troca  deste  íon  pelo  H+ (K+/H+)  resultando  em  leve 

desacoplamento e diminuindo a geração de EROs.
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Nós mostramos que a atividade do mitoKATP diminui a captação de 

Ca2+ e a liberação de EROs durante eventos isquêmicos, um mecanismo chave 

na  prevenção  da  morte  celular.  Esses  dados  concordam  exatamente  com 

resultados prévios da literatura demonstrando que a abertura deste canal inibe 

a  captação  de  cálcio  mitocondrial  durante  períodos  isquêmicos  (Belisle  e 

Kowaltowski, 2002; Ishida et al., 2001; Murata et al., 2001). Eles também são 

compatíveis  com  resultados  do  nosso  grupo  indicando  que  o  agonista 

farmacológico  DZX  (Ferranti  et  al.,  2003)  ou  o  ativador  fisiológico  GTP 

(Facundo et al., 2007, Fig. 21) previnem a geração de EROs em mitocôndrias 

com atividade respiratória. Porém, é surpreendente que a abertura do mitoKATP 

possa prevenir a geração de EROs mesmo em mitocôndrias em contato com 

cianeto que inibe a respiração pois, dessa forma, nenhum efeito desacoplador 

poderia ocorrer. Este efeito foi muito mais pronunciado na presença de Ca2+ 

(Fig. 7), sugerindo que isto envolve um mecanismo sinergístico do mitoKATP em 

prevenir a captação de Ca2+ e a geração de EROs (Ver Fig. 23 para ilustração 

do efeito do mitoKATP sobre a abertura da TPM em condições isquêmicas). De 

fato,  Ca2+ foi  previamente  mostrado como um indutor  do  estresse oxidativo 

mitocondrial (Grijalba et al., 1999; Kowaltowski et al., 1999; 2001b) e mesmo as 

pequenas  diminuições  na  captação  de  Ca2+ (Fig.  7)  como  as  vistas  após 

abertura do mitoKATP devem ser suficientes para significantemente prevenir a 

liberação de EROs. 

Evidências recentes indicam que o DZX regula o transporte de K+ por 

inibir  o  complexo  II  mitocondrial  (succinato  desidrogenase)  um componente 

proposto do complexo do mitoKATP (Ardehali  et al., 2004). É possível que esta 

regulação  também  envolva  o  fornecimento  de  menos  elétrons  para  os 

complexos  mitocondriais.  A  sugestão  que  os  agonistas  do  mitoKATP podem 

prevenir a morte cellular por diminuir a liberação de EROs através de ambos 

desacoplamento  e inibindo succinato  desidrogenase é apoiada pelo  achado 

que  tanto  o  desacoplamento  quanto  inibidores  da  succinato  desidrogenase 

podem, por si mesmos, prevenir a morte celular isquêmica (Holmuhamedov et 

al., 2004; Ockaili et al., 2001;Rodrigo et al., 2002). 
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Figura 23: Conseqüências da abertura do mitoKATP e prevenção da TPM durante 
a isquemia. A inibição da cadeia respiratória mitocondrial (Cadeia Resp.) pelo cianeto 

(CN-)  leva à diminuição dos estoques intracelulares de ATP devido à ausência de 

atividade da ATP sintase. A diminuição do ATP e aumento da captação de Ca2+ e de 

fosfato  inorgânico  (Pi)  levam  a  um  aumento  da  produção  de  EROs  e, 

conseqüentemente, a ocorrência de TPM. A abertura do mitoKATP pelo DZX inibe a 

acorrência de TPM por diminuição da hidrólise de ATP, da captação de Ca2+ e da 

produção  de  EROs.  A  ocorrência  de  TPM  pode  ser  inibida  diretamente  pela 

ciclosporina A (CsA), favorecendo a sobrevivência celular. 

Embora  nós  não  acreditamos  que  aumentos  em  EROs 

mitocondriais estejam envolvidos na cardioproteção promovida pelos agonistas 

do mitoKATP, existe uma grande evidência apoiando um papel sinalizador para o 

moderado  aumento  nas  EROs  durante  eventos  do  pré-condicionamento 

(Vanden  Hoek  et  al.,  1998;  Lebuffe  et  al.,  2003).  Durante  o  pré-

condicionamento,  mudanças  nos  níveis  locais  de  oxigênio  e  a  atividade  de 

complexos respiratórios resultam no aumento nos níveis do radical superóxido 

(Vanden Hoek et al., 1998; da Silva et al., 2003), levando a um leve estresse 

oxidativo mitocondrial e à ativação de rotas protetoras. Uma dessas rotas é o 

mitoKATP, que é ativado por oxidação (Zhang et al., 2001; Facundo et al., 2007).
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6. CONCLUSÃO:
Nessa tese, abordamos diversos aspectos dos efeitos redox dos 

canais  mitoKATP,  e  buscamos  entender  a  relação  entre  esses  efeitos  e  a 

propriedade  cardioprotetora  da  abertura  destes  canais.  A  partir  dos  nossos 

resultados,  podemos  concluir  que  o  mitoKATP age  como  um  sensor  para 

estresse oxidativo, sendo ativado por EROs formadas na mitocôndria durante 

os períodos de pré-condicionamento, e que deve diminuir a produção destas 

espécies, servindo como um mecanismo de auto-controle para o balanço redox 

mitocondrial em situações fisiológicas. 

Além  disso,  demonstramos  que  entre  os  múltiplos  papéis 

protetores que o mitoKATP apresenta durante eventos isquêmicos, uma função 

chave é a prevenção do estresse oxidativo promovido por Ca2+, mantendo a 

integridade da membrana mitocondrial por prevenir a ocorrência de TPM, e a 

morte celular (ver Fig. 23 para uma Ilustração esquemática).  

Esperamos  que  nossos  resultados  contribuam  para  a  melhor 

compreensão  dos  mecanismos  envolvidos  em esquemas de  cardioproteção 

isquêmica, melhorando atuais protocolos terapêuticos.
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Anexo C

TÍtulo: Letter  regarding  article  by  Argaud  et  al, 

"postconditioning  inhibits  mitochondrial  permeability 

transition". 
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86



Anexo D
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Anexo E
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Anexo F

TÍtulo: Mitochondrial  ATP-Sensitive  K+ Channels  are 

Redox-Sensitive  Pathways  that  Control  Reactive  Oxygen 

Species 

Trabalho Publicado na Revista: Free Radical Biology & 

Medicine (In Press). 
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