BIBLIOTECA

~

'----1
*
-.--J
t

l'

?.-~ 6 o::}

l._.-".,,"......_.-.,_._.,

.

INSTITUTO Di': OUir,;JICA
UNIVERSIDADE DE SÃO PAULO

UNIVERSIDADE DE SÃO PAULO
INSTITUTO DE QUíMICA

Programa de Pós-Graduação em Ciências Biológicas (Bioquímica)

ESTRESSE OXIDATIVO EM PORFIRIA HEPÁTICA
EXPERIMENTAL DISPARADA POR SUCCINILACETONAUM INIBIDOR DA ÁCIDO 5-AMINOLEVULíNICO
DESIDRATASE

São Paulo

Data de Depósito da SPG:
21/10/2009

B

.~

IO

.~

t. t; A

t.-:

QU~;viiCA

UNl"\-ERS;;:::':'':: D:':

U.J PAULO

I

TlTl .-:-

ESTRESSE OXIDATIVO EM PORFIRIA HEPÁTICA EXPERIMENTAL
DISPARADA POR SUCCINILACETONA - UM INIBIDOR DA ÁCIDO 5AMINOLEVU LíNICO DESIDRATASE

Tese apresentada ao Instituto de Química
da

Universidade

de

São

Paulo

para

obtenção do Título de Doutor em Ciências
(Bioquímica).

Orientador: Prot. Etelvino José Henriques Bechara

{Q
5~~. ~

c ~~/6

São Paulo

0:

2009

DEDALUS-ACERVO-CQ
11111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111

30100016715

Ficha Catalográfica
Elaborada pela Divisão de Biblioteca e
Documentação do Conjunto das Químicas da USP.

C268e

Cardoso, Vanessa Eid da Silva
Estresse oxidativo em porfiria hepática experimental disparada
por succinilacetona - um inibidor da ácido 5-aminolevulínico
desidratase / Vanessa Eid da Silva Cardoso. -- São Paulo, 2009.
177p.

Tese (doutorado) - Instituto de Química da Universidade de
São Paulo. Departamento de Bioquímica.
Orientador: Bechara, Etelvino José Henriques
1. Espécies reativas de oxigênio no ser vivo: Bioquímica 2.
Estresse oxidativo I. T. li. Bechara, Etelvino José Henriques,
orientador.

574.1921

CDD

UNIVERSIDADE DE SÃO PAULO - - - - - - - - - - - BI6~lOTECA

INSTITUTO DE QUíMICA

INSn:;::.:~

UNi' ERSlDAuc:

::;:::

(:i: . i .. :A

ü: 'Ji.O F;,ULO

"Estresse oxidativo em porfrria hepática experimental
disparada por succinilacetona - um inibidor da ácido 5
aminolevulínico desidratase"

...D DA SI VA CARDOSO
Tese de Doutorado submetida ao Instituto de Química
Universidade de São Paulo como parte dos requisitos necessários
obtenção do grau de Doutor em Ciências - Área: Bioquímica.
Aprovado (a) por:

Prof. Dr. ETELVINO JOSÉ HENRIQUES SECHARA
(Orientador e Presidente)

'"

Profa. Ora. AlÍCIA JULlANA KOWALTOWSKI
//'(
IQ - USP

~kl111tu~~

~ONUKI
8utantan

SÃO PAULO
28 DE JANEIRO OE 2010

Vanessa Eid da Silva Cardoso
Estresse

oxidativo

em

portiria

hepática

experimental

disparada

por

succinilacetona • um inibidor da ácido 5·aminolevulínico desidratase

Tese apresentada ao Instituto de Química
da

Universidade

de

São

Paulo

para

obtenção do Título de Ooutor em Ciências
(Bioquímica).

Aprovado em:

_

Banca Examinadora
Prot.Or.
Instituição:
Assinatura:

_
_

Prot.Or.
Instituição:
Assinatura:

_

--------------------------

Prot.Or.
Instituição:

_

Assinatura:

_

Praf.Or.

Instituição:

_

Assinatura:

_

Praf.Or.

Instituição:
Assinatura:

_

--------------------------

}l (])eus) pera amor incondicionaL
}lo C[óvis} pera ama0 pera apoio} e pera respeito ao meu tempo em 6usca do conliecimento.
}los meus pais} Çi[áasio e ryvonne} e à Ju[iana} minlia irm~ por enriquecerem minlia 'vida.
}los meus amigos efami[iares} pera ama0 dedicação e apoio.
)f. vocês áeáú:o este tra6aOio.

AGRADECIMENTOS

)!lo meu otientador, o Prof p,tervino José Jrenriques cBecliara, pero ex..emp[o pessoa[ e
profissiona~ pero encorajamento} pera compreensão} e pero respeito à minlia ignorância. )!l

você} meu eterno reconliecimento.
)!lo meu co-otientad01; o Prof (j)r. Pernando (j)utra, da Vniversidade Cruzeiro do
Su~ pera amizade e competência comparti[liadas.

)Í Profa. P,ste[a :M.aris )!lndrade Porer[ illevi[acqua) do Instituto de Ciências

illiomédicas da VS~ pera pronta co[a6oração e pera ex.çerência do seu tra6a[lio. )Í Sônia
Çagioti} pero apoio no preparo e na aná[ise do materia[ liisto[ógico e da imunoliistoquímica.
)Í (j)ra. )!lteda :Nunciata Lopes )!leves, da (])ivisão de La6oratório Centrar do

Jrospita[ das CCínicas da VS~ e ao (j)r. Jrermes 'Vieira cBar6eiro) da Pacu[dade de :M.ecficina
da VS~ pera co[a6oração e competência compati[liadas.
)!los amigos do [a6oratório, em especia[ ao )!ldtiano} à Cliris[aine e ao :N1lson, pera
convivência, carinlio, companlieirismo, respeito e compreensão. '.JL Cliris} meu eterno o67igado
pero apoio imprescindíve[na fase finar deste tra6a[lio. '.JL )!ldriana e à (j)oris, pera eficiência e
decficação com que desempenliam seu tra6a[lio.
)Í Vniversidade de São Pau[o (VSP) e ao (j)epartamento de illioquímica do Instituto

de Química da VS~ por me oferecerem toda a estrutura para a reafização deste tra6a[lio.
)!lo Prof (j)7~ CJ<.9ger Sp7íngett, da (j)artmoutli :M.ecfica[Sclioo[ ((j):M.CJ, Jranover,
VS)!l) pera ex.çerência científica comparti[liada.

mr;

Jl

~icfier[e }l6ajian (CD~C), pero carinlio e pero apoio técnico com a cirurgia dos

ammaIJ.
'jl iF,[iana e ao Carros Penatti, e à ~ire[a CDias, pero carinlio durante minlia estada

em '}{anover. }lgradeço ainda ao Carros porvia6iEizarnosso contato com o Prof 1?.9ger.

Jl

1(erEy Po[ido 1(anesliiro OEympio, pera amizade sincera e fie~ e pero estímu[o

fundamentar para a condusão deste tra6a[lio.

Jl Profa.

:ManEia (jJuza[af da Pacu[dade de Odonto[ogia de (jJauru da VSP, por me

impursionar a construir este caminlio. 06rigada pera amizade e pera comp[ementariedade
cientifica.

Jl

Prisci[[a e ao }l[ex:..andre '}{asliimoto, pera amizade, e por se fazerem a famí[ia do

C[óvis nos momentos em que eu não pude estar presente.

Jl

Pundação de }lmparo à Pesquisa do iEstado de São Pau[o, P}lPESP, pero

reconliecimento da importância deste projeto e pe[os incentivos concedidos nas moda[idades
(jJOrsa de CDoutorado / (]3orsa de iEstágio no iExJerior (Proc. :No. 04/09991-0) e }luxjEio à
Pesquisa Temático (Proc. :No. 01/09641-1 e Proc. :No. 06/56530-4).
}lo C:NPq, ao Projeto do :Mi[ênio ~do:(oma e ao I:NcT CJ«do:(oma, peros incentivos
concedidos ao projeto.

Jl

CDentsCare Ltda. (Joinvi[[e,

se),

pera oportunidade profissina~ ajudando-me a

traduzir conliecimentos teóricos em práticos. 06rigada aos amigos do CDepartamento de
PeZCD pero calinlio, apoio e incentivo.

Vocês fazem parte desta conquista!

"Vm pouco de ciência nos afasta de rDeus.
'Jv1.uito) nos aproxjma)). (Louis PasteUl)

RESUMO

Cardoso, V.E.S. Estresse oxidativo em portiria hepática experimental disparada
por succinilacetona - um inibidor da ácido 5-aminolevulínico desidratase. 2009.
177p. Tese (Doutorado) - Programa de Pós-Graduação em Ciências (Bioquímica).
Instituto de Química, Universidade de São Paulo, São Paulo.

Para otimizar um modelo experimental para o estudo do desbalanço redox em
porfirias relacionadas ao acúmulo de ácido 5-aminolevulínico-(ALA), via inibição da
ALA

desidratase-(ALA-D),

ratos

foram

tratados

com

o

éster

metílico

de

succinilacetona-(SAME), um catabólito da tirosina que inibe fortemente a ALA-O,
mimetízando o estado metabólico observado nos portadores de portirias e
tirosinemias. Estabeleceram-se modelos de tratamento agudo por 36 e 18 h. No
primeiro, os animais receberam 3 injeções de SAME (10, 40 ou 80 mg/kg, grupos
Ali-IV). No segundo, os animais receberam 3 injeções de 40 mg/kg de SAME, ALA
ou éster metílico de ALA (grupos BII-IV), ALA:SAME (30: 1O mg/kg, grupo BV), ou 10
mg/kg SAME (grupo BVI). Paralelamente, avaliou-se se os sintomas neurológicos
característicos das portirias decorriam de danos oxidativos mitocondriais. Para isso,
aplicou-se uma tecnologia óptica para medidas da difusão da depressão cortical que
determinou a oxigenação e o estado redox do cit c em mitocôndrias do córtex
cerebral de ratos submetidos ao tratamento crônico com ALA (40 mg/kg), SAME (10
e 40 mg/kg) e ALA:SAME (30: 1O mg/kg), a cada 48 h, durante 30 dias. Tratamento
agudo/36 h: Os níveis de ALA no plasma, fígado, cérebro e urina e o clearance

renal do ALA aumentaram nos grupos tratados. A atividade de ALA-D e a
coproporfirina urinária reduziram. A marcação para proteínas carboniladas, ferro e
ferritina aumentou no fígado e cérebro dos grupos tratados, especialmente no Ali.

Os níveis de malondialdeído hepático aumentaram no grupo AIV. A razão
GSH/GSH+GSSG e a atividade de GPx cerebrais aumentaram nos grupos AIV e
AIII, respectivamente. Consistentemente com estes dados indicando um desbalanço
oxidativo induzido pelo SAME, alterações mitocondriais e citosólicas ultraestruturais
foram reveladas, especialmente no

fíga~atamento

agudo/18 h: Os níveis de

ALA plasmáticos aumentaram nos grupos tratados, exceto em BIV. O grupo BII
mostrou aumento dos níveis hepáticos de ALA. Interessantemente, a inibição da
atividade de ALA-D não foi evidenciada. O conteúdo de ferro plasmático aumentou
no grupo BII. Para os grupos tratados com 10 e 40 mg SAME/kg, a atividade de SOD
hepática reduziu

~50%

com a extensão do tratamento de 18 para 36 h, sugerindo

que este último é mais efetivo em promover danos oxidativos induzidos pelo ALA.
Tratamento crônico/30 dias: Embora nenhuma alteração tenha sido evidenciada no
estado redox dos animais tratados, o tratamento com ALA reduziu o fluxo sanguíneo
cerebral (CBF) e o consumo de oxigênio-(CMR02), sugerindo uma vasoconstrição
mediada pelo ALA, efeito este confirmado por ensaios de reatividade vascular
conduzidos em anéis de aorta de ratos incubados com ALA. O tratamento com
ALA:SAME

restaurou

os

níveis

de

CBF

e

CMR0 2. Interessantemente,

a

disponibilidade do radical superóxido-(O/-) estava reduzida nos anéis de aorta
incubados com ALA. Juntos, estes dados: a)validam o modelo de tratamento
agudo/36 h para o estudo bioquímico e dos possíveis efeitos fisiológicos induzidos
pelo ALA, e b)sugerem que as alterações mediadas pelo ALA exógeno levam à
vasoconstrição.

Palavras-chave:

ácido

5-aminolevulínico,

succinilacetona,

porfiria

aguda

intermitente, tirosinemia hereditária tipo 1, desbalanço redox, danos oxidativos
mitocondriais.

ABSTRACT

Cardoso, V.E.S. Oxidative stress in experimental hepatic porphyria triggered by
succinylacetone - an inhibitor of 5-aminoluvulinic acid dehydratase. 2009.
177p. PhO Thesis - Graduate Program in Biochemistry. Instituto de Química,
Universidade de São Paulo, São Paulo.

To optimize an experimental model for studying redox imbalance in porphyrias
related to 5-aminolevulinic acid (ALA) accumulation through the inhibition of ALA
dehydratase (ALA-O), rats were treated with methyl ester of succinylacetone (SAME),
a tyrosine catabolite that strongly inhibits ALA-O, what mimics the metabolic state
observed in patients suffering from porphyrías and tyrosinemias. Models of acute
treatment were established during 36 and 18 h. In the first model, animais received 3
injections of SAME (10, 40 or 80 mg/kg, groups Ali-IV). In the second model, animais
received 3 injections of 40 mg/kg SAME, ALA or methyl ester of ALA (groups BII-IV),
ALASAME (30:10 mg/kg, group BV), or 10 mg/kg SAME (group BVI). Concomitantly,
we evaluated if the neurologic symptoms characteristics of porphyrias were a
consequence of the oxidative mitochondrial impairment. For this, an optical
technology for the measurement of cortical spreading depression was applied. This
techonology determined the cerebral oxygenation and the redox state of cit c in
mitochondria of the cerebral cortex of rats submitted to a chronic treatment with ALA
(40 mg/kg), SAME (10 and 40 mg/kg) and ALASAME (30:10 mg/kg), alternate days,
during 30 days. Acute treatment/36 h: ALA leveis in plasma, liver and urine and
c1earance of renal ALA increased in treated groups. ALA-O activities and urinary
coproporphyrin were found to be decreased. Liver and brain proteins carbonyl, iron
and ferritin were higher in the liver of treated groups, especially in AlI. Liver

malondialdehyde leveis were higher in group AIV. Cerebral GSH/GSH+GSSG ratio
and GPx activities increased in groups AIV and AIII, respectively. Consistently with
these data indicating SAME-induced oxidative imbalance, mitochondrial and cytosolic
ultrastructural changes were revealed, especially in the liver. Acute treatment/18 h:
Plasma ALA leveis increased in ali treated groups but BIV. Group BII showed
increased hepatic ALA leveis. Interestingly, inhibition in ALA-D activities was not
evidenced. Plasma iron content increased in group BII. For the groups treated with
10 and 40 mg SAME/kg, liver SOD activities reduced

~50%

by extending the

treatment from 18 to 36 h, suggesting that the latter is more effective in ALA-induced
oxidative damage. Chronic treatment 130 days: Despite no changes in the redox
state of treated animais were observed, the treatment with ALA reduced the cerebral
blood f10w (CBF) and the consumption of oxygen (CMR0 2 ), suggesting a
vasoconstriction mediated by ALA. This effetc was confirmed by vascular reactivity
assay performed in aortic rings of rats incubated with ALA. The treatment with
ALA:SAME recovered the CBF and CMR0 2 leveis. Interestingly, the availability of
superoxide radical (0 2

0
-)

was reduced in the aortic rings incubated with ALA.

Altogether, these data a)validate the model of acute treatment/36 h for studying
biochemical and possibly physiological effects induced by ALA, and b)suggest that
the changes mediated by exogenous ALA lead to vasoconstriction.

Keywords: 5-aminolevulinic acid, succinylacetone, intermittent acute porphyria,
hereditary tyrosinemia type 1, redox imbalance, oxidative mitochondrial damage.
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O2 : oxigênio no estado singlete

ALA-: radical enoil de ALA
ALA: ácido 5-aminolevulínico
ALA-O: ácido 5-aminolevulínico desidratase
ALAME: éster metílico de ALA
ALA-S: ácido 5-aminolevulínico sintetase
CBF: fluxo sanguíneo cerebral
COR: curvas de dose resposta
cit c: citocromo c
CMR0 2 : consumo de oxigênio
CO: monóxido de carbono
COPRO: coproporfirina
CP: coproporfirinogênio
CPO: coproporfirinogênio oxidase
CuZnSOO: superóxido dismutase cobre-zinco
OOC: difusão da depressão cortical
OOVA: ácido 4,5-dioxovalérico
OTT: ditiotreitol
FAH: fumarilacetoacetato hidrolase
FCS: fluido cerebroespinal
GABA: ácido y-aminobutírico
GPx: glutationa peroxidase
GSH/GSH+GSSG: razão glutationa reduzida/glutationa total
GSH: glutationa reduzida
H2 0 2 : peróxido de hidrogênio
HO: heme oxigenase
HO- : radical hidroxila

MOA: malondialdeído
MnSOO: superóxido dismutase manganês
MTP: transição da permeabilidade mitocondrial

mRNA: RNA mensageiro
NH 4 +: íon amônia
NO: óxido nítrico
NOS: óxido nítrico sintase
O2° -: ânion superóxido
PAI: porfiria aguda intermitente
PBG: porfobilinogênio
PBG-O: porfobilinogênio desaminase
POT: terapia fotodinâmica
PEPT2: transporte ativo específico de peptídeos
PP-IX: protoporfirina IX
PPO: protoporfirinogênio oxidase
PrP: protoporfirinogênio
PT: triptofano pirrolase hepática
ROS: espécies reativas de oxigênio
SA: succinilacetona
SAME: éster metílico de succinilacetona
SOS: espectroscopia de domínio espectral
Smc02: saturação média de hemoglobina
SNC: sistema nervoso central
SOO: superóxido dismutase
TBARS: substâncias reativas ao ácido tiobarbitúrico
TCA: ácido tric!oroacético
TH1: tirosinemia hereditária tipo 1
URO: uroporfirinogênio
URO-O: uroporfirinogênio descarboxilase
URO-S: uroporfirinogênio sintetase
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1. INTRODUÇÃO

o

ácido 5-aminolevulínico (ALA) é o primeiro precursor na biossíntese do

grupo heme (Sassa et aI., 1989; Sassa, 1998) - o grupo prostético de diversas
proteínas e enzimas de transporte (hemoglobina), metabolização do oxigênio e
derivados (citocromos, catalase) (King; Marchesini, 2002), e detoxificação de
xenobióticos (citocromo P450 ) (Daniel! et aI., 1997; Heinemann et aI., 2008). Em
humanos, a inibição ou insuficiência de qualquer das enzimas que participa da via
biossintética do heme resulta no acúmulo intracelular de portirinas e de seus
precursores (Hindmarsh, 1986; Gordon, 1999; Kappas et aI., 1995; Kauppinen,
2005), levando à manifestação de um grupo de doenças denominadas portirias
(Brodie et aI., 1977; Hindmarsh, 1986; Daniel! et aI., 1997; Kauppinen, 2005).
Concentrações elevadas de precursores do heme, especialmente ALA, no sangue,
na urina, e em diversos tecidos, incluindo o cérebro, de pacientes que sofrem de
portirias inatas hepáticas (portiria aguda intermitente - PAI) (Hindmarsch, 1986),
também ocorrem em pacientes que sofrem de tirosinoses (como tirosinemia
hereditária tipo 1 - TH1) (Berger et aI., 1983; Sassa; Kappas, 1983; Bechara et aI.,
2007) e portirias químicas (como intoxicação por chumbo - saturnismo) (Kappas et
aI., 1995; Sakai; Morita, 1996; Gurer; Ercal, 2000; Fujita et aI., 2002; Bechara et aI.,
2007). Pacientes com estas doenças apresentam características neurológicas
agudas e psiquiátricas semelhantes, que incluem ansiedade, quadros de psicoses,
insônia, transtornos de personalidade e do humor, crises convulsivas e espasmos
(Sassa; Kappas, 1983; Kappas et aI., 1983; Kappas et aI., 1995; Klaassen, 1996). Há
ainda ataques agudos de dor abdominal, enfraquecimento das extremidades e
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danos hepáticos, que podem evoluir para adenocarcinoma (Dehner et aI., 1989;
Gluber et aI., 1990). Com exceção dos danos hepáticos, este conjunto de sintomas
pode ser essencialmente explicado por uma base neurogênica, disparado pelo
acúmulo de ALA (Stein; Tschudy, 1970; Muller; Snyder, 1977; Gorchein, 1984;
Yeung Laiwah et aI., 1987; Kappas et aI., 1995; Bechara, 1996; Emanuelli et aI.,
2000), podendo ainda ser precipitado e agravado pelas drogas anti-epilépticas
utilizadas pelos pacientes (Muller; Snyder, 1977; Bylesjo et aI., 1996). Neste ponto,
vale ressaltar que durante os períodos de ataque de porfirias e tirosinemias (Sassa;
Kappas, 1983; Kappas et aI., 1995; Emanuelli et aI., 2000), altas concentrações de
ALA são encontradas no sangue e no fluido cerebroespinal (FCS) (Bylesjo et aI.,
1996).
Embora as bases moleculares das porfirias e tirosinemias tenham sido
extensivamente estudadas, uma condição essencial para o desenvolvimento de
terapias efetivas para os ataques agudos típicos destas doenças (especialmente as
crises com base neurogênica) é o entendimento dos mecanismos envolvidos nos
eventos celulares e clínicos relacionados à sua patologia.

1.1. Metabolismo do heme e partirias
O heme é o grupo prostético de muitas enzimas e proteínas chaves do
metabolismo aeróbico. Consiste de um íon de ferro 11 mantido no centro de um anel
tetrapirrólico policarboxilado, denominado genericamente de porfirina. O primeiro
intermediário da via de biossíntese do heme é o ALA, uma

Q-

aminoacetona de

origem mitocondrial formada pela ação da ALA sintetase (ALA-S) sobre os
substratos glicina e succinil-CoA. Estudos com mitocôndrias isoladas de fígado de
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rato e 14C-ALA mostraram que a distribuição de ALA intra- e extramitocondrial é
uniforme (Medeiros et aI., 1994). A ALA desidratase (ALA-O), segunda enzima da via
de biossíntese do heme, catalisa, no citosol, a condensação assimétrica de duas
moléculas de ALA, formando o porfobilinogênio (PBG) monopirrólico, que em passos
subsequentes é organizado, pela PBG desaminase (PBG-O), em uroporfirinogênio
(URO) I, uma molécula tetrapirrólica. O URO I é então convertido ao URO 111 pela
URO sintetase (URO-S), o qual é descarboxilado pela URO descarboxilase (URO-O)
para formar o coproporfirinogênio (CP) 111, que entra na mitocôndria onde ele é
oxidativamente

descarboxilado

pela

CP

oxidase

(CPO)

para

formar

o

protoporfirinogênio (PrP) IX. O PrP IX é então oxidado a protoporfirina IX (PP-IX)
pela PrP oxidase (PrPO). Finalmente, o íon ferroso é inserido na PP-IX pela
ferroquelatase para formar o heme (Esquema 1). Esta enzima é fortemente inibida
por íons de chumbo em indivíduos expostos ao metal. A PP-IX é a precursora
imediata de grupo heme de várias proteínas e enzimas, inclusive aquele das
clorofilas (Sassa, 2006a).

A biossíntese do heme ocorre em todas as células humanas, especialmente
nas células eritropoéticas C-" 85%), onde todo heme sintetizado é incorporado à
hemoglobina (King; Marchesini, 2002), e nos hepatócitos, onde o heme sintetizado é
incorporado às hemoproteínas que compõem os citocromos, principalmente os
desintoxicantes da classe P450 (Elder; Urquhart, 1987; King; Marchesini, 2002) e
aqueles com atividade redox (a, a3, b 1, c e C1) (King; Marchesini, 2002). As
diferenças entre estes dois tecidos e suas necessidades pelo heme resultam em
mecanismos completamente diferentes, tecido-específicos, para a regulação da
biossíntese do heme (King; Marchesini, 2002; Sassa, 2006b,c). Por exemplo, há dois
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genes separados para ALA-S, o gene ALA-S específico hepático e o eritróide, os
quais

são

denominados

ALAS1

(ou

ALAS-N)

e

ALAS2

(ou

ALAS-E),

respectivamente. Enquanto a expressão de ALAS1 é reprimida por heme, a de
ALAS2 não é (Sassa, 2006b,c). Nos eritrócitos, este controle é exercido pelo produto

de oxidação do heme, a hemina (Fe 3+), que inibe não apenas a ALA-S, mas também
seu transporte do citosol, onde é produzida, para a mitocôndria. Por isso, portadores
de PAI em crise aguda são tratados pela injeção intravenosa de hemina, visando
recompor a concentração de heme (Síegert; Holt, 2008). O controle da biossíntese
do heme, nos eritrócitos, ocorre ainda nas etapas catalisadas pela ferroquelatase e
pela PBG-D (King; Marchesini, 2002). Em adição, há RNA mensageiro (mRNA) de
ALA-O, e genes para PBG-D (HMBS) e URO-S, específicos para fígado e eritrócito
(Sassa, 2006a).
A importância do heme não se limita ao seu papel como grupo prostético de
diversas proteínas e enzimas essenciais de transporte, respiração e desintoxicação
(King; Marchesini, 2002). Todos os intermediários da via de biossíntese do heme são
potencialmente tóxicos se produzidos em excesso (Sassa, 2006a), e uma variedade
de desordens genéticas está associada com a deficiência das enzimas que
participam desta via (Brodie et aI., 1977; Hindmarsh, 1986; Kappas et aI., 1995;
Daniel! et aI., 1997; Gordon, 1999; Kauppinen, 2005; Sassa, 2006a) (Esquema 1).
Em humanos, estas doenças, em que há superprodução dos intermediários da via
biossintética do heme, causando sintomas neuroviscerais e/ou fotodegradação da
pele característicos (Sassa, 2006a), são denominadas genericamente de porfirias
(Brodie et aI., 1977; Hindmarsh, 1986; Daniel! et aI., 1997; Kauppinen, 2005).
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Esquema 1. Via biossintética do grupo heme. As enzimas e os intermediários estão
demonstrados. Paralelamente, são indicadas as deficiências enzimáticas em portirias com
acúmulo de ácido 5-aminolevulínico (ALA). a) Retroinibição por heme, em portiria aguda
intermitente (PAI), ativada por drogas (sulfonamidas e barbiturados) e metabólitos
(hormônios sexuais endógenos); b) Inibição por chumbo (saturnismo); c) Inibição por
succinilacetona (tirosinemia); d) Biossíntese deficiente em PAI. (Extraído de Onuki et aI.,
2002a).

As portirias são desordens metabólicas incomuns, complexas e instigadoras
(Sassa, 2006a). Podem ser hereditárias (herança autossâmica dominante, com
exceção da portiria eritropoiética congênita, onde a herança é autossâmica
recessiva) (Murray et aI., 1994; Sassa, 2006a), ou adquiridas por exposição a
xenobióticos como alguns metais pesados e inseticidas (Hindmarsh, 1986; Sassa,
2006a). Há uma interação significante entre o defeito genético primário e a aquisição
secundária ou fatores ambientais (Sassa, 2006a). Dependendo dos tipos de
mutações genéticas, a deficiência (inibição ou insuficiência) de enzimas que
participam da via de biossíntese do heme pode ser completa ou parcial (Sassa,
2006a), e várias portirinas e seus precursores podem se acumular intracelularmente,
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e, por não chegarem a incorporar o ferro para formar o grupo heme, escapam da
rota intracelular e são liberados na circulação ou oxidados por processos celulares,
originando produtos derivados de porfirinas (Hindmarsh, 1986; Bechara et aI., 1993;
Kappas et aI., 1995; Andersson et aI., 1996; Gordon, 1999). Em conjunto, estes
eventos elevam os níveis das porfirinas ou seus derivados no plasma, na urina e nas
fezes (Hindmarsh, 1986; Kauppinen, 2005; Floderus et aI., 2006; Sassa, 2006a).
Fotossensibilidade cutânea e distúrbios neurológicos podem ocorrer nas
porfirias (Sassa, 2006a). Acúmulo de PP-IX em porfirias hereditárias cutâneas, como
a porfiria eritropoiética, torna o indivíduo fotossensível quando exposto à luz
ultravioleta

("~

400 nm), devido à atividade fotossensibilizadora da PP-IX sobre o

oxigênio molecular, excitando-o ao seu estado singlete

Ctl

g

O2 ), uma espécie

extremamente oxidante e portanto, reativa com ácidos graxos poliinsaturados,
alguns aminoácidos e bases purínicas e pirimidínicas (Halliwell; Gutteridge, 2007),
causando ulcerações na pele exposta ao sol. Já as manifestações neurológicas são
disparadas pelo acúmulo de ALA (Brennan; Cantrill, 1979; Emanuelli et aI. 2000;
Bechara et aI., 2007) ou outros intermediários da via de biossíntese do heme, como
o PBG (Stein; Tschudy, 1970; Gorchein, 1984; Battle, 1993).
Na biossíntese do heme, a partir do URO, ocorre uma descarboxilação
progressiva dos intermediários da via, produzindo compostos mais polares,
chamados de porfirinogênicos. Dependendo da sua solubilidade (a qual está
associada

ao número de grupos carboxila

na molécula) (Falk,

1964), os

intermediários são excretados na urina e/ou nas fezes (Sassa, 2006a). Os
intermediários com 4 a 8 grupos carboxílicos, como uroporfirina e coproporfirina
(COPRO), são mais hidrossolúveis, sendo eliminados na urina. Já os intermediários
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com 2 grupos carboxílicos, como a PP-IX, são excretados nas fezes (Verdon et ai.,
2004). Excreção urinária massiva de PBG em pacientes sintomáticos de PAI torna a
urina de cor púrpura após exposição à luz natural, daí o termo "porfiria".
As porfirinas podem ainda atingir outros tecidos, como os dentes, que
adquirem um aspecto marrom-avermelhado (eritrodontia), e ossos (Sassa, 2006a).
Outra manifestação clínica das porfirias é o aumento do crescimento de pêlos na
face, mãos e pés (hirsutismo) (Sassa, 2006a). Especula-se que estas manifestações
de porfirias tenham gerado os mitos dos vampiros e dos lobisomens (Hermes-Lima,
2004).
De uma maneira simplificada, as porfirias podem ser classificadas em (I)
portiria eritropoiética, (ii) porfiria hepática aguda, ou (ih) porfiria hepática crônica
(Sassa, 2006a), dependendo do sítio principal de expressão da enzima defeituosa
que produz o excesso de metabólitos porfíricos, da principal enzima envolvida, da
ocorrência ou não de ataques agudos, e da produção de lesões cutâneas
(fotossensibilidade) e/ou neurológicas (Batlle, 1993; Kappas et ai., 1995; Daniell et
ai., 1997; Sassa; Kappas, 2000). As porfirias eritropoiética e hepática crônica
acompanham fotossensibilidade cutânea, mas não estão associadas aos sintomas
neurológicos, enquanto que as porfirias hepáticas agudas são caracterizadas por
sintomas neurológicos e eventualmente, fotossensibilidade (Sassa, 2006a).
O quadro clínico nos casos de ataques agudos recorrentes é bastante variável
(Doss et ai., 2000), com duração de dias ou meses, seguido de períodos
relativamente longos de remissão clínica. A manifestação de um quadro de porfiria
pode estar associada ou ser exacerbada por uma série de agentes que apresentam
efeitos regulatórios na via de biossíntese do heme, como indução da ALAS1, fatores
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endócri nos e hormônios (como esteróides) (Lamon et aI., 1979; Anderson, 1989,
1993), exposição ambiental e ocupacional a organoclorados, arsênio e metais
pesados (Hg, Pb) (Verdon et aI., 2004), medicamentos (especialmente antibióticos
barbiturados e sulfonamida) (Anderson, 1993; Kappas et aI., 1995; Anderson et aI.,
2001; Verdon et aI., 2004), excesso de álcool (Thunell et aI., 1992; Verdon et aI.,
2004), nutrição inadequada (Anderson, 1993; Handschin et aI., 2005), estresse
(Rodgers; Stevenson, 1990; Thunell et aI., 1995), infecções virais ou bacterianas
(Stein; Tschudy, 1970; Rodgers; Stevenson, 1990;), e fumo (Lip et aI., 1991).
Oito tipos diferentes de porfirias foram descritos (Tabela 1) (King; Marchesini,
2002). O interesse principal das nossas pesquisas está nas porfirias caracterizadas
pela produção excessiva de ALA, importante precursor da biossíntese do grupo
heme (Esquema 1) e fonte endógena potencial de espécies reativas de oxigênio
(ROS) in vivo (Monteiro et aI., 1989; Hermes-Lima et aI., 1992; Pereira et aI., 1992;
Fraga et aI., 1994; Demasi, 1995; Bechara, 1996; Bechara et aI., 2007), cujos efeitos
deletérios sobre biomoléculas importantes (proteínas, DNA, lipídios) (Stadtman,
1991; McBride et aI., 1991; Dean et aI., 1991; Dizdarogl u, 1991; Park; Floyd, 1992) e
estruturas supramoleculares (mitocôndria, retículo endoplasmático) levam à inibição
de funções celulares vitais e da atividade funcional de vários órgãos (Monteiro et aI.,
1986; Pereira et aI., 1992; Bechara et aI., 1993; Hermes-Lima et aI., 1991; HermesLima et aI., 1992; Hermes-Lima, 1995; Rocha et aI., 2000b; Rocha et aI., 2003;
Halliwell; Gutteridge, 2007). Dentro deste grupo estão incluídas doenças hereditárias
como a PAI, e doenças relacionadas à deficiência da ALA-O, bem conhecidas por
desenvolverem sinais e sintomas típicos de porfiria hepática, como as porfirias por
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deficiência da ALA-O, a TH1 e as porfirias adquiridas pela ação de substâncias
tóxicas, como chumbo, tricloroetileno e estireno (Fujita et aI., 1995).

T
Ta b ea
I 1 CI assllcação
das po rf irias.
Tipo de porfiria
Porfiria por deficiência da ALA-O
Porfiria aquda intermitente
Coproporfiria hereditária
Porfiria variegata
Porfiria cutânea tarda
Porfiria hepatoeritropoiética
Porfiria eritropoiética congênita
Protopofiria eritropoiética

Sintoma primário

Ataque

Neurovisceral
Neurovisceral
Neurovisceral, fotossensilibidade branda
Neurovisceral, fotossensilibidade branda
Fotossensibilidade
Neurovisceral, fotossensilibidade branda
Fotossensibilidade

Aaudo
Aaudo
Aaudo
Aaudo
Aaudo

Fotossensibilidade

PAI, TH1 e saturnismo são patologias que desencadeiam manifestações
clínicas semelhantes, caracterizadas por danos hepáticos progressivos e distúrbios
neurológicos como agitação psicomotora, alucinações e depressão. Curiosamente,
elas têm em comum o acúmulo tecidual e excreção urinária de ALA, embora com
etiologias diversas: deficiência genética de PBG-O na PAI (Hindmarsh, 1986;
Thunell, 2000; Grompe, 2001), defeito no catabolismo de tirosina na TH1 (Kappas et
aI., 1989; Thunell, 2000; Grompe, 2001) e inibição da ALA-O por íons de chumbo no
saturnismo (Fujita et aI., 1995), reconhecido hoje como uma pandemia (Olympio et
aI., 2009). Quanto ao chumbo, ele pode comprometer a biossíntese do grupo heme
ao inibir diferentes enzimas da via além da ALA-O, como por exemplo, CPO e
ferroquelatase, levando ao acúmulo de ALA, COPRO e zinco protoporfirina,
respectivamente (Esquema 1) (Chilson, 1971; Hindmarsh, 1986; Stohs; Bagchi,
1995; Gurer; Ercal, 2000). Nesta tese de doutoramento é focalizada a TH 1.
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1.2. Tirosinemia hereditária tipo 1 (TH1) no contexto das portirias
A TH1 ou tirosinemia hepato-renal é uma doença autossômica recessiva rara,
causada por mutação heterogênea (Michell et ai., 1995; St-Louis; Tanguay, 1997;
Karnik et aI., 2004) no gene que codifica a fumarilacetoacetato hidrolase (FAH),
última enzima da via de degradação da tirosina (Kvittingen, 1991; Mitchell, 1995;
Grompe, 2001). Em humanos, o gene da FAH está localizado na região q23-q25 do
cromossomo 15 (Phaneuf et aI., 1991). A deficiência da FAH favorece a redução de
metabólitos

tóxicos

como

fumarilacetoacetato

e

maleilacetoacetato

a

succinilacetoacetato, que é então descarboxilado a succinilacetona (SA), resultando
em elevação dos níveis deste metabólito no sangue e urina dos portadores de TH1,
e acúmulo de ALA via inibição da enzima ALA-D por SA (Grompe, 2001) (Esquemas

1 e 2).
De fato, o tratamento de animais experimentais com SA resulta em inibição da
referida enzima, principalmente nos rins e cérebro, órgãos que parecem "sequestar"
e reter este metabólito a partir de fluidos extracelulares (Wyss et aI., 1993). Embora
as bases moleculares da TH 1 tenham sido extensivamente estudadas, os
mecanismos envolvendo os eventos celulares relacionados à patologia da doença
precisam ser melhores elucidados. Diversos estudos têm mostrado que SA e ALA
são citotóxicos às células, podendo ainda ser mutagênicos (Onuki et aI., 2002c;
Bechara et aI., 2007).
Duas formas de TH1 têm sido descritas: (I) aguda, onde é observada falha
renal e acelerada deterioração hepática seguida de morte antes do primeiro ano de
vida, e (iI) crônica, onde os pacientes apresentam disfunção renal tubular, instalação
de um quadro inicial de cirrose com alto risco de progressão para carcinoma
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hepatocelular (Dehner et a!., 1989; Gluber et a!., 1990) e distúrbios neurológicos
semelhantes aos observados em portadores de PAI (Kappas et a!., 1983;
Hindmarsh, 1986). A doença é encontrada em todo o mundo, com alta prevalência
no Quebec, nordeste da França e Escandinávia (Kvittingen, 1986; De Brackeleer,
1991; Karnik et a!., 2004).

Tiro sina

r

ALA

+

porfibilinogênio

ALA-D 6

p-àidroxifenilpiruvato

C~,~2

r

Succinilacetona (SA)

homogentisato

maleilacetoacetato

1

~ Succinilacetoacetato

4

fumarilacetoatetato --------FAH 5
• • •• • •••

fumarato

acetoacetato

1) tirosina amino transferase
2) 4-hidroxifeni/piruvato
dioxigenase
3) homogentisato
dioxigenase
4) maleilacetato isomerase
5) jillnarilacetatoacetase
hidrolase (FAH)
6) ALA-D

Esquema 2: Via de degradação da tirosina e inibição da ácido 5-aminolevulínico
desidratase (ALA-O) por succinilacetona (SA). A linha tracejada representa a enzima
deficiente nos portadores de HT1, e a linha dupla representa o ponto de inibição da via de
biossíntese do grupo heme por SA.
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Dentre os efeitos diretos que a SA pode exercer sobre biomoléculas estão
incluídos: í) reação não enzimática com proteínas e aminoácidos livres ricos em
lisina e arginina, via formação de bases de Schiff (Manabe et aI., 1985); ii) inibição
da atividade da DNA-ligase em extrato de células normais (Pietro-Alamo; Lavai,
1998); e ííí) alteração da fluidez de membrana. No campo da Fisiologia, uma redução
da capacidade de transporte de aminoácidos e açúcares em vesículas renais de
ratos, promovida pela SA, tem sido descrita (Roth et aI., 1989). Foi proposto que o
acúmulo de SA estaria envolvido com a aparente depleção de glutationa reduzida
(GSH), importante redutor biológico, observada nos pacientes com TH1 (Manabe et
aI., 1985), e parcialmente relacionado com o desenvolvimento de disfunção renal do
tipo síndrome de Fanconi (Sun et aI., 2000). Sabidamente, níveis celulares baixos de
GSH desencadeiam desequilíbrio redox (Halliwell; Gutteridge, 2007).
Recentemente, Royer e colab. (2004) demonstraram que a forma enólica da
SA é passível de oxidação aeróbica por diversos oxidantes biológicos como
peroxinitrito, citocromo c/H 2 0 2 e hemoglobina/H 2 0 2 , produzindo radicais livres como
intermediários e espécies tripletes como produtos. Caracteristicamente, carbonilas
tripletes excitadas eletronicamente têm um longo tempo de vida (- microsegundos)
(Cilento; Adam, 1995; Royer et aI., 2004) e se comportam quimicamente como
radicais alcoxilas. Desta maneira, elas podem danificar biomoléculas e organelas
celulares como DNA, lipídeos de membrana e mitocôndrias (Indig et aI., 1988;
Almeida et aI., 1999). Os resultados deste trabalho sugerem ainda uma via de
decomposição para SA onde um dos produtos finais poderia ser o ácido 4,5dioxovalérico (DOVA), o mesmo metabólito obtido a partir da oxidação aeróbica de
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ALA (Esquemas 3 e 4). a DaVA é um cx-oxoaldeído com putativas cito- e
genotoxicidade (Kalapos, 1992; Thornalley, 1985; Douki et aI. 1998).

)~co,
succínilacetona (SA)

o

o

~~COOH

2

OOH

+

élcido acético

acido 4,5-dioxovalérico
(DOVA)

Esquema 3: Via de oxidação de SA por O2 , iniciada por oxidantes biológicos tais como
peroxinitrito e hemeproteínas (mioglobina, hemoglobina, peroxidase de raiz forte e citocromo
c) (Ganini et aI., 2009).

A 8A parece não influenciar a síntese da ALA-D (8assa et aI., 1990), porém
apresenta-se como um forte inibidor desta enzima (K j

= 0,03

IJ.M), levando ao

acúmulo de ALA (Berger et aI., 1983). A ALA-D é uma enzima que contém grupo
sulfidrila (-8H), e consequentemente sua atividade é altamente sensível a íons de
metais pesados, como o chumbo, e à presença de agentes oxidantes, que
convertem os grupos -8H a pontes dissulfeto (-8-8-) (Afonso et aI., 1996; Barbosa et
aI., 1998; Maciel et aI., 2000; Farina et aI., 2001; Jaques-8ilva et aI., 2001). A
inibição de ALA-D por 8A resulta, portanto, no acúmulo de ALA e, por esse motivo,
indivíduos com TH1 excretam ALA em concentrações acima do normal (Kang;
Gerald, 1970; 8chierbeek et aI., 1993).
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Esquema 4: Via de oxidação aeróbica de ALA a DOVA, acompanhada da geração de
espécies reativas de oxigênio.

Neste sentido, considerando-se que aproximadamente 40% das crianças com
TH1 desenvolvem os sinais e os sintomas da PAI, parece bastante provável o
envolvimento de radicais livres gerados pelo acúmulo de ALA em ambas patologias
(Bechara, 1996). Embora na literatura não sejam relatados dados experimentais que
comprovem esta hipótese, correlações incipientes podem ser feitas com base em
análises do perfil metabólico apresentado por portadores de tirosinemia após
transplante de fígado, as quais demonstram que: i) os níveis anormais de SA são
acentuadamente reduzidos (Tuchman et aI., 1987), ii) a atividade da enzima ALA-D é
quase completamente restaurada (Tuchman et aI., 1987; Sassa et aI., 1990), e iii) a
maior parte dos pacientes transplantados parece estar curada da neoplasia hepática
relacionada à doença (Gordon et aI., 1986). Adicionalmente, a PAI é caracterizada
por uma produção aumentada tanto de ALA como de PBG, geralmente em
quantidades proporcionais. O fato de que a PAI e a portiria associada à deficiência
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da ALA-O sejam indistinguíveis clinicamente sugere que o ALA ou seus metabólitos,
ao invés do PBG, possam ser os agentes neurotóxicos. Esta hipótese é ainda
suportada pelo fato de que pacientes com TH 1 frequentemente desenvolvem porfiria
associada

à deficiência da ALA-O em conjunto com suas anormalidades

neurológicas, muito provavelmente pela inibição da ALA-O por SA (Sassa, 2006a).
Em conjunto, estes dados sugerem que o ALA deve de fato estar envolvido com os
distúrbios metabólicos da TH1, porém novas investigações são necessárias para
estabelecer uma correlação precisa.
Alguns modelos animais já foram descritos para estudo de porfirias, como
tratamento de ratos com injeção intraperitoneal de ALA (McGillion et aI., 1975) e o
tratamento com SA (Puy et aI., 1996; Rocha et aI., 2000a), o inibidor da ALA-O. Um
modelo de ratos por mutações pontuais da FAH no cromossomo 7 também foi
descrito (Lindberg et aI., 1996; Aponte et aI., 2001).
Nos últimos 30 anos, Bechara e colab. (2007) realizaram vários estudos com
ratos para avaliar os efeitos pró-oxidantes do ALA in vivo, injetando o composto
diretamente no peritônio dos animais. Este modelo possivelmente sofre interferência
do aumento intracelular de porfirinas, concomitante ao aumento de ALA, as quais
podem promover a produção de radicais livres à custa de NAOPH (Morehouse et aI.,
1987), além de serem potentes sensibilizadoras de danos fotodinâmicos mediados
por 1L19 O 2 (Batlle, 1993). Na tentativa de eliminar tais interferências, Bechara e
colab. estudam a administração do éster metílico de SA (SAME) para induzir o
acúmulo de ALA via inibição da enzima ALA-O (Rocha et aI., 2000a). É esperado
que SAME seja mais difusível através das membranas do que seu ácido
correspondente, o SA, o que o torna uma droga adequada para o estabelecimento
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de estados porfíricos em animais experimentais. Esta foi a proposta central desta
tese de doutoramento.
Resultados de um trabalho preliminar comprovaram que o tratamento de ratos
com o SAME eleva em 27% a concentração plasmática de ALA, aumentando
simultâneamente o nível de peroxidação lipídica e a atividade da superóxido
dismutase (SOD) cobre-zinco (CuZnSOD) no cérebro, e o aumento do nível de
carbonil proteínas no fígado (Rocha et aI., 2000a). Alterações significativas no
metabolismo de ferro também foram provocadas, com mobilização de ferro para o
fígado e cérebro e aumento de ferro no plasma e da saturação de transferrina com
este metal (Rocha et aI., 2000a). Uma diversidade de dados revelou um papel
central do ferro na geração de radicais livres biológicos, particularmente HO·,
através da reação de Fenton, tanto como ferro quelatável dissolvido no meio celular
ou como ferro coordenado a grupos específicos de proteínas (como grupo E-amino
do resíduo de lisina) e ligações fosfodiéster do DNA (Welch et aI., 2002; Halliwell;
Gutteridge, 2007). Desta forma, as alterações na homeostase de ferro podem
potencializar os danos oxidativos provocados por compostos potencialmente reativos
como é o caso do ALA, e levar aos danos oxidativos de proteínas, DNA e outras
biomoléculas e desencadear respostas biológicas deletérias. Confirmando estas
informações, (i) biópsias de fígado de pacientes de PAI revelaram a presença de
depósitos de ferritina e danos mitocondriais extensos (Biempica et aI., 1974); (i/)
concentrações baixas de citrato sintase e elevadas de SOD-manganês (MnSOD)
foram detectadas em amostras de fígado de ratos injetados com ALA (Pereira et aI.,
1992); (iil) a freqüência de câncer hepático primário em pacientes de PAI é bem
maior do que em portadores latentes (Thunnissen et aI., 1991); e (iv) o tratamento de
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ratos com ALA resulta em danos oxidativos aos receptores de ácido y-aminobutírico
(GABA) de diversas áreas do cérebro (Demasi et ai., 1996; Adhikari et ai., 2006).
No contexto neuronal, experimentos preliminares realizados no laboratório da
Dartmouth MedicaI School por Penatti, ainda não publicados, sugeriram que o
tratamento com SA é muito mais eficiente para danificar receptores gabaérgicos de
tecidos cerebrais de rato do que o tratamento direto com ALA, como verificado
anteriormente por Adhikari e colab. (2006).
A análise destes dados em conjunto sugere que o tratamento de ratos com
SAME pode simular uma condição de porfiria.

1.3 Partirias e efeitos pró-oxidantes do ácido 5-aminolevulínico (ALA)
Em meados dos anos 80, vários estudos demonstraram que portadores de PAI
e saturnismo apresentavam atividade das enzimas glutationa peroxidase (GPx) e
SOD acima do normal (Medeiros et ai., 1982; Monteiro et ai., 1985). Este foi o
primeiro indício de que o ALA, metabólito que se acumula nestas doenças, poderia
de alguma forma alterar o balanço redox em células de mamíferos. O grupo do
professor Etelvino Bechara (IQ-USP) passou então a investigar in vivo e in vitro a
associação da oxidação do ALA mediada por radicais livres com os danos oxidativos
a diversas biomoléculas (proteínas, DNA, lipídios), levando à perda das funções
celulares (Bechara et aI., 2007). Hoje se sabe que similarmente aos compostos ahidroxicarbonílicos, como dihidroxiacetona, gliceraldeído e glicose (Thornalley, 1985;
Mashino; Fridovich, 1987; Dutra et ai., 2001), a forma enólica do ALA pode sofrer
oxidação aeróbica catalisada por complexos de ferro, como Fe 2 +,3+-EDTA, Fe 2 +,3+_
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ATP, meta e oxihemoglobina, e ferritina (Monteiro et ai, 1989; Jaffe; Rajagopalan,
1990; Oteiza et aI., 1995; Bechara et aI., 1996; Rocha et aI., 2000b), gerando
intermediários reativos (0/- - ânion superóxido, H2 0 2 - peróxido de hidrogênio, HO·radical hidroxila, ALA· - radical enoil de ALA), DOVA e íon amônia (NH/) como
produtos finais (Esquema 4) (Bechara, 1996). Não menos interessantes são os
relatos de que o íon fosfato age como catalisador bifuncional da enolização do ALA,
e que este ânion governa a liberação de ferro da ferritina induzida por O2.-,
semiquinonas, e ALA· (Monteiro; Winterbourn, 1989; Rocha et aI., 2000b).
O mecanismo de reação da oxidação química do ALA pode ser imaginado
como ocorrendo pelas etapas seguintes (Esquema 4). Após ser enolizado, o ALA é
oxidado pelo O 2 formando ALA·, enquanto que o O2 é reduzido ao O2.-. Tanto o O2.quanto o ALA· podem desencadear a reação radicalar em cadeia. A posterior
oxidação do ALA· pelo O2 origina O 2.- e ALA imina (ALAimina), que após hidrólise,
produz DOVA e NH 4 + em quantidades estequiométricas em relação ao O2
consumido. O H2 0 2 formado pela dismutação do 0/- e pela redução do O2.- pelo
ALA e pelo ALA·, reage subconsequentemente com o ferro, produzindo HO·
altamente reativo (reação de Fenton) (Monteiro et aI., 1989; Bechara, 1996; Timmins
et aI., 1999).
Estudos in vitro comprovaram que o processo de oxidação do ALA é
particularmente importante no ambiente biológico porque as espécies reativas
geradas são capazes de promover:
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i)

Oxidação in vitro de oxihemoglobina a metahemoglobina, provocando
perda de estrutura secundária, possivelmente devido à oxidação dos
resíduos de aminoácidos (Monteiro et ai., 1986).

ii)

Danos

à

funcionalidade

mitocondrial,

como

aumento

de

permeabilidade, rompimento do potencial transmembrana, aumento
da liberação de Ca 2 + da matriz intramitocondrial, liberação do estado
4 da respiração mitocondrial, com o consequente inchamento de
mitocôndrias isoladas de fígado de rato (Hermes-Lima et ai., 1991;
Hermes-Lima et ai., 1992; Hermes-Lima, 1995).
iii)

Liberação de Fe 2 + da ferritina (Oteiza et ai., 1995; Demasi et ai.,
1996; Rocha et ai., 2000b; Rocha et ai., 2003), resultando em
alteração da estrutura secundária (perda da a-hélice) e do padrão
eletroforético da proteína (danos aos resíduos de triptofano e
cisteína), comprometendo a estabilidade da ferritina, o que diminui
seu reconhecimento por anticorpos e sua capacidade de ligar ferro
(função antioxidante) (Rocha et ai., 2003). Ativação da proteína
ligadora do elemento de resposta ao ferro (IRP-1) também foi
observada (Carvalho et ai., 1997).

iv)

Aumento da oxidação de lipídeos (Gederaas et ai., 2000; Weiss et
ai., 2003) e de lipossomos de membranas (Oteiza; Bechara, 1993).

v)

Quebra de fita simples de DNA plasmidial (Onuki et ai., 1994; Di
Mascio et ai., 2000), danos ao DNA nuclear e mitocondrial de células
das linhagens SVNF (humano) e PC12 (ratos) (Onuki et ai., 2004), e
aumento

acentuado

na

formação

de

adutos

8-hidroxi

2'_
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deoxiguanosina (8-HodG) (Fraga et ai., 1994; Douki et ai., 1998;
DiMascio et ai., 2000; Onuki et ai., 2002; Onuki et ai., 2004) e 5hidroxi 2'-deoxicitidina (Douki et ai., 1998; Onuki et ai., 2002) de DNA

in vitra, num processo possivelmente mediado pela presença de HO·
(Fraga et ai., 1994; Douki et ai., 1998). Esta habilidade do ALA
(catalisada pelo ferro) em lesar o DNA, associada ao deficiente
sequestramento de ferro, pode ser crítica no desenvolvimento de
hepatocarcinoma em indivíduos com PAI (Lithner; Wetterberg, 1984;
Kauppinen; Mustajoki, 1988; Gubler et ai., 1990; Thunnissen et ai.,
1991) e TH1 (Weinberg et ai., 1976; Grompe, 2001).
vi)

Liberação de ferro de preparações microssomais de fígado de rato
pelo O2.- gerado por ALA adicionado ao sistema, apontando para a
possibilidade de ocorrer mobilização in vivo do ferro aprisionado no
retículo endoplasmático e sua captação pela mitocôndria, seguida da
inserção do metal à PP-IX, catalisada pela ferroquelatase, com
formação do grupo heme (Minotti, 1992).

Uma série de estudos foi capaz de comprovar os efeitos nocivos do ALA
também in vivo. Ratos tratados diretamente com ALA apresentaram:

i)

Aumento da concentração de radical HO·, detectado por EPR - spin
trapping com DPMPO, em camundongos injetados com ALA (Timmins
et ai., 1999).
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ii)

Aumento da oxidação de lipídeos e proteínas no cérebro, fígado e
músculo estriado (Demasi, 1995).

iii)

Aumento de aproximadamente 5 vezes na formação de resíduos 8HOdGuo (Fraga et a!., 1994).

iv)

Redução na atividade de enzimas mitocondriais, como MnSOD e
citrato

sintase,

deslocando

o

metabolismo

aeróbico

para

prioritariamente glicolítico. Essa mudança foi constatada pelo aumento
sérico dos níveis de lactato e ácidos graxos livres, e pela maior
mobilização de glicogênio hepático e de fibras vermelhas (Pereira et
a!., 1992).
v)

Indução da biossíntese de enzimas antioxidantes importantes, como
SOD e GPx (Rocha et a!., 2000a).

Assim, com base na possibilidade do ALA ser gerador endógeno de
intermediários reativos, postula-se que a alta incidência de câncer hepático em
pacientes sintomáticos de PAI poderia ter origem nas lesões de DNA induzidas
diretamente pelos efeitos oxidativos do ALA ou indiretamente pelo DOVA, produto
final da oxidação de ALA (Esquema 4), que é potencialmente genotóxico devido à
sua capacidade de alquilar bases de DNA (O'Brien et a!., 1989; Balu et a!., 2002;
Onuki et a!., 2002b), formando bases de Schiff entre os grupos amino 2N da 2'deoxiguanosina (dGuO) e a função cetona do DOVA (Douki et a!., 1998; Cadet et a!.,
1999, Onuki et a!., 2002b). Quebras nas fitas de DNA plasmidal também podem ser
induzidas pelo ácido 3,6-dihidropirazina-2,5-dipropanóico (Teixeira et a!., 2001;
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Onuki et aI., 2002b), um produto cíclico resultante da condensação das moléculas de
ALA. Tal hipótese é reforçada por resultados de análises histológicas que podem ser
correlacionadas com os efeitos in vivo e in vitro do ALA listados anteriormente.
Biempica e colab. (1974) demonstraram a existência de alterações estruturais em
hepatócitos de portadores de PAI, tais como dilatação e hiperplasia de retículo
endoplasmático e deformação mitocondrial, com presença de grânulos de ferritina na
matriz desta organela. Outras anormalidades observadas foram presença de
vacúolos autofágicos e acúmulo de lipídeos e ferro (Biempica et aI., 1974). Ainda,
Tomáz-Zapico e colab. (2002) comprovaram que o tratamento com ALA provoca
danos teciduais em células lacrimais de hamsters, os quais podem ser parcialmente
revertidos pelo tratamento com melatonina - eficiente sequestrador de radicais
livres.
Ainda sob a perspectiva do ALA ser gerador endógeno de intermediários
reativos, os sintomas neurológicos característicos das porfirias seriam provenientes
da competição entre ALA e GABA por receptores sinápticos de GABA do sistema
nervoso central (SNC) (Brennan; Cantrill, 1979a), seguida de lesão química aos
receptores promovida por oxi-radicais gerados na oxidação in situ do referido ácido,
diminuindo a afinidade (Kd ) do receptor GABAa (um canal de cloreto) pelo GABA
(Demasi et aI., 1996; Emanuelli et aI., 2003), aumentando a liberação de cálcio e
comprometendo funções mitocondriais de sinaptosomas (Demasi et aI., 1996;
Penatti et aI., 1996). Essas lesões oxidativas ao receptor também são promovidas
pelo

DOVA.

Ensaios

de

radiomarcação

mostraram

que

a

exposição

de

sinaptosomas ao DOVA resulta em redução da população de sítios gabaérgicos à
metade, diminuição da densidade de receptores GABAa, alteração da morfologia
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dos receptores, e ainda, aumento da taxa de mortalidade celular. O tratamento com
ALA levou à perda de morfologia neuronal e diminuição da densidade de sítios
gabaérgicos em células (Adhikari et aI., 2006).

1.4. Base neurogênica das manifestações clínicas das porfirias
As manifestações clínicas neuroviscerais mais comuns nas porfirias hepáticas
agudas, das quais a PAI é uma das variações, são (% de ocorrência nos casos):
ataques agudos de dor abdominal (85-95%), enfraquecimento das extremidades
(42-60%), e danos hepáticos, que podem evoluir para hepatocarcinoma (Dehner et
aI., 1989; Gluber et aI., 1990). Há ainda vômito (43-88%), constipação (48-84%),
dor nos membros, na cabeça, no pescoço e no peito (50-52%), hipertensão (3654%), taquicardia (28-80%), convulsão (10-20%), perda sensorial (9-38%), febre
(9-37%), paralisia respiratória (5-12%), diarréia (5-12%) e sintomas mentais (4058%), (Waldenstrom, 1957; Goldberg, 1959; Stein; Tschudy, 1970; Sassa, 2006a).
Especificamente, as manifestações neuropsiquiátricas das porfirias associadas ao
ALA são bastante similares, e incluem ansiedade, psicoses, insônia, transtornos de
personalidade e do humor, crises convulsivas e espasmos (Sassa; Kappas, 1983;
Kappas et aI., 1983; Kappas et aI., 1995; Klaassen, 1996).
Enquanto os mecanismos destas manifestações não são plenamente
compreendidos, várias hipóteses são apontadas, entre elas: (I) quantidades
excessivas de PBG ou ALA podem causar neurotoxicidade (Meyer et aI., 1998); (i/)
os níveis aumentados de ALA no cérebro podem inibir a liberação de GABA
(Mueller; Snyder, 1977; Brennan; Cantrill, 1979a); (ih) a deficiência de heme pode
resultar em mudanças degenerativas no SNC (Whetsell et aI., 1984); (iv) a redução
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da síntese de heme no fígado resulta em diminuição da ação da triptofano pirrolase
hepática (PT), uma enzima dependente de heme, possivelmente resultando em
níveis elevados de triptofano no cérebro, e no aumento do turnover de serotonina,
um neurotransmissor (Litman; Correia, 1985); (v) como todas as partirias que são
associadas às manifestações neuroviscerais mostram um aumento na excreção
urinária de ALA, e o ALA está associado ao aumento da peroxidação lipídica, esta
pode desencadear as crises agudas de partiria (Bechara, 1996); e (VI) a deficiência
de PT resulta na redução dos níveis de melatonina (Puy et aL, 1996), o que pode
promover uma perda de proteção contra a peroxidação lipídica mediada pelo ALA
(Sassa, 2006a).
Algumas evidências da toxicidade do ALA in vivo são provenientes de estudos
que avaliaram os efeitos comportamentais e bioquímicas da administração sistêmica
ou intracerebroventricular deste composto em roedores (McGillion et aL, 1973;
Shanley et aL, 1975; Pierach et aL, 1978; Cutler et aL, 1979; Demasi et aL, 1996),
inclusive as convulsões observadas em ataques de partirias e tirosinemias (Sassa;
Kappas, 1983; Kappas et aL, 1995; Emanuelli et aL, 2000). Estes modelos animais
mostraram que, enquanto a administração sistêmica de ALA produz apenas
discretos efeitos locomotores (McGillion et aL, 1973; Cutler et aL, 1979), a
administração intracerebroventricular aguda de ALA aumenta a atividade locomotora
(Shanley et aL, 1975; Pierach et aL, 1978) e induz convulsões (Shanley et aL, 1975;
Pierach et aL, 1978; Prauchner et aL, 2004) e morte (Shanley et aL, 1975; Pierach et
aL, 1978). Estes efeitos comportamentais (aumento da atividade locomotora,
indução de convulsão e de assimetria corporal) também foram confirmados após a
administração intrastriatal de ALA (Emanuelli et aL, 2000). A diferença na resposta
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entre os tratamentos (sistêmico e intracerebroventricular) poderia ser explicada pela
baixa permeabilidade da barreira hemato-encefálica ao ALA (McGillion et aI., 1975;
Ennis et aI., 2003).

1.4.1. O transporte de ALA no SNC
As concentrações de ALA no cérebro e em outros órgãos de portadores de
PAI e TH1 permanecem desconhecidas. Apesar da literatura não ser consensual
quanto ao transporte de ALA para o SNC, é importante se pontuar que foi
demonstrado o acúmulo de ALA em áreas do tecido cerebral (Juknat et aI., 1995).
Diversos estudos concluíram que o acúmulo de ALA no cérebro pode ocorrer
através de difusão passiva através da barreira hemato-encefálica (Ennis et aI.,
2003). No mais, evidências recentes mostraram a existência de um transporte ativo
específico de peptídeos (PEPT2) em sinaptosomos corticais (Fujitaa et aI., 2004).
Considerando-se que o ALA é um substrato para transportadores similares, torna-se
bastante provável que ele seja translocado através deste sistema de transportadores
peptídicos, especialmente o PEPT2, (Ocheltree et aI., 2004), que representaria um
mecanismo cerebral regular para manter ativamente baixos os níveis deste
precursor do grupo heme no SNC, evitando o acúmulo de ALA (Adhikari et aI.,
2006). No plexo coróide, o transportador PEPT2 contribui para o clearance de ALA
do FCS para o sangue, de maneira a manter as concentrações de ALA baixas no
FCS (Ocheltree et aI., 2004).
Por outro lado, embora dados preliminares tenham implicado a barreira
hemato-encefálica em uma baixa captação de ALA exógeno (McGillion et aI., 1975),
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evidências recentes indicam que em condições de elevada concentração de ALA
endógeno, como nos distúrbios porfirínicos, o tecido cerebral é capaz de captar este
metabólito e de acumulá-lo no córtex (Juknat et ai., 1995). No mais, nestes
distúrbios, o ALA é ativamente produzido dentro do cérebro (Matteis; Ray, 1982;
Kappas et ai., 1995). Estas observações, associadas ao fato de que durante as
crises de PAI a concentração de ALA no plasma é de 10 )..lM (40 vezes maior do que
os níveis normais) (Minder, 1986), sugerem que os níveis cerebrais de ALA podem
ser maiores que aos encontrados no FCS (de 10-5 a 10-7 M) (Percy; Shanley, 1997;
Emanuelli et ai., 2000), atingindo níveis milimolares em vários tecidos, inclusive
fígado, coração, músculos e rins (McGillion et ai., 1975; Kappas et ai., 1995).
Estudos com linhagem de células de adenocarcinoma humano (WiDr)
mostraram que o transporte de ALA é dependente de íons sódio (1 :3) e parcialmente
de cloreto. Este transporte é ainda mediado por carreadores de

~-aminoácidos

e de

GABA (Rud et ai., 2000). Estudos em Saccharomyces cerevisiae mostraram que
ALA e GABA compartilham uma permease (Bermúdez Moretti et ai., 1993), em que
GABA é melhor substrato do que ALA.

1.4.2. ALA e receptores gabaérgicos
Diversos mecanismos parecem estar envolvidos no aumento da atividade da
via excitatória do ALA (e DOVA), a qual estaria associada com a alta incidência de
sintomas comuns em pacientes portadores de porfirias e tirosinemias, como
espasmos e convulsões (Kappas et ai., 1995; Obrenovitch; Urenjak, 1997).
As

evidências

neuroquímicas

clássicas

para

as

manifestações

neuropsiquiátricas supostamente promovidas pelo ALA apóiam-se na analogia
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estrutural entre o ALA e o GABA (Brennan; Cantrill, 1979a; Puy et ai., 1996). O ALA
compete seletivamente com o GABA pela ligação aos receptores sinápticos de
GABA nas membranas do SNC, mimetizando o GABA nos sítios de seus receptores
no SNC (Muller; Snyder, 1977), reduzindo desta maneira, o tônus gabaérgico.
Vários estudos demonstraram que o ALA apresenta propriedades excitatórias in
vítre. O ALA é um agonista dos autoreceptores pré-sinápticos do GABA, reduzindo a

liberação

estimulada

por

potássio

deste

neurotransmissor

inibitório

pelos

sinaptosomos pré-carregados (Brennan; Cantrill, 1979a), e aumentando o efluxo de
GABA (Brennan; Cantrill, 1979c), sugerindo que as manifestações neuropsiquiátricas
dos ataques agudos de porfirias são provavelmente atribuídas à redução da
liberação de GABA nas sinapses centrais (Brennan; Cantrill, 1981). Em adição, o
ALA inibe a incorporação de alta afinidade de glutamato, estimulando o efluxo basal
de aminoácidos em sinaptosomos corticais de ratos (Brennan; Cantrill, 1979b) e nas
terminações de nervos purificados (Brennan; Cantrill, 1979b, 1981; McLoughlin;
Cantrill, 1984). O ALA também estimula a liberação deste neurotransmissor
excitatório (glutamato) dos sinaptosomos de ratos (Brennan; Cantrill, 1979b;
McLoughlin; Cantrill, 1984), além de inibir irreversivelmente a incorporação de
glutamato em astrócitos através da inibição do transportador de glutamato GLT-1
(Emanuelli et ai., 2003). No mais, o ALA é também um inibidor da atividade da Na+,
K+-ATPase (Becker et ai., 1971) isolada de hemáceas de cérebro de coelho
(Brennan; Cantrill, 1979a). Estas propriedades neuroquímicas têm sido implicadas
na ação excitatória do ALA, embora a contribuição destes mecanismos aos
episódios convulsivos não esteja elucidada (Emanuelli et ai., 2000).
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Outros aspectos a serem considerados são relativos à hipótese de que o ALA,
bem como

o seu

produto final

de oxidação,

o DaVA,

interfere com a

neurotransmissão gabaérgica, e de que há um aumento da neurite mediada pelo
GABA durante o desenvolvimento (Barbin et a!., 1993).
Um aspecto interessante deste sistema foi revelado pelos dados de Emanuelli
e colab. (2000). Estes autores demonstraram que o tratamento de ratos com
muscimol, um antagonista gabaérgico, apenas diminui o número de convulsões em
animais tratados com ALA, sugerindo uma possível modificação estrutural, talvez
oxidativa, no próprio receptor de GABA, ou na sua vizinhança, induzidos pelo ALA.
Estes achados foram preconizados por Demasi e colab. (1996), em membranas
sinápticas.

1.4.3. Efeitos do ALA na estrutura e na atividade mitocondrial
A transição da permeabilidade mitocondrial (MTP) é uma permeabilização
não seletiva da membrana interna, decorrente de danos oxidativos à membrana,
resultando em redução da funcionalidade mitocondrial e aumento da organela, com
conseqüente ruptura da membrana externa e liberação de citocromo c (cit c) (Zoratti;
Szabà, 1995; Green; Reed, 1998; Kowaltowski et a!., 1996b; Kowaltowski et a!.,
2000). Em conjunto, estes eventos desorganizam os componentes da cadeia
respiratória, potencializando a formação de ROS e a conseqüente oxidação proteica
e lipídica da membrana (Kowaltowski et a!., 1996a; Kowaltowski et a!., 1996b;
Kowaltowski et a!., 1997; Kowaltowski et a!., 1998; Vercesi et a!., 1997).
A MTP pose ser estimulada por uma variedade de compostos ou condições,
como fosfato inorgânico, desacopladores ou pró-oxidantes (Zoratti; Szabà, 1995;
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Kowaltowski et aI., 1996b; Vercesi et aI., 1997). Entre os prooxidantes, inclui-se o
ALA (Hermes-Lima et aI., 1991), acumulado em porfirias; a aminoacetona,
acumulada em diabetes (Sartori et aI., 2008); e o 1,4-diaminobutanona, uma toxina
de Trypanosoma cruzi e de vários fungos (Soares; Bechara, 2009). A ocorrência
intracelular de MTP pode constituir uma estratégia para eliminar mitocôndrias
individuais danificadas que produzam ROS em excesso (Skulachev, 1999).
O acúmulo de ALA está relacionado com o aumento nos níveis de ROS no
cérebro, causando estresse oxidativo (Bechara, 1996). No mais, em sinaptosomos,
o ALA tem mostrado comprometer a função mitocondrial, reduzir o consumo de
oxigênio e aumentar a liberação de cálcio (Penatti et aI., 1996). Desta maneira,
considerando-se que o desbalanço redox e os altos níveis intracelulares de cálcio
são fatores que podem levar à MTP e morte celular (Crompton, 1999), e ainda, que
o estresse oxidativo pode sensibilizar a MTP ao cálcio (Kowaltowski et aI., 2001),
uma hipótese para os sintomas neurológicos característicos das porfirias seria que o
desbalanço redox associado a estas desordens comprometeria as mitocôndrias,
sensibilizando o tecido cerebral aos insultos subseqüentes, como uma difusão da
depressão cortical (OOC).

1.4.4. Espectroscopia de domínio espectral
A espectroscopia de domínio espectral (SOS) é uma abordagem experimental
que mede o espectro de atenuação tecidual completo em uma faixa entre 510 a 640
nm, e que utiliza um modelo Monte Carlo de transporte de luz através do tecido para
calcular a concentração absoluta

de

hemoglobina,

a saturação

média

de

hemoglobina (Smc02) e a concentração absoluta de cit c reduzido em uma área de

47

aproximadamente 0,2 mm 3 do córtex cerebral. Recentemente o professor Roger
Springett (Dartmouth Medicai School, Hanover, NH, USA) desenvolveu um sistema
SDS integrado a uma medição Doppler a laser do fluxo sanguíneo cerebral (CBF)
que, usando a Smc02 como um substituto à saturação venosa local, permite calcular
a taxa metabólica cerebral para o consumo de oxigênio (CMR0 2) (De Visscher et aI.,
2002). Este sistema foi idealizado para mensurar a oxigenação e a função
mitocondrial em cérebro porque os dados da Smc02 e do cit c proporcionam
informações

sobre

a

oxigenação

nos

níveis

vascular

e

mitocondrial,

respectivamente, enquanto que os dados da CMR0 2 fornecem a taxa com que a
mitocôndria está consumindo oxigênio. Esta tecnologia foi aplicada nesta tese de
doutoramento para tentar elucidar se os sintomas neurológicos característicos das
partirias eram consequentes de danos mitocondriais associados ao efeito prooxidante do ALA.
A DDC é uma onda de despolarização rápida de uma população mensurável
de células neuronais, que se propaga através do córtex a uma velocidade de 3 a 5
mm/min. O evento da DDC foi descrito pela primeira vez em 1944, pelo pesquisador
brasileiro Aristides Leão (Leão, 1944).
O estudo da DDC é importante por poder elucidar certas condições
neurológicas clínicas, expondo um panorama geral da neurofisiologia. A passagem
de uma onda DDC é um desafio metabólico substancial ao tecido, pois a
repolarização neuronal é um processo dependente de energia (Somjen; Aitken,
1984; Selman et aI., 2004). Durante a DDC há uma massiva redistribuição de íons
entre os compartimentos intra e extracelular, que atua como um processo
regenerativo do tipo "tudo ou nada" (Somjen, 2001). Na DDC, há um amplo fluxo de
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cálcio no citosol (Jing et aI., 1993), o qual será captado pela mitocôndria (Nicholls;
Chalmers, 2004) e deverá ser extruído pelas bombas de cálcio dependentes de ATP
da membrana plasmática. Embora o acúmulo excessivo de cálcio pela mitocôndria
possa levar à MTP e subseqüentemente, à morte neuronal (Nicholls; Budd, 2000),
após a indução de uma OOC em córtex normal, os neurônios possuem capacidade
de geração de energia suficiente para repolarizar rapidamente a membrana
plasmática e para extruir rapidamente o cálcio intracelular, fazendo com que as
alterações promovidas pela OOC sejam plenamente reversíveis (Nedergaard;
Hansen,

1988). No córtex normal, após a indução de uma OOC, a fase

hiperoxidativa é rápida. Contudo, após a indução de uma OOC em cérebro
isquêmico, a insuficiência de energia leva a uma despolarização prolongada e a um
aumento na incorporação de cálcio pela mitocôndria, o que promove uma
hiperpolarização mais intensa e prolongada, aumentando o grau de disfunção
mitocondrial.
As OOCs podem ser facilmente provocadas em modelos animais por diversos
estímulos, incluindo aplicação tópica de KCI (Busch et aI., 1996), danos mecânicos
(punção da agulha) (Fabricius et aI., 1995) e estimulação elétrica no córtex (Guedes
et aI., 1987).
O cit c é uma proteína da cadeia de transporte de elétrons mitocondrial que
transporta os elétrons entre o Complexo III (complexo bc1) e o Complexo IV
(citocromo oxidase). É uma proteína sensível ao estado metabólico e à oxigenação
mitocondrial, que pode ser tanto reduzida quanto oxidada. Em tensões altas de
oxigênio, o estado de oxidação do cit c (definido como a porcentagem de cit c que
está oxidado) é independente da tensão de oxigênio, embora não seja totalmente
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oxidado. Em baixas tensões de oxigênio, o estado de oxidação do cit c torna-se
sensível à oxigenação à medida que os elétrons prosseguem na cadeia e o cit c
torna-se reduzido (Hollis et aI., 2003). Estes achados também foram confirmados
com porcos (Springett et aI., 2000a, 2000b) e ratos (De Visscher et aI., 2002), ao se
mostrar que em condições normais, a oxidação do cit c é independente da
distribuição (tensão) de oxigênio mitocondrial, e que sua redução é iniciada quando
a Smc02 cai abaixo de 60%.
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2. OBJETIVOS

o objetivo central desta tese de doutoramento foi

otimizar um modelo animal

confiável para o estudo bioquímico, histoquímico, imunohistoquímico e histológico de
portirias relacionadas ao acúmulo de ALA, via inibição da enzima ALA-O, através do
uso de SAME, mimetizando o estado metabólico observado nos portadores de
portirias e tirosinemias. A injeção intraperitonial direta de ALA em ratos é passível de
questionamento em virtude do acúmulo tecidual resultante não só de ALA, mas
também das porfirinas precursoras de heme, às quais foram atribuída atividade próoxidante (Battle, 1993). A geração de ALA via bloqueio de sua desidratação
bimolecular a PBG por SAME levaria a concentrações elevadas de ALA sem
aumentar os níveis de porfirinas.
Neste trabalho, foram estudados os efeitos do SAME sobre indicadores de
desbalanço redox e ultraestruturas celulares, correlacionando estes dados com os
níveis de precursores do heme (ALA e COPRO) acumulados em animais
experimentais tratados com SAME. Especificamente, analisamos o efeito do
tratamento agudo com diferentes doses de SAME sobre os níveis de ALA no
plasma, fígado, córtex cerebral e urina de ratos, e sobre os níveis de porfirinas
(COPRO) na urina. O critério de escolha destes tecidos foi baseado nas
manifestações clínicas comuns da TH1, especialmente os sintomas neurológicos e
hepáticos, conforme citado no ítem 1.2. Dentro deste tratamento dose-resposta,
realizamos a caracterização bioquímica de desbalanço oxidativo através da análise
do conteúdo de ferro livre, GSH/GSH+GSSG (glutationa reduzida/glutationa total),
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nível de peroxidação lipídica (malondialdeído - MOA) e oxidação proteica (carbonil
proteínas) e atividade das enzimas SOO e GPx. Além disso, determinamos a
atividade da enzima ALA-O. Análises adicionais por histoquímica para ferro livre, e
por imunohistoquímica para ferritina e proteínas carboniladas em fígado e córtex
cerebral foram realizadas. Também foram avaliados os efeitos da SA sobre a
ultraestrutura celular através de caracterização histológica de fígado e córtex
cerebral, tentando-se reproduzir no modelo de porfiria experimental as alterações
ultraestruturais relatadas por Biempica e colab. (1974) ao estudar biópsias de fígado
pacientes de PAI.
Paralelamente ao aprimoramento de um modelo de estudo in vivo de porfirias
relacionadas ao acúmulo de ALA, baseado na administração aguda de SAME, foi
objetivo desta tese de doutoramento caracterizar in vivo os efeitos crônicos de ALA
em mitocôndrias de córtex cerebral de ratos, avaliando se os sintomas neurológicos
característicos das porfirias podem decorrer do comprometimento mitocondrial frente
ao desbalanço oxidativo associado a estas desordens, sensibilizando o tecido aos
insultos subseqüentes como a DOC. Para testar esta hipótese, decidiu-se aplicar
uma nova tecnologia óptica (sistema SOS) para medidas de OOC capaz de
determinar simultaneamente a oxigenação cerebral (Smc02 e CBF), o consumo de
oxigênio (CMR02) e o estado redox do cit c em ratos submetidos a tratamento com
ALA e SAME, como indutores de um quadro porfírico.
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3. MATERIAL E MÉTODOS

Os reagentes foram adquiridos da Merck KGaA (Darmstadt, Alemanha), da
Sigma Chemical Co. (St Louis, MO, EUA), da Boehringer Mannheim e da Amersham
Biosciences.
Todas as soluções foram preparadas com água ultrapurificada em sistema
Millipor.

3.1.

Modelo de estudo de porfirias relacionadas ao acúmulo de ALA, baseado

na administração de SAME - Tratamento agudo por 36 e 18 h

3. 1. 1. Protocolo de estudo
Participaram deste estudo ratos machos jovens da linhagem Wistar (Rattus
norvergicus), com massa corporal em torno de 250-300 g. Durante o período
experimental os animais foram mantidos no Biotério de Produção e Experimentação
da Faculdade de Ciências Farmacêuticas e do Instituto de Química da USP. Os
animais foram alojados em gaiolas metabólicas, em condições controladas de
temperatura (25°C) e luz (ciclos de claro-escuro de 12 h, com luz das 7:00 às 19:00
h). Os animais receberam água ad libitum. Todos os procedimentos experimentais
foram realizados de acordo com os princípios éticos adotados pelo Colégio Brasileiro
de Experimentação Animal, submetidos e aprovado pelo Comitê de Ética em
Cuidados e Uso Animal do IQ-USP, e pela Comissão de Ensino e Pesquisa da
Divisão de Laboratório Central do Instituto Central do Hospital das Clínicas - USP.
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3.1.1.1. Tratamento agudo por 36 h
Os animais foram submetidos a um jejum de 44 h (6 h previamente ao estudo,
durante as 36 h de tratamento, e 2 h após a finalização do tratamento). Durante o
período

do

tratamento

(36

h)

os

animais

receberam

3

administrações

intraperitoneais, a cada 18 h. Os animais foram aleatoriamente divididos em 4
grupos, de acordo com o tratamento recebido: os animais do grupo AI receberam
solução salina (NaCI 0,9%; 0,67 mL/kg peso corporal); os dos grupos Ali, AIII e AIV
receberam SAME (10, 40 e 80 mg/kg peso corporal, respectivamente). Para efeito
de comparação, também foram utilizados SA (grupo AV), ALAM E (grupo AVI) e ALA
(grupo AVII), na dose de 40 mg/kg peso corporal. É sabido de experimentos de
terapia fotodinâmica (PDT) que o ALAM E é mais rapidamente captado por células do
que sua forma ionizada, o c1oridrato de ALA (Reed et aI., 1999; Casas et aI., 2001;
Luksiene et aI., 2001; Gerscher et aI., 2001). O volume de cada injeção não excedeu
0,20 mL.
Duas horas após a última injeção os animais foram mortos por decapitação.
Amostras de sangue, fígado e cérebro foram coletadas. A eutanásia dos animais se
deu 2 h após a última injeção devido ao fato da atividade da ALA-S hepática
apresentar 3 picos de atividade após a injeção de SA, sendo um deles depois de 90
min (Tschudyetal., 1981).
O sangue foi coletado por punção cardíaca em tubos Vacutainer® contendo
K3EDTA e centrifugado a 3000 x g por 10 min para obtenção do plasma. Nos casos
de fígado e cérebro, após a separação de parte do material para análise histológica,
histoquímica e imunohistoquímica, as amostras foram imediatamente congeladas em
N2 líquido.
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Além disso, amostras de urina foram coletadas no período de jejum (coleta de
6 h), e no intervalo de 18 h entre cada injeção (coleta entre a primeira e a segunda, e
entre a segunda e a terceira injeção), usando-se gaiolas metabólicas.
Todas as amostras foram armazenadas a -80°C até a realização das análises.
Detecção de ALA por HPLC foi realizada nas amostras de plasma, fígado,
cérebro

e

urina.

Determinação

da

atividade

de ALA-D

foi

realizada

por

espectrometria nas amostras de fígado e cérebro. Detecções de GSH e GSSG, e
MDA, foram realizadas nas amostras de fígado e cérebro. As amostras de fígado
foram analisadas para carbonil proteínas. Detecção de porfirinas por HPLC foi
realizada nas amostras de urina. Análises de ferro total não-heminico também foram
conduzidas nas amostras de fígado e cérebro. Análises das atividades de SOD e
GPx foram realizadas nas amostras de fígado e cérebro.
A caracterização histológica dos fragmentos de fígado e cérebro foi realizada
apenas para os animais dos grupos AI, Ali AIII e AIV. Marcações por histoquímica
para ferro, e por imunohistoquímica para ferritina e carbonil proteínas, também foram
realizadas para as amostras de fígado e cérebro.

3. 1. 1.2. Tratamento agudo por 18 h

Os animais foram submetidos a um jejum de 24 h (4 h previamente ao estudo,
durante as 18 h de tratamento, e 2 h após a finalização do tratamento). Durante o
período

do

tratamento

(18

h)

os

animais

receberam

3

administrações

intraperitoneais, com intervalos de 8 e 10 h, respectivamente. Os animais foram
aleatoriamente divididos em 6 grupos, de acordo com o tratamento recebido: os
animais do grupo 81 receberam solução salina (NaCI 0,9%; 0,67 mL/kg peso
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corporal); os animais dos grupos BII, BIII e BIV receberam 40 mg/kg peso corporal
de SAME, ALA e éster metílico de ALA (ALAME), respectivamente; os animais do
grupo BV receberam 30 mg ALA + 10 mg SAME/kg peso corporal; e os animais do
grupo BVI receberam 10 mg SAME/kg peso corporal. O volume de cada injeção não
excedeu 0,2 mL.
Duas horas após a última injeção os animais foram mortos por decapitação.
Amostras de sangue, fígado e cérebro foram coletadas.
O sangue foi coletado por punção cardíaca em tubos Vacutainer® contendo
K3 EDTA e centrifugado a 3000 x 9 por 10 min para obtenção do plasma.
As amostras de fígado e cérebro foram imediatamente congeladas em N2
líquido e armazenadas a -80 o e até a realização das análises.
Detecção de ALA foi

realizada

nas amostras de plasma e fígado.

Determinação da atividade de ALA-D foi realizada nas amostras de fígado. Análise
da atividade de SOD e GPx, e de ferro, foram realizadas nas amostras de fígado.
Análise de ferro sérico também foi realizada.

3.1.2. Preparação da solução de SAME
O SAME foi preparado por reação direta de SA com diazometano em éter
etílico como solvente (0,1 g SA: 5,1 mL de diazometano). Após evaporação do éter
etílico o resíduo de SAME foi dissolvido em solução salina e teve o pH ajustado em
7,0 com bicarbonato de sódio para ser usado no tratamento dos animais (Rocha,
1998).
Para obtenção do diazometano, uma solução contendo 8 g de Diazald® em
100 mL de éter etílico foi preparada e transferida para uma aparelhagem de
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destilação desprovida de juntas esmeriladas mantida em banho de gelo (O°C).
Seguiu-se a uma adição rápida de uma solução etanólica de KüH (5 g em 20 mL) a 10°C. Após a adição, o banho de gelo foi removido e a mistura reacional foi
aquecida a 40°C permitindo a destilação do diazometano, que foi então recolhido em
éter (-150 mL), à aproximadamente -78°C (Voegel, 1989).
Este método apresenta as vantagens de não produzir produtos secundários,
de apresentar um alto rendimento (ao redor de 100%, dependendo do composto de
partida), e de o nitrogênio molecular, o outro produto da reação, ser eliminado
natural e rapidamente como gás.

3.1.3. Preparação das soluções de SA. ALA e ALAME
As soluções de SA, ALA e ALAME foram preparadas pela dissolução de SA,
ALA e ALAME, respectivamente, em solução salina, e tiveram o pH ajustado em 7,0
com bicarbonato de sódio para ser usado no tratamento dos animais.

3. 1.4. Determinação de ALA
A determinação de ALA foi realizada em HPLC acoplado ao detector de
fluorescência (Waters Corporation), após a desproteinização e derivatização das
amostras (Murata et aI., 2003).
Com o fígado e o cérebro, foram preparados homogenatos com tampão
Hepes 10 mM, pH 7,2, contendo KCI125 mM (300 mg de tecido: 1,5 mL de tampão),
seguido de centrifugação a 3000 x g, por 5 min, a 4°C. Para as análises, utilizou-se
o sobrenadante.
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A desproteinização das amostras foi realizada com acetonitrila, na proporção
de 1: 1 (v:v), seguida de centrifugação em 18000 x 9 , por 5 min, a 4°C.
A derivatização das amostras foi realizada com acetilacetona e formaldeído
(Murata et aI., 2003). Para isto, preparou-se uma mistura contendo 100 j.!L da
amostra desproteinada, 25 j.!L de água Milli-Q, 125 j.!L de tampão acetato de sódio
200 mM pH 7,2, 625j.!L de uma solução A e 125 j.!L de uma solução B. Esta mistura
foi incubada a 95°C (Thermomixer 5437 - Eppendorf) por 15 min, sob agitação (800
rpm) e proteção da luz. Nesta etapa, tomou-se o cuidado de realizar um orifício na
tampa dos Eppendorfs para a eliminação do vapor. As amostras foram então
resfriadas em gelo por 10 min, sob proteção da luz, e imediatamente transferidas
para os frascos de injeção.
A solução A consiste de acetilacetona:etanol:água na proporção 15:10:55
(v/v/v). A solução B consiste de formaldeído 8,5% (w/v). Estas soluções foram
preparadas no dia da análise, e armazenadas em frasco âmbar.
A curva padrão foi realizada a partir de diluições seriadas de uma solução
estoque de ALA 6 mM (= 1 mg/mL). Os padrões de ALA foram derivatizados nas
mesmas condições que as amostras. Para isso, o volume final do padrão diluído foi
de 125 j.!L (equivalente ao volume de 100 j.!L de amostra + 25 j.!L de água).
O sistema cromatográfico da Waters Corporation consiste de uma bomba
515-HPLC acoplada a um detector de fluorescência (474). O sinal foi transferido
para um computador digital e os dados foram processados através do Millenium
Chromatography Manager Software. As amostras foram introduzidas com o injetor
automático Waters 717 plus. A fase móvel utilizada consistia de uma mistura de
água Milli-Q, metanol e ácido acético glacial (50:50:0,1 v/v/v), pré-filtrada e

58

degaseificada. A detecção f1uorimétrica foi realizada sob as seguintes condições
cromatográficas: coluna analítica Phenosphere C i8 fase reversa 5 f.lm (150 x 4,6
mm) mantida a uma temperatura de 40°C; sistema de eluição isocrática; fluxo de 0,7
mL/min; volume de injeção de 80 IJ,L; tempo de corrida de 12 min; À de excitação de
373 nm e À de emissão de 463 nm.

3. 1.5. Determinação da atividade de ALA-D
A atividade de ALA-O foi determinada como descrito por Sassa (1982),
através da medida colori métrica de PBG (produto final da condensação de duas
moléculas de ALA catalisada por ALA-O). Para isso, foi utilizado o reagente de
Ehrlich (p-dimetilaminobenzaldeído, um eletrófilo extremamente reativo), que se liga
ao PBG sintetisado pela enzima formando um complexo que absorve luz a 553 nm (E

= 6,1

X

104 M- i em-i).

Para o fígado e o cérebro, foi preparado homogenato com tampão fosfato de
sódio 100 mM, pH 7,4 (300 mg de tecido: 1,5 mL de tampão), seguido de
centrifugação em 18000 x 9 por 5 min, a 4°C. Para as análises utilizou-se o
sobrenadante.
Vinte IJ,L do homogenato foram incubados por 60 min, a 37°C, em 200 f.lL de
tampão fosfato de sódio 50 mM (pH 5,8) contendo 20 mM de ditiotreitol (OTT) e 8
mM de ALA. A reação foi terminada pela adição de 600 IJ,L de ácido tricloroacético
(TCA) 6% (mistura de 2,72 g de HgCb em 100 mL de TCA 6%). Após centrifugação
a 1000 9 por 5 min, 600 IJ,L do sobrenadante foi incubado por 10 min (no escuro e a
temperatura ambiente) com 600 IJ,L do reagente de Ehrlich modificado (mistura de
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0,175 g de HgCb, 45 mL de ácido acético glacial, 10 mL de ácido perclórico 70% e
19 de p-dimetilaminobenzaldeído). Para o branco, 20 !lL do homogenato foram
incubadas por 60 min, a 37°C, em 200 !lL de tampão fosfato de sódio 50 mM (pH
5,8) contendo DTT 20 mM, e a reação seguiu como descrito acima.
As análises foram feitas em triplicata, utilizando-se um espectrofotômetro de
duplo feixe Hitachi U2010, munido de banho termostatizado e com agitador
magnético para cubetas.

3. 1.6. Determinação de GSH e GSSG
GSH e GSSG foram determinados como descrito por Smith e colab. (1995).
Foi utilizado um cromatógrafo Shimadzu equipado com bombas modelo LC-10AD,
com detector eletroquímico ESA coulochem 111. A coluna utilizada foi uma nucleosil
C18 (250 x 4,6 mm, tamanho de partículas 5 fJm e 100

A de

tamanho de poro -

supelco) com eletrodo poroso de carbono vítreo, a uma temperatura de 44° C. A
eluição foi feita com tampão fosfato de sódio 50 mM, pH 2,7, contendo ácido
octanossulfônico 5 fJM e 2% de acetonitrila.
Para as análises, fez-se homogenatos usando-se 500 mg de tecido para 3 mL
do eluente, centrifugando-se a 20000 rpm, por 20 min, a 4°C. O sobrenadante foi
tratado com acetonitrila (1 :1, v/v) e centrifugado a 20000 rpm, por 5 min, a 4°C,
sendo posteriormente filtrado com filtro Millex 0,45 fJm.
A curva padrão foi construída a partir de diluições seriadas de soluções
estoque de GSH e GSSG.
Condições da corrida: Para o homogenato de fígado, o fluxo foi de 1,2
mL/min, o tempo de corrida foi de 5,5 min, e o tempo de retenção foi de 3,4 a 3,8
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min, e de 4,5 a 4,7 min, para GSH e GSSG, respectivamente. Para o cérebro, o fluxo
foi de 1 mLlmin, o tempo de corrida foi de 7 min, e o tempo de retenção foi de 4,43 a
4,53 min, e de 5,6 a 5,73 min, para GSH e GSSG, respectivamente. Para as
corridas, utilizou-se um potencial eletroquímico de 700 mV para E1, de 800 mV para
E2, e de 980 mV para o Guard Cel!. A corrente utilizada foi de 5 !lA.

3.1.7. Peroxidação lipídica - determinação de MDA
A determinação de MOA foi realizada em HPLC pelo método de Esterbauer e
colab. (1984).
Para o fígado e o cérebro, foi preparado homogenato com tampão Tris 30 mM
pH 7,4 contendo 10% de acetonitrila (200 mg de tecido/1 mL de tampão), seguido de
centrifugação a 3000 x g, por 5 min, a 4°C. Para as análises foi utilizado o
sobrenadante.
A desproteinização das amostras foi realizada com acetonitrila na proporção
de 1:1 (v:v), seguida de centrifugação em 3500 x g, por 10 min, a 4°C. A fase lipídica
foi descartada e o sobrenadante filtrado em filtro GV com membrana Ourapore 0,22
!lm (MillexlMil!ipore). As amostras foram armazenadas a -20°C por no máximo 1 h

antes de serem analisadas. As frações abtidas foram transferidas para os frascos de
injeção.
A curva padrão foi feita a partir de diluições seriadas (entre 1-100 !lM) de uma
solução 10 mM de MOA na forma de seu dietilacetal. Esta solução foi preparada por
dissolução de 220 mg (1 mmol) de diacetal em 100 mL de ácido sulfúrico 1%, e foi
deixada por 2 h em temperatura ambiente para obtenção da hidrólise total do
dietilacetal ao aldeído desejado (MOA).
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o

sistema cromatográfico da Waters Corporation consiste de uma bomba

515-HPLC acoplada a um detector Photodiode Array (746). O sinal foi transferido
para um computador digital, onde os dados foram processados. As amostras foram
introduzidas com o injetor automático Waters 717 Plus. A fase móvel utilizada foi
uma solução de tampão Tris 30 mM pH 7,4 contendo 10% de acetonitrila, pré-filtrada
e

degaseificada.

A

detecção

foi

realizada

sob

as

seguintes

condições

cromatográficas: coluna analítica Phenosphere LC-NH 2 (250 x 4,6 mm, tamanho de
partícula 5 ~m e 100

A de

tamanho de poro), equipada com uma pré-coluna de 20

mm de mesma fase; a coluna foi mantida em temperatura ambiente; sistema de
eluição isocrática; fluxo de 1,0 mLlmin; volume de injeção de 20 !J,L; tempo de
corrida de 8 min;

À,

de 270 nm.

3. 1.8. Carbonil proteínas

Os níveis de carbonil-proteínas das amostras de fígado foram determinados
pelo método do borohidreto tritiado (NaB 3 H4 ) como descrito por Levine e colab.
(1990) e modificado por Rocha e colab. (2000). Para o fígado foi preparado
homogenato com tampão Hepes 50 mM pH 7,2, contendo KCI 125 mM, seguido de
centrifugação a 1000 x g, por 5 min, a 4°C. As análises foram conduzidas com
frações do sobrenadante contendo de 4-5 mg de proteína/mL. As amostras foram
tratadas

com

estreptomicina

(9:1,

v/v,

de

amostra

e

estreptomicina,

respectivamente), deixadas em repouso por 15 min, e centrifugadas a 11000 x g, por
10 min, a 4°C. Ao sobrenadante foi adicionado sulfato de amônio saturado (1:1, v/v),
seguido de nova centrifugação a 11000 x g, por 10 min, a 4°C. O pellet foi então
ressuspendido em 50 !J,L de Tris-HCL 0,1 M pH 8,5 contendo EDTA 10 mM. Catorze
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/lL de NaB 3 H4 diluído foi adicionado à amostra, que foi então incubada a 37°C por 30
mino Após a incubação foi realizada lavagem da amostra através da adição de TCA
10%, seguida de repouso de 5 min e centrifugação a 11000 x g, por 3 min, a 4°C.
Este procedimento foi realizado 3 vezes. Após a última lavagem o pellet foi
redissolvido em 0,6 mL de NaOH 0,1 M e incubado a 3JOC por 15 mino Um volume
da amostra de 50 /lL foi transferido para um filtro de papel, e após secagem a 50°C
por 50 min, a radioatividade foi determinada pelo coquetel PPO (2,5 difenilloxazole) POPOP (1,4-bis-(4 metil-5-fenil-2 oxazolil) benzeno). Como controle positivo foram
utilizados 50 /lL do NaB 3 H4 diluído. Dosagem de proteína também foi realizada na
solução final.
O preparado da solução radioativa (NaB 3 H4 diluído) continha 490 /lL de
NaB 3 H4 25 mCi e SOO /lL de NaBH 4 1,O M em NaOH 0,1 M.
Análises adicionais de carbonil proteínas para o fígado, bem como para o
cérebro, foram conduzidas por imunohistoquímica.

3.1.9. Determinação de porfirinas na urina

As análises de porfirinas foram realizadas em HPLC acoplado ao detector de
fluorescência (Shimadzu Co., Kioto, Japão), de acordo com o método descrito por
Alves e colab. (2007). As frações de pofirinas determinadas foram a uroporfirina (S-

carboxiporfirina, URO), a heptaporfirina (7-carboxiporfirina, HEPTA), a hexaporfirina
(6-carboxiporfirina,

HEXA), a pentaporfirina (5-carboxiporfirina,

PENTA),

e a

coproporfirina (4-carboxiporfirina, COPRO). Esta etapa do trabalho foi realizada em
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colaboração com a Dra. Atleca Nunciata Lopes Alves, da Divisão de Laboratório
Central do HCFMUSP (DLC-HCFMUSP).
Aos 500 I-lL da amostra foram adicionados 17,5 I-lL de HCI 37%. Esta mistura
foi centrifugada a 2500 rpm por 10 min e filtrada em Millex HV 0,45 I-lm, membrana
durapore PVDF, 13 mm de diâmetro, não estéril (Millipore). O pH da mistura foi
medido com uma fita indicadora (pH:52), e as amostras foram transferidas para os
frascos de injeção.
Como padrão foi utilizado um calibrador comercial de porfirinas que consiste
de um liofilizado de urina humana da Immundiagnostik (Bensheim, Alemanha
KC3601 ka) com concentrações conhecidas de URO, HEPTA, HEXA, PENTA,
COPRO I e II e mesoporfirina IX. Este material foi armazenado a -8°C até o
momento das análises. A partir da ressuspensão deste material liofilizado em água
Grau I (NCCLS National Committee for Clinicai Laboratory Standards C3-A3, 1997),
acidificada com 25 I-lL de HCI 37%, foi preparada uma solução padrão, obtendo-se
frações de 90,8, 86,9, 88,8, 118,8, e 187,2 I-lg/L de URO, HEPTA, HEXA, PENTA,
COPRO, respectivamente. Em adição, uma segunda curva padrão foi realizada a
partir de um "pool" de urina de indivíduos normais.
O sistema cromatográfico da Shimadzu consistia de duas bombas (LC-10AD)
acopladas a um detector de fluorescência (RF-535), um controlador (SCL-10A), um
desgaseificador (DGU-2A), um forno de coluna (CTO-10A), e um integrador
(CR7APLUS). O sinal foi transferido para um computador digital, onde os dados
foram processados. As amostras foram introduzidas com o injetor automático SIL10A.
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As fases móveis utilizadas consistiam de acetato de amônio 1 M, pH 4
(Solução A) e de metanol grau HPLC (Solução B), pré-filtradas e degaseificadas. A
detecção de fluorescência foi realizada sob as seguintes condições cromatográficas:
coluna analítica Lichrospher 100 RP-18 5 I-lm (125 x 4 mm) e pré-coluna Lichrospher
100 RP-18 5 I-lm (4 x 4 mm), mantida em temperatura ambiente; fluxo de 1,0 mL/min;
volume de injeção de 100 I-lL; tempo de corrida de 21 min;

À

de excitação de 400 nm

e À de emissão de 620 nm. As frações de porfirinas foram separadas pela diferença
de polaridade (resultante do número de carboxilas). Para isso utilizou-se um sistema
de eluição de tampão de acetato de amônio 1 M, pH 4, com gradiente passando de
10 a 95% de metanol em 14 min e retornando a 10% aos 18 minutos (Tabela 2).

Tabela 2. Sistema de gradiente utilizado para a separação das frações das porfirinas
de acordo com a polaridade.
Tempo (min)
0,01
14
15
18

% de tampão acetato de amônio 1 M, pH 7,4

20

90
5
5
90
90

21

Fim da corrida

% de metanol
10

95
95
10
10
Fim da corrida

3. 1. 10. Determinação de creatinina
As análises para creatinina foram realizadas na DLC do Hospital das Clínicas
da FMUSP. As análises foram feitas com picrato alcalino, de acordo com a reação
de Jaffé, pelo teste cinético colori métrico e utilização de branco de amostra, no
analisador bioquímico Roche/Hitachi, modelo MODULAR P (Roche Laboratory
Systems, Mannheim, Alemanha). O reagente proveniente da Roche Diagnostics ® é
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padronizado através do método de referência de diluição isotópica seguida por
espectrometria de massa (Soares, 2008).

3. 1. 11. Determinação do clearance renal do ALA
Sabendo-se o volume total de urina coletado no período de 24 h, foi calculado
o c1earance renal do ALA (CI ALA , mL.min- 1), de acordo com a seguinte equação:
CI ALA = I1X uN u, onde
Cp
I1Xu é a quantidade de ALA na urina durante o intervalo de tempo de 24 h, Vu
é o volume de urina/min no intervalo de tempo de 24 h, e Cp é a concentração
plasmática de ALA obtida.

3.1. 12. Determinação de ferro livre não hemínico
A concentração de ferro livre não hemínico foi determinada conforme descrito
por Riederer e colab. (1989) e modificado por Bralet e colab. (1992).
Para o preparo dos homogenatos de fígado e cérebro, 50 mg de tecido foram
homogeneizados em 2 mL de solução de HCI 0,1 M, pH 2,5, contendo pepsina (10
mg/mL), 2,2-bipiridil 5 mM e ácido ascórbico (20 mg/mL) (branco de reagentes).
As amostras (plasma ou homogenatos) foram incubadas a 37°C por 24 h, e
centrifugados a 14000 x 9 por 20 mino Após repouso de 20 min, fez-se a medida de
absorbância do sobrenadante em À=520 nm contra um branco de reagentes
incubados nas mesmas condições das amostras. A curva padrão foi feita com o sal
de Mohr, Fe(NH 4h(S04)2.6H 20 (0,05-5,0 ).1g de Fe 2+/mL de HCI 0,1 M pH 2,5
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contendo 2,2-bipiridilo 5 mM). Os resultados foram expressos em IJ,g de equivalentes
de ferro/g de tecido.

3. 1. 13. Análise de ferro sérico
A análise de ferro nas amostras de plasma foi realizada em um leitor de
microplacas de 96 poços automatizado, empregando-se um Sistema Colorimétrico
para Determinação do Ferro Sérico (Doles, Goiânia, Brasil). Este ensaio é baseado
em uma modificação do método de Goodwin (1966), em que frente a um agente
redutor (cloreto de hidroxilamina 0,36 M, glicina 0,1 M, tiosemicarbazida 0,014M, toctilfenoxipolietoxietanol 0,5 mmol, pH 2,2), o ferro sérico é liberado da transferrina
sob a forma de íon ferroso, e nestas condições, reage com a ferrozina (3-(2 piridil) 56 bis (4-ácido fenol sulfônico) - 1,2,4, triazina, 0,5 mM) originando uma solução
magenta que absorve a 560 nm.
As amostras de sangue foram centrifugadas a 3000 x g, por 5 min, a 4°C.
A uma alíquota de 25 IJ,L de plasma foram adicionados 75 IJ,L de solução
redutora. A amostra teste foi incubada a 3rC, por 10 min, e a leitura foi realizada a
560 nm. Na seqüência, 8 IJ,L de ferrozina foram adicionados à amostra, e uma nova
leitura foi realizada. Para o branco, 25 IJ,L de água foram utilizados, e para o
cromatograma padrão, 25 IJ,L de solução estoque contendo 200 IJ,cg/ dL de ferro, e a
reação seguiu como para o plasma.

Para os cálculos, considerou-se
(Aplasma - Abranco) X

Apadrão

200

(lJcg/dL ferro)
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3. 1. 14. Análise da atividade de 500
As análises de SOD foram empregando-se um gerador não enzimático de
O2--, como descrito a seguir. O microensaio de SOD foi baseado na monitoração
espectrofotometrica do

0/- mediado

pela redução do nitro azul tetrazólio (NBT) por

uma mistura aerada de NADH e fenazina metosulfato (PMS), que gera O2-quimicamente em pH não ácido (Ewing; Janero, 1995). O ensaio foi conduzido em
um leitor de microplacas automatizado de 96 poços a 560 nm.
Para as análises, os homogenatos foram preparados em tampão fosfato 100
mM, pH 7,4, seguindo-se a proporção de 200 mg tecido/1 mL solução, e as amostras
de fígado e cérebro foram diluídas 80 e 40 x, respectivamente.
Uma alíquota de 200
fosfato ou amostra, e a 25

~L

~L

de uma solução A foi adicionada a 25

~L

de tampão

de uma solução B. As amostras foram analisadas em

duplicata, a 25°C, durante 2 min (leituras a cada 24 s), em microplacas e leitor de
ELISA.
A solução A continha 50 ~L de EDTA 0,1 M (em NaOH 3M), 20,4 mg de NBT,
e 3,5 mg de NADH. Estas proporções foram para 50 mL de solução, que foi
preparada em tampão fosfato 50 mM, pH 7,4.
Para a solução B, 2,5 mg de PMS foram diluídos em 2,5 mL de tampão
fosfato 50 mM, pH 7,4. Cem ~L desta solução foram adicionados a 9,9 mL de
tampão fosfato 50 mM, pH 7,4 e a 1O ~L de EDTA 0,1 M (diluição de 100x). As
soluções A e B foram preparadas na hora da análise, mantidas em gelo e protegidas
da luz.
Após as leituras, as amostras foram analisadas quanto ao teor de proteína.
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3.1.15. Determinação da atividade da GPx
A atividade da GPx foi determinada pelo método espectrofotométrico descrito
por Wendel (1981). O microensaio da GPx foi baseado na detecção da oxidação do
NADPH por GSSG, na presença de GSSG redutase. A atividade da GPx é acoplada
ao consumo estequiométrico de NADPH. Os ensaios foram conduzidos em um leitor
de microplaca de 96 poços automatizado, em 340 nm.
Para as análises, os homogenatos foram preparados em tampão fosfato de
sódio, 200 mM, pH 7,4, seguindo-se a proporção de 100 mg tecido/1 mL solução, e
centrifugados a 15000 x 9 por 30 min a 4°C.
Após a centrifugação, as amostras foram derivatizadas adicionando-se a 80
IlL da amostra, 40 IlL de solução transformante e aguardando-se 5 min à
temperatura ambiente. Esta etapa permite que os grupos heme da hemoglobina
sejam transformados em grupos meta-ciano (meta-ciano-hemoglobina) e perca a
atividade peroxidásica. O reagente transformante contém KCN 4,5 mM/ K3 [Fe(CN)6l
0,45 mM em tampão fosfato de potássio 0,25 M pH 7,0. A solução foi preparada no
momento dos ensaios, a partir das duas soluções-estoque de cianeto e ferricianeto
misturadas em partes iguais (1:1).
Para o ensaio, a uma alíquota de 35 IlL de amostra transformada foram
adicionados 10 IlL de NaN 3 2,5 mM (em tampão de ensaio: EDTA 6,3 mM em
tampão fosfato 0,2 M pH 7,5), 10 IlL de NADPH 1,2 mM (em bicarbonato 0,5%),
10 IlL de GSH 10 mM (em ácido metafosfórico 5%) e 10 IlL da GSSG redutase
2,5 U/mL (em tampão de ensaio). A solução final foi agitada e incubada por 10 min a

3tC, e a reação foi iniciada com 25 IlL de terc-butilhidroperóxido (TBHP 4,8 mM).
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As amostras foram lidas em duplicata, a 37°C, durante 8 min (leituras a cada 24 s).
Para o branco foram utilizados 35 ~L de tampão de ensaio
Em paralelo, foram dosadas as proteínas da amostra e os resultados da
atividade de GPx foram expressos como nmols de NADPH consumido/min/mg de
proteína

(ENADPH/340 nm

=6,22 mM- 1.cm- 1).

3.1.16. Determinação de proteína
As proteínas totais foram determinadas pelo método de Bradford (1976). As
análises foram feitas em duplicata, utilizando-se como padrão uma curva obtida com
concentrações conhecidas de albumina de soro bovino (BSA).
Uma parte das análises foi realizada pelo método convencional, e a outra em
microplacas.
Para a dosagem de proteínas pelo método de Bradford em microplacas,
155

~L

de água e 5

~L

de amostra (diluição de 40x para o cérebro, e de 100x para o

fígado) foram adicionados nas microplacas, seguido da adição de 40

~L

do reagente

de Bradford. Após agitação das amostras por 10 s, as leituras foram realizadas em
leitora de ELISA, a 595 nm, em temperatura ambiente, em um período de até 20 min
após o início da reação. As amostras foram lidas em duplicata.
A curva padrão foi preparada a partir de uma solução de BSA a 0,1 mg/mL em
água, da seguinte maneira: 0,4, 8, 12, 16, 20, 30 e 40 ~L de BSA foram adicionados
a 160, 156, 152, 148, 144, 140, 130 e 120 ~L de água, respectivamente, e a 40 ~L
de reagente de Bradford. As leituras foram feitas como descrito para as amostras.

3. 1. 17. Análise histológica
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A caracterização morfológica dos tecidos hepático e cerebral foi feita por
técnicas clássicas de microscopia de luz e eletrônica. Esta etapa do trabalho foi
realizada em colaboração com a Professora Estela Bevilacqua, do Instituto de
Ciências Biomédicas da USP.

3. 1. 17. 1. Análise por microscopia eletrônica de transmissão
Para o preparo das amostras, foi indicada a fixação por perfusão sanguínea.
Para a perfusão, após anestesia dos animais com Ketamina e Xilazima (2:1), expôsse a cavidade peritoneal e torácica dos animais, deixando livre o acesso ao coração.
Introduziu-se uma cânula no ventrículo esquerdo e fez-se um picote na aurícula
direita para permitir a limpeza dos tecidos através da perfusão de solução salina (em
pH

fisiológico)

e

a

remoção

da

circulação

sanguínea,

respectivamente.

Posteriormente, procedeu-se à fixação dos tecidos com a solução fixadora. A
pressão das soluções perfundidas foi controlada por uma bomba peristáltica,
regulada de maneira que a pressão de injeção da solução não excedesse a pressão
do sangue. A solução fixadora continha glutaraldeído 2,5% v/v, em tampão fosfato
de sódio 0,2 M e pH 7,2. Após a perfusão, foram obtidas amostras de cérebro e
fígado. A pós-fixação se deu com a solução de tetróxido de ósmio a 1% em tampão
PBS 0,1 M, pH 7,4 por 1 h, a 4° C. Para o processamento das amostras, as peças
foram lavadas em tampão fosfato de sódio salina (PBS) 0,1 M pH 7,2, e
desidratadas em etanol em série crescente (50, 70, 85, 95 e 100%), permanecendo
15 min em cada solução. Para a solução a 100%, este procedimento foi realizado 3
vezes. Posteriormente as amostras passaram por dois banhos de óxido de propileno
(1:1, vlv, por 15 min, e 1:2, v/v por 1 h, respectivamente), por um banho de óxido
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puro e por dois banhos em óxido resina SPURR (Spurr Embedding Kit - Lad
Research Industies - Vermont) (1:1 e 1:2, v/v, respectivamente) por 1 h cada.
Imergiu-se então as peças em resina, e após polimerização por 72 h em estufa a
60

0

e e ultramicrotomia (-60 nm;

ultramicrótomo Ultracut R., Leica, USA), os cortes

foram contrastados em solução aquosa de acetato de uranila 2% por 20 min e em
solução de citrato de chumbo 0,5% por 10 mino As amostras foram observadas e
documentadas em um microscópio eletrônico de transmissão JEOL-100

ex

(JEOL,

Tokyo, Japan).

3.1.17.2. Análise histoquímica e imunohistoquimica por microscopia de
luz: marcação para ferro, ferritína e proteínas carboníladas
Fragmentos hepáticos e de cérebro foram imediatamente removidos do corpo
dos animais mortos e fixados por imersão em paraformaldeído a 4% em PBS 0,1 M
pH 7,4 e em metacan (clorofórmio 30% + metanol 60% + ácido acético 10%) para
análise histoquímica e imunohistoquimica ao microscópio de luz convencional. Sob
estereomicroscópio,

os

fragmentos

banhados

em

seccionados. Após 24 h na solução fixadora, a 4°

solução

e,

fixadora

foram

os materiais foram

rotineiramente processados para inclusão em parafina HistoseC®. Inicialmente os
materiais foram lavados em água corrente durante 1 h. Em seguida processou-se a
desidratação em série crescente de etanóis (70%, 85%, 95% e 100%) com 2 banhos
de 15 min em cada um deles. Seguiram-se 3 banhos de 4 h em xilol, e 2 banhos em
parafina líquida, por 1 e 4 h, respectivamente. As peças foram processadas em
parafina (Histosec®), e obtidos cortes histológicos de 5 J.lm. Esses cortes foram
montados em lâminas contendo adesivo poli-L-lisina ou silano, e incubados por 20
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min em H2 0 2 a 1% em PBS 0,1 M para bloquear a atividade da peroxidade
endógena.

a) Detecção histoquímica de ferro (11)/(111)
As secções foram incubadas por 15 h a temperatura ambiente em ferrocianeto
de potássio a 7% em solução de HCI a 3%, e, na seqüência, em H2 0 2 a 0,015% em
0,75 mg/mL de 3,3-diaminobenzidina tetrahidrocloreto (OAB) por 5 min (Schroeter et
al.,2004).

b) Análise imunohistoquímica de ferritina
Ferritina, a proteína intracelular de armazenagem de ferro, foi localizada por
reações convencionais de imunohistoquímica. Em síntese, as secções foram
incubadas a 37°C por 1 h com anticorpo para ferritina policlonal de galinha antihumano (Geneway) diluído 1:200 em PBS. O anticorpo primário foi detectado
usando-se anticorpo policlonal de coelho contra IgY de galinha (Geneway, diluído
1:200 em PBS) complexado para peroxidase. OAB foi utilizado como um cromógeno.
As secções foram contracoradas com hematoxilina de Mayer ou solução de verde de
metila (a 0,5% em tampão acetato de sódio 0,1 M), secado e embebido em glicerol.

c) Análise imunohistoquímica de proteínas carboniladas.
Como marcador de estresse oxidativo, proteínas carboniladas também foram
imunolocalizadas nas amostras de fígado

e cérebro,

como descrito por Astruc e

colab. (2007), com modificações. Como um derivatizador de grupos carbonilas, foi
utilizada 2,4-dinitrofenilhidrazina (DNPH), enquanto as formas conjugadas de

73

proteínas

carboniladas foram

detectadas usando-se um anticorpo anti-DNP

(dinitrofenil). Após hidratação e bloqueio da peroxidade endógena, as secções foram
incubadas 'a temperatura ambiente por 16 h em DNPH 0,02% em PBS 20 mM pH
5,9. As secções foram incubadas em PBS contendo 10% de soro de cabra, por 10
min, em anticorpo primário policlonal de coelho anti-DNP (Sigma Chemical Co., St
Louis) diluído em PBS na proporção de 1:100, e em anticorpo secundário de cabra
anti-coelho conjugado à peroxidase (Upstate Cell Signaling, 7074, UK) (diluído em
PBS na proporção de 1:100 em PBS, por 1 h, a 25°C). Finalmente, a reação com
peroxidase foi revelada por 5 min em temperatura ambiente em tampão Tris-HCI
0,05 M, pH 7,6, contendo DAB 0,025% e H2 0 2 0,003%. Após a secagem, os cortes
histológicos foram contracorados com hematoxilina de Mayer ou solução de verde
de metila (a 0,5% em tampão acetato de sódio 0,1 M), e as lâminas foram montadas
em glicerol e cobertas com a lamínula de vidro.

3.2. Mecanismos de danos neurológicos induzidos a ratos por SAME e/ou ALA
- Tratamento crônico por 30 dias

3.2. 1. Protocolo de estudo
Participaram deste estudo, 40 ratos machos da linhagem Wistar (Charles
River, Boston, MA, USA), com 30 dias pós-natal. Durante o período experimental os
animais foram mantidos em gaiolas, em condições controladas de temperatura
(25°C) e luz (ciclos de claro-escuro de 12 h, com início da luz às 7 h). Os animais
foram administrados intraperitonealmente, a cada 48h, durante 30 dias, com 10 mg
SAME/kg peso corporal (grupo CII), 40 mg SAME/kg peso corporal (grupo CIII), 40
mg ALA/kg peso corporal (grupo CIV) ou 30 mg ALA + 10 mg SAME/kg peso
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corporal (grupo CV) em solução salina (pH 7,0-7,4). Os ratos controles foram
administrados com 0,67 mL de solução salina/kg peso corporal (grupo CI). O volume
de cada injeção não excedeu 0,2 mL. Todos os procedimentos animais foram
aprovados pelo Comitê Institucional de Uso e Trato dos Animais da Dartmouth
Medicai School e estavam em concordância com o guia e com as recomendações
dos Institutos Nacionais de Saúde e da Associação Médica Veterinária Americana.
Durante o tratamento os animais receberam água e ração ad libitum.

3.2.2. Análises pelo sistema SOS

Os animais foram anestesiados com isofluorano 2% (Webster Veterinary,
Patterson Company), e as traqueostomias foram realizadas para conferir ventilação
artificial. Um catéter foi introduzido na artéria femoral para que medidas contínuas da
pressão sanguínea e da taxa de batimento cardíaco fossem realizadas, permitindo
ainda a obtenção de amostras de sangue para as análises dos níveis plasmáticos de
de O 2 , CO 2 e da saturação de hemoglobina durante o estudo. Um segundo catéter
foi colocado na veia femoral para a infusão de relaxante muscular (brometo de
pancurônio, Hospira Inc.).
Preparação do córtex cerebral: com uma broca em baixa rotação, o escalpo
foi removido e o crânio sobre o córtex parietal foi afinado até a transparência, para
permitir o acesso óptico. O córtex foi selado com um adesivo (cola) à base de
cianocrilato

(Loctite®460™,

Henkel),

sendo

preservada

uma

área

de

aproximadamente 1 mm 2 na extremidade da área afinada do crânio sem o adesivo,
delimitando a área para a aplicação de KCI concentrado à duramáter, o qual
induziria a DOC.
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Duas DDCs foram induzidas em cada grupo de animais. Foi testada a
hipótese de que o aumento no CMR0 2 na onda frontal seria menor em animais
tratados quando comparado ao controle, o que indicaria que a hiperoxidação seria
maior nos animais tratados quando comparado ao controle.
O estudo foi conduzido como descrito: a) os valores basais para CBF,
CMR0 2, Smc02 e a concentração absoluta de cit c foram registrados, b) uma anoxia
de 45 s foi induzida e os valores para CBF, Smc02 e cit c foram registrados; após,
aguardou-se até que os níveis dos parâmetros avaliados fossem restabelecidos aos
níveis basais, c) a primeira DDC foi induzida através da aplicação de KCI e os dados
foram registrados, d) após 10 min, uma segunda DDC foi realizada, os resultados
foram registrados, e novamente aguardou-se até que os níveis dos parâmetros
avaliados fossem restabelecidos, e) o ensaio foi finalizado após a realização de uma
nova anoxia, por 45 s. Previamente ao início de cada subetapa, amostras de sangue
eram coletadas e os parâmetros bioquímicos para Smc02 e concentração de CO 2
eram avaliados para garantir a normalidade do estado fisiológico dos animais. A
primeira anoxia foi conduzida para oferecer informações relativas à capacidade
máxima de redução do cit c e ao perfil da fase hiperoxidativa (estado redox do cit c)
antes das DDCs serem induzidas pela aplicação do KCI. Ela também provisionou
dados que permitiram a determinação da concentração total de cit c. A anóxia final
ofereceu informações relativas à capacidade máxima de redução do cit c e ao perfil
da fase hiperoxidativa após o tecido cerebral ter sido desafiado pelas DDCs.
Os ensaios foram conduzidos sob anestesia com isofluorano.
Estes experimentos foram conduzidos na Dartmouth Medicai School, sob
supervisão do Professor Roger Springett.
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3.2.3. Ensaios de reatividade vascular da aorta
Para este estudo, foram utilizados ratos machos da linhagem Wistar, com
peso entre 250 e 300 g. Ouas horas antes do experimento, os animais receberam
uma injeção intraperitoneal de ALA, na dose de 40 mg/kg peso corporal.
Ouas horas após a injeção, os animais foram anestesiados e foram realizadas
toractomia e dissecção, e a aorta torácica foi removida, limpa e seccionada em
fragmentos de 4-5 mm. Os anéis de aorta foram colocados em cubas para órgão
isolado aquecidas a 37°C e aeradas com carbogênio (95% de O2 , 5% de CO 2 ). As
cubas estavam preenchidas com 10 mL de solução de Krebs-Henseleit (contendo
CaCb 1,6 mM, MgS0 4 1,17 mM, EOTA 0,026 mM, NaCI130 mM, NaHC0314,9 mM,
KCI 4,7 mM, KH 2 P04 1,18 mM e glicose 11 mM). Estes segmentos permaneceram
suspensos por duas hastes de aço inoxidável, com uma tensão de 1,5 g, por um
período de estabilização de 60 mino Aos 20 e 40 min, a solução de Krebs foi trocada
e a tensão reajustada. A haste inferior foi fixada na própria cuba de órgão isolado e a
superior permaneceu conectada a um transdutor de tensão (BIOPAC System TSO
105A) (Barbeiro, 2005), onde, após o período de estabilização, os anéis da aorta
foram incubados com 2 mM de ALA (4 doses consecutivas de 0,25 mM de ALA, a
cada 5 min, e 1 dose final de 1 mM de ALA), por 50 min, e foram realizadas curvas
de dose resposta (COR) a acetilcolina (1 x1 0- 8

-

3x10-6 M). Como controle, foram

obtidas curvas de COR a acetilcolina, na ausência de ALA.
Esta parte do estudo foi realizada em colaboração com o Or. Hermes Vieira
Barbeiro, da Faculdade de Medicina da USP (FMUSP).

3.2.4. Quantificação de superóxido
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Após anestesia, toracotomia e dissecção dos animais, a aorta torácica foi
removida, limpa e seccionada em fragmentos de 8-10 mm. Os anéis de aorta foram
colocados em cubas para órgão isolado com solução de Krebs-Henseleit, aquecidas
a 3rC e aeradas com carbogênio por 20 min (período de estabilização). Após este
período, os anéis foram transferidos para as cubas do luminâmetro Berthold 9505
(EG&G Instruments Gmbh, Munique, Alemanha), e incubados com 5x10-4 M de
lucigenina, um reagente quiluminescente quando exposto a peróxidos e outros
oxidantes, a 3rC, por 5 min (Barbeiro, 2005). Os anéis foram então incubados com
ALA 2mM, por 10 min, e a contagem foi realizada por 20 mino Os resultados são
expressos em função do peso seco das artérias (cpm/mg de tecido).
Nestes experimentos, as artérias foram dissecadas em duas para que uma
das metades servisse como controle. Assim, uma das metades foi incubada com
lucigenina, e a outra, com lucigenina e ALA (2 mM).
Estes experimentos também foram conduzidos em colaboração com o Dr.
Hermes Vieira Barbeiro, da FMUSP.

3.3. Análise estatística
Os dados experimentais foram testados para diferenças estatisticamente
significantes por ANOVA de medidas repetidas; análises pos hoc para comparações
individuais foram conduzidas pelos testes de Tukey (análise paramétrica), KruskalWallis ou Dunn (análises não paramétricas) (p<0,05). As análises estatísticas foram
realizadas com o programa GraphPad InStat. O nível de signifícância foi de 5%.
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Para facilitar a identificação dos grupos experimentais desta tese de
doutoramento, o Quadro 1 descreve os grupos de acordo com a sua condição de
tratamento.

Quadro 1. Grupos experimentais conforme sua condição de tratamento.
Estudo
Modelo
de
estudo
de
portirias
relacionadas
ao acúmulo
de ALA

Mecanismos
danos
de
neurológicos
induzidos a
ratos

Grupos

Tratamento AI:
0,67
mL
agudo por NaCllkg peso
36 h
Ali:
10
mg
SAME/kg peso
Ali!:
40
mg
SAME/kq peso
AIV:
80
mg
SAME/kg peso
AV: 40 mg SA/kg
peso
mg
AVI:
40
ALAME/kg peso
AVII: 40 mg ALA/kg
peso
0,67
mL
Tratamento BI:
agudo por NaCI/kg peso
18 h
BII:
40
mg
SAME/kg peso
BIII: 40 mg ALA/kg
peso
mg
BIV:
40
ALAME/kq peso
BV: 30 mg ALA +
10 mg SAME/kg
peso
mg
10
BVI:
SAME/kg peso
0,67
mL
Tratamento CI:
crônico por NaCI/kg peso
30 dias
mg
10
CII:
SAME/kg peso
mg
CIII:
40
SAME/kg peso
CIV: 40 mg ALA/kg
peso
CV: 30 mg ALA +
10 mg SAME/kg
peso

Número de
injeções
3

Intervalo entre as
injeções
18 h

3

8 e 10 h,
respectivamente

15

48 h
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4. RESULT ADOS

4.1. Modelo de estudo de portirias relacionadas ao acúmulo de ALA, baseado
na administração de SAME - Tratamento agudo por 36 h

4. 1. 1. Mensuração dos precursores do heme e da atividade da ALA-O
Para validar um modelo de estudo para porfirias relacionadas ao acúmulo de
ALA, via inibição da enzima ALA-O, os níveis de ALA e COPRO, bem como a
atividade da ALA-O em resposta a dose de SAME administrada nos animais, foram
avaliados. Em resposta à inibição de ALA-O por SAME, os níveis de ALA
aumentaram significativamente no plasma (7-9 vezes), no fígado (16-24 vezes), no
cérebro (5-6 vezes), e na urina (12-13 vezes) de todos os grupos tratados (Ali a AIV)
quando comparado ao grupo controle (AI) (Tabela 3). Uma tendência geral pode ser
observada, embora independente de uma relação dose-resposta para o SAME, para
maiores níveis de ALA com as doses maiores de SAME (inibidor da ALA-O). Como
esperado, tanto as concentrações urinárias de COPRO (Tabela 4), uma das
porfirinas downstream na via do heme, quanto a atividade da ALA-O hepática e
cerebral (Tabela 5) estavam significativamente reduzidas nos animais tratados com
SAME. Um aumento significativo do clearance do ALA foi encontrado para o grupo
Ali em relação ao controle (p<O,05) e ao grupo AIII (p<O,001), e para o grupo AIV
quando comparado ao grupo AIII (p<O,01) (Tabela 4).
O SAME mostrou-se, assim,

constituir uma droga adequada para o

estabelecimento de estados porfíricos em animais experimentais.
Um aumento significativo do nível médio de ALA no plasma foi observado
para os animais dos grupos AIII e AVII (p<O,001) em relação ao controle (grupo AI).
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Os dados para os níveis de ALA no fígado confirmam que tanto SAME quanto SA
apresentam um efeito inibidor sobre ALA-O, promovendo o acúmulo intracelular de
ALA de maneira mais efetiva do que quando ALA exógeno é administrado (Tabela
6). Interessantemente, os efeitos de SAME e SA em tecido hepático parecem ser
similares entre si, e ainda, superiores aos do ALA exógeno. Provavelmente, a
estratégia de enriquecer os tecidos metabolicamente com ALA através da injeção de
SAME é mais eficaz que através de injeção direta de ALA, em que não se pode
garantir incorporação total deste metabólito. Um aumento significativo do nível médio
de ALA no fígado foi observado para os animais dos grupos AIII, AV (p<O,001) e AVII
(p<O,OS) em relação ao grupo controle (AI), para os animais dos grupos AIII e AV em
relação aos dos grupos AVI e AVII (p<O,001).
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Tabela 3. Níveis médios de ALA no plasma, fígado, cérebro e urina para todos os
grupos estudados. Os animais do grupo AI foram tratados com solução salina (0,67
mL/kg peso corporal), enquanto os animais dos grupos Ali, AIII e AIV foram tratados
com 10, 40 e 80 mg SAME/kg peso corporal, respectivamente. Dados mostrados
como média (±DP).
Níveis de ALA
(unidade; n)
Plasma
(/-Lmol/mL; n=8)
Fígado
(nmol/mg
proteína; n=8)
Cérebro
(nmol/mg
proteína; n=5)
Urina (entre a
2 a . e a 3a .
injeção
(/-Lmol/mL; n=8)

AI (controle)
0,48 (±0,04)

Grupos (mg SAME/kg peso corporal)
Ali (10 mg)
AIII (40 mg)
AIV (80 mg)
3,30 (±0,80)*
3,99 (±0,45)*
4,39 (±0,93)*'#

1,92 (±0,35)

30,83 (±7,36)*

42,73 (±4,38)#

45,80
(±11 ,74)#,8

2,53 (±1,25)

11,59 (±2,24)*

14,23 (±2,45)*'#

11,74 (±1 ,83)*

4,15 (±1 ,69)

49,93 (±5,3)*

52,26 (±9,58)*

54,26 (±8,44)*,#

Plasma: ·p<O,OOI é estatisticamente diferente do controle (gupo AI). #p<O,OOI é estatisticamente diferente do grupo Ali (10 mg SAME/kg peso corporal).
Comparações múltiplas entre os grupos foram realizadas usando-se o teste de Tukey-Kramer.
Fígado: .p<O, OS é estatisticamente diferente do controle (gupo AI). #p<O,OOI é estatisticamente diferente do gupo AI. op<O, OS é estatisticamente diferente do
gupo Ali (10 mg SAMElkg peso corporal). Comparações múltiplas entre os grupos foram realizadas usando-se o teste de Kruskal-Wallis.
Cérebro: ·p<O, 001 é estatisticamente diferente do controle (gupo AI). #p<O, OS é estatisticamente diferente dos grupos Ali (10 mg SAME/kg peso corporal) e
AIV (80 mg SAME/kg peso corporal). Comparações múltiplas entre os grupos foram realizadas usando-se o teste de Tukey-Kramer.
Urina: 'p<O,OOI é estatisticamente diferente do controle (gupo AI). #p<O,OS é estatisticamente diferente do grupo Ali (10 mg SAME/kg peso corporal).
Comparações múltiplas entre os grupos foram realizadas usando-se o teste de Kruskal-Wallis.
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Tabela 4. Porcentagem média da redução dos níveis de COPRO urinária para todos
os grupos tratados. Valores médios (±DP) do c1earance renal de ALA (CI ALA ) para
todos os grupos tratados. Os animais do grupo AI foram tratados com solução salina
(0,67 mL/kg peso corporal), enquanto os animais dos grupos Ali, AIII e AIV foram
tratados com 10, 40 e 80 mg SAME/kg peso corporal, respectivamente. n=5.
Grupo
AI
Ali

eOPRO

Redução dos níveis de COPRO
na urina (%)

CI ALA (rnL/rnin)
(rnédia±DP)

90 (variando de 72 a 104)*'#'&

0,24 (±0,14)
0,39 (±0,18t,b

A111

65 (variando de 51 a 80) ',#

0,25 (±0,08)

AIV

79 (variando de 50 a 118)*'#

0,33 (±0,13)C

urlnana: iOS dados foram normahzados subtratlndo-se os vaiores encontrados para o grupo controie.

#pJ},001

e estatlstlcamente diferente do

controle (grupo AI). Õp<O, 05 é estatisticamente diferente do grupo AI 11 e AIV (40 e 80 mg SAME/kg peso corporal, respectivamente). Comparações múltiplas
entre os grupos de tratamento foram realizadas usando-se o teste de Tukey-Kramer.
Clearance do ALA: ap<O,05 é estatisticamente diferente do controle (grupo AI). bp<O,01 é estatisticamente diferente do grupo AIII (40 mg SAMElkg peso
corporal). cp<O,01 é estatisticamente diferente do grupo Ali!. Comparações múltiplas entre os grupos de tratamento foram realizadas usando-se o teste de
Kruskal Wallis.
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Tabela 5. Análise da atividade da ALA-D no fígado e no cérebro dos animais dos
grupos AI, Ali, Ali I e AIV. Os animais do grupo AI foram tratados com solução salina
(0,67 mLlkg peso corporal), enquanto os animais dos grupos Ali, AIII e AIV foram
tratados com 10,40 e SO mg SAME/kg peso corporal, respectivamente. n=6.
% de atividade da ALA-D
Grupo

Fígado

Cérebro

AI

100

100

Ali

563
, a ,d

ND*A

A 111

4 , 1S b,d

ND*A

AIV

O,9S c

ND*-1S%A

ap<o, 05 e estatisticamente diferente do controle (grupo ÁI). bp<o,01 é estatisticamente diferente do grupo ÁI. cp<o,001 é estatisticamente diferente do grupo
AI. dp<O,001 é estatisticamente diferente do grupo AIV (80 mg SAMElkg peso corporal). Ap<O,001 é estatisticamente diferente do controle (grupo AI).
Comparações múltiplas entre os grupos de tratamento foram realizadas usando-se o teste de Kruskal Wallis. 'NO = não detectável.
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Tabela 6. Níveis médios de ALA no plasma e fígado dos animais tratados com SA,
ALAME e ALA. Os animais do grupo AI foram tratados com solução salina (0,67
mL/kg peso corporal), enquanto os animais dos grupos AIII, AV, AVI e AVII foram
tratados com 40 mg/kg peso corporal de SAME, SA, ALAME e ALA,
respectivamente. Os dados estão representados pela média (±DP).
Níveis de
ALA
(unidade; n)
Plasma
(!-!mol/mL;
n=5)
Fígado
(nmol/mg
proteína;
n=5

Controle

Tratamento (40 mg/kg peso corporal)
SAME
SA
ALAME

ALA

1,23 (±0,12)

9,49
(±1 ,43)',#,8

3,20 (±0,44)

2,06 (±0,75)

10,50
(±2,38)',#,8

1,81 (±0,50)

42,82
(±8,05)"#

45,78
(±8,43f'#

2,15 (±0,95)

9,93 (±2,31)

e estatisticamente

00,8

g peso corporal).

#,p<;O,001 é estatisticamente diferente do grupo AVI (40 mg ALAME/kg peso corporal). Comparações múltiplas entre os grupos de tratamento foram
realizadas usando-se o teste de Kruskal-Wallis.
Fígado: 'p<;O,001 é estatisticamente diferente do controle (grupo AI). ü>p<;O,05 é estatisticamente diferente do grupo AI. #p<;O,001 é estatisticamente
diferente dos grupos AVI e AVII (40 mg ALAME e 40 mg ALAlkg peso corporal, respectivamente). óp<;O,01 é estatisticamente diferente do grupo AVI.
Comparações múltiplas entre os grupos de tratamento foram realizadas usando-se o teste de Tukey-Kramer.
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4. 1.2. Mensuração dos parâmetros de desbalanço redox
Análises em tecido hepático
Os níveis de proteínas carboniladas nos tecidos hepáticos de ratos foram
amplamente distribuídos entre cada grupo tratado com SAME. Um aumento
significativo da concentração de proteínas oxidadas (2 vezes) foi encontrado apenas
para o grupo Ali (p<0,001) (Tabela 7).
O MDA produzido pela peroxidação lipídica foi significantemente maior
apenas no tecido hepático dos animais do grupo AIII quando comparado ao controle
(p<0,001) (Tabela 7).
Por outro lado, a taxa de GSH/GSH+GSSG, considerado por muitos autores
como um parâmetro confiável de avaliação do balanço redox celular (Sies, 1999),
não foi diferente para os animais tratados (Tabela 7).
Os

níveis

hepáticos

de

ferro

total

não

hemínico

aumentaram

aproximadamente 50% diante do tratamento com 40 mg SAME/kg peso corpóreo
quando comparado ao controle e ao grupo Ali (Tabela 7).
Nenhuma diferença foi observada para atividade de SOD no fígado (Tabela
7). Por outro lado, houve um aumento da atividade de GPx para o grupo AIII quando
comparado ao controle (Tabela 7).

Análises em tecido cerebral
Para os grupos tratados, nenhuma diferença foi encontrada para os níveis de
peroxidação lipídica (p=0,9412) (Tabela 8).
A taxa de GSH/GSH+GSSG foi amplamente distribuída entre cada grupo
tratado

com

SAME.

Um aumento

significativo

da

concentração

da

razão
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GSH/GSH+GSSG foi encontrado apenas para o grupo AIV quando comparado ao
controle (grupo AI) (p<O,OS) (Tabela 8).
Para o conteúdo de ferro total não hemínico, nenhuma diferença foi
observada entre os grupos (Tabela 8).
Nenhuma diferença foi observada para a atividade de SOD e GPx (Tabela 8).
Os

dados

para

GPx oferecem

suporte

aos

achados

para

GSH/GSH+GSSG descritas para o cérebro (exceto para o grupo AIV).

as taxas

de
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Tabela 7. Níveis médios de proteínas carboniladas, peroxidação lipídica, taxa
GSH/(GSH+GSSG), quantidade de ferro total não hemínico, atividade de SOD e
GPx, para o tecido hepático de todos os grupos estudados. Os animais do grupo AI
foram tratados com solução salina (0,67 mLlkg peso corporal), enquanto os animais
dos grupos Ali, AIII e AIV foram tratados com 10, 40 e 80 mg SAME/kg peso
corporal, respectivamente. Os dados são mostrados como média (±DP).
Biomarcadores de
desbalanço
oxidativo
Proteínas
carboniladas
(nmollmg proteína;
n=6)
Peroxidação
lipídica (MOA)
nmol/mg proteína;
n=6)

Taxa
GSH/(GSH+GSSG)
(n=5)
Ferro total não
hemínico (/-lg
Fe/mg tecido; n=8)
Atividade de 500
(U/mg proteína;
n=8)
Atividade de GPx
(nmols
NADPH/min.mg
proteína; n=7

Grupos (mg SAME/kg peso corporal)
Fígado
AI (controle)
6,04 (±2,1 O)

Ali (10 mg)
13,78 (±3,99)*

AIII (40 mg)
5,34 (±1 ,18)

AIV (80 mg)
4,99 (±0,68)

2,63 (±0,40)

2,92 (±0,60)

3,41 (±0,42)*'#

2,83 (±0,24)

0,22 (±0,04)

0,23 (±0,1 O)

0,23 (±0,05)

0,25 (±0,08)

0,50 (±0,15)

0,48 (±0,1 O)

0,75 (±0,24)**

0,59 (±0,15)

54,11 (± 8,27)

52,74 (±12,28)

48,80 (±1 0,04)

56,31 (±5,40)

2,19 (±1,19)

3,35 (±1,36)

4,82 (±1 ,24)*

3,48 (±1,29)

MDA hepático: ·p<O,001 é estatisticamente diferente do grupo controle (AI). #p<O,05 é estatisticamente diferente do grupo AIV (80 mg SAME/kg peso
corporal). Comparações múltiplas entre os grupos de tratamento foram realizadas usando-se o teste de Tukey-Kramer.
Ferro total não hemínico no fígado: •• p<O,05 é estatisticamente diferente do grupo controle (AI) e Ali (10 mg SAME/kg peso corporal). Comparações
múltiplas entre os grupos de tratamento foram realizadas usando-se o teste de Tukey-Kramer.
Atividade de GPx: • p<O,01 é estatisticamente diferente do grupo controle (AI). Comparações múltiplas entre os grupos de tratamento foram realizadas
usando-se o teste de Tukey-Kramer.
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Tabela 8. Níveis médios de proteínas carboniladas, peroxidação lipídica, taxa
GSH/(GSH+GSSG), quantidade de ferro total não hemínico, atividade de SOD e
GPx, para o tecido cerebral de todos os grupos estudados. Os animais do grupo AI
foram tratados com solução salina (0,67 mLlkg peso corporal), enquanto os animais
dos grupos Ali, AIII e AIV foram tratados com 10, 40 e 80 mg SAME/kg peso
corporal, respectivamente. Os dados são mostrados como média (±DP).
Biomarcadores de
desbalanço
oxidativo

Grupos (mg SAME/kg peso corporal)

AI (controle)
Peroxidação
6,15 (±1,67)
lipídica (MOA)
nmol/mg proteína;
n=6)
0,25 (±O, 11 )
Taxa
GSH/(GSH+GSSG)
(n=5)
Ferro total não
0,07 (±0,02)
hemínico (/-Lg Fe/mg
tecido; n=8)
Atividade de 500
2,69 (± 0,75)
(U/mg proteína; n=8)
Atividade de GPx
14,48 (±5,62)
(nmols
NADPH/min.mg
proteína; n=8)

Cérebro
Ali (10 mg)
6,51 (±1,85)

AIII (40 mg)
6,44 (±1,56)

AIV (80 mg)
6,59 (±1,03)

0,33 (±0,14)

0,40 (±0,13)

0,55 (±0,16)*

0,07 (±0,04)

0,06 (±0,01)

0,06 (±0,02)

2,44 (±0,56)

3,08 (±0,64)

3,21 (±0,48)

14,32 (±2,71 )

17,35 (±4,92)

11,65 (±3,77)
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4.1.3. Ensaios histoquímicos e imunohistoquímicos
Análises em tecido hepático
As análises histológicas do fígado confirmaram a presença de depósitos de
ferro nos hepatócitos através da reação do ferrocianeto de potássio intensificado
pelo tetróxido de ósmio nos animais submetidos ao tratamento com SAME e nos
animais do grupo controle. A presença de ferro, identificada por depósitos escuros,
foi notavelmente maior no grupo Ali quando comparado ao controle e aos outros
grupos experimentais (Figura 1 A, E, I). Esta informação conflui para o aumento de
depósitos de ferro em biópsias de fígado de pacientes de PAI, relatado há muitas
décadas por Biempica e colab. (1974). Em todos os grupos, a distribuição foi mais
intensa na periferia do lóbulo hepático clássico, circundando a área periportal.
O DNP foi igualmente localizado no parênquima hepático em todos os grupos,
embora a imunoreação tenha sido mais intensa no grupo Ali (Figura 1 C, G, K).
Como observado para as análises de detecção de ferro, o perfil de marcação
da imunolocalização de ferritina foi fraca e uniformemente distribuído no parênquima
hepático dos grupos controle, AIII e AIV, e particularmente intenso no grupo Ali

(Figura 1 B, F, J).

Análises em tecido cerebral
Assim, como para o fígado, as análises histológicas do tecido cerebral
confirmaram a presença de depósitos de ferro nos ratos submetidos ao tratamento
com SAME e nos ratos do grupo controle. Os níveis de ferro também foram
consideravelmente maiores nos animais do grupo Ali quando comparado ao controle
e aos outros grupos experimentais (Figura 2 A, E, I).
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Como no caso anterior, o DNP também foi localizado no tecido cerebral dos
animais dos grupos Ali e AIII, embora a imunoreação tenha sido mais intensa no
grupo Ali (Figure 2F, J), e o perfil da imunomarcação de ferritina foi fraco e
uniformemente distribuído nos grupos controle, AIII e AIV, e particularmente intenso
no grupo Ali (Figura 2C, G, K, O).

4. 1.4. Análise ultraestrutural

Análises em tecido hepático

A análise ultraestrutural mostrou a preservação da arquitetura hepática e de
características padrões dos hepatócitos em todos os espécimens. No grupo de
animais

controle

o

parênquima

hepático

mostrou-se

formado

por

placas

anastomosadas de hepatócitos limitando capilares sinusóides, ambos em disposição
radial a partir de vênulas centrais (Figura 3 A-B). Em conjunto, estas estruturas
assumem uma forma hexagonal e formam o lóbulo hepático clássico, que é limitado
em suas extremidades distais por tecido conjuntivo, por onde correm ramos da
artéria hepática, da veia porta e dutos biliares. No grupo controle (Figura 3 A e B),
os hepatócitos contendo um ou dois núcleos são ricos em retículo endoplasmático
granular e liso, e mitocôndrias. Peculiarmente, estas mitocôndrias exibem cristas em
prateleira de formas e densidade variadas. Depósitos de glicogênio são comumente
encontrados no citoplasma destas células, assim como algumas gotículas lipídicas
(Figura 3B). Peroxisomas com nucleóide cristalino, cisternas do aparelho de Golgi e
lisosomas não são abundantes, mas são sempre observados nas secções ultrafinas.
Os núcleos exibem predomínio de eucromatina e nucléolos proeminentes são
freqüentes. Canalículos biliares, espaços localizados entre as superfícies de contato
de hepatócitos adjacentes, são estreitos e exibem projeções celulares de variadas

91

dimensões (Figura 3A). A estreita área entre hepatócitos e sinusóides, o espaço de
Disse, encontra-se preenchido por tecido conjuntivo onde fibrilas colágenas são
observadas. No espaço de Disse ainda encontramos células de forma estrelada, as
células de Ito, com depósitos lipídicos em seu interior. Entremeando as células
endoteliais dos sinusóides hepáticos observam-se macrófagos, aqui denominados
de células de Kupffer.
Nenhuma alteração foi observada nas amostras de tecido hepático dos
animais do grupo AlI. A estrutura e a organização hepática estavam mantidas assim
como a morfologia celular em seus vários aspectos (Figura 3 C-O). Ultraestruturalmente, os hepatócitos não apresentaram alterações, o espaço de Disse
estava preservado e as células endoteliais apresentavam aspecto normal (Figura 3
C-E). Ocasionais figuras de mielina foram observadas (Figura 3 O-E).

Embora a microscopia de luz não tenha mostrado alterações significativas nas
amostras dos grupos AIII e AIV (Figura 6 E-F), modificações foram observadas em
relação

ao

grupo

controle

na

análise

ultraestrutural,

tal

como

observado

anteriormente por Biempica e colab. (1974), em biópsia de fígado de pacientes de
PAI. Após o tratamento com SAME, os achados mais importantes revelados pela
análise

em

microscopia

eletrônica

foram

as

alterações

no

compartimento

mitocondrial. Nos grupos Ali and AIV (10 and 80 mg SAME/kg peso corporal,
Figuras 48-0 e SA-O, respectivamente),

a ultraestrutura hepática mostrou

características similares àquelas do grupo controle, com exceção para parte das
mitocôndrias, que se apresentou ocasionalmente menor, de forma oval ou semi-oval,
e com a eletrondensidade da matriz mitocondrial aumentada (Figura 4C e SA, 8 e
O). Após o tratamento com 40 mg SAME/kg (grupo AIII, Figura 4E-H), as
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mitocôndrias dos hepatócitos exibiram uma maior eletrondensidade da matriz
mitocondrial, sugestiva de inclusões eletrondensas, predominantes sobre as
mitocôndrias morfologicamente normais. Mitocôndrias com matrix eletronlucentes,
porém com cristas rarefeitas (além das típicas mitocôndrias de matriz eletrondensa e
cristas abundantes em prateleira ou tubulares) também foram observadas (Figuras

4G e SA e B). Basicamente, os especimens dos grupos Ali, AIII e AIV também
mostraram, ocasionalmente, um aumento discreto de inclusões lipídicas (Figuras 4F
e Se) e organelas do tipo heterofagosomas (Figura 40), figuras de mielinas e
dilatações atípicas e vacuolização das cisternas do retículo endoplasmático (Figura
4G).

Não

houve

alterações significantes na

estrutura

nuclear dos grupos

experimentais. Todos os especimens mostraram núcleos eucromáticos com um
nucléolo prominente. As demais estruturas e organelas hepáticas não se mostraram
alteradas.

Análises em tecido cerebral

A análise ultraestrutural mostrou a preservação da arquitetura e das
características padrões do tecido cerebral em todos os espécimens (Figura 7A-E).
Todos os grupos apresentaram morfologia normal nas células nervosas (inclusive
nas regiões de sinapses), gliais e capilares (Figura 70 e E). No grupo controle

(Figura

7A),

as

células

apresentaram

núcleo

com

nucléolo,

cromatina

e

heterocromatina de distribuição normal, rica em mitocôndria. Após o tratamento com
SAME, apenas alterações discretas foram observadas, e os achados mais
importantes revelados pela análise em microscopia eletrônica foram as alterações no
compartimento mitocondrial. Para os grupos AI (controle) (Figura 7A) e Ali (Figura
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78 e C), grânulos citoplasmáticos pequenos e eletrondensos foram observados, os
quais eventualmente apresentam conteúdo heterogêneo sugestivo de inclusões
citoplasmáticas. Após o tratamento com 40 e 80 mg SAME/kg (grupos Ali I e AIV,
respectivamente),

eventuais

mitocôndrias com

perda

de

cristas

e material

eletrondenso em seu interior, podem ser observadas, especialmente para o grupo
Ali I (Figura 70).
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Ferro

DNP

Ferritina

Controle

Grupo AI:
Controle

Grupo Ali:
10 mg SAM E/kg

Grupo AIII:
40 mg SAME/kg
(inserções: 80 mg
SAME/kg)

Figura 1. Localização de ferro (A, E, I), ferritina (B, F, J) e DNP (C, G, K) no fígado de ratos
normais (controle) (A-C) ou tratados com SAME (10 mg, E-G; 40 mg I-K; 80 mg, inserção
das figuras I-K). As marcações de ferro foram observadas como grânulos escuros e
irregulares no citoplasma dos hepatócitos (setas). A densidade dos grânulos no parênquima
hepático variou com o tratamento dos animais (A, E, 1 e inserções). Por outro lado, a
imunoreatividade para DNP mostrou diferenças (C, G, K e inserções) na intensidade, porém
foi uniformemente distribuída nas células hepáticas. Em geral, a imunoreação para ferritina
foi fraca nos hepatócitos, exceto para o grupo tratado com 10 mg SAME (B, F, J). (v) veia
porta; (s) sinusóide; (h) lóbulo hepático; (p) área portal. As figuras D, H e L são
representativas dos controles das imunoreações nas quais o anticorpo primário foi
substituído por soro de coelho não-imuno, respectivamente, para anti-ferritina no grupo
controle, anti-DNP no grupo tratado com 10 mg SAME, e reação anti-DNP no grupo tratado
com 40 mg SAME.
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Ferro

DNP

Ferritina

Controle

""Grupo AI:
./ Controle

./

~rupo Ali:

./

10 mg
SAME/kg

Grupo AIII:
./ 40 mg
./SAME/kg

./Grupo AV:
80 mg
./ SAME/kg

./

./

Figura 2. Localização de ferro (A, E, I, M), DNP (B, F, J, N) e ferritina (C, G, K, O) no
cérebro de ratos normais (controle) (A-C) ou tratados com SAME (10 mg, E-G; 40 mg I-K; 80
mg M-O). As marcações de ferro foram observadas como grânulos escuros e irregulares no
citoplasma das células cerebrais (setas). A densidade dos grânulos nas células cerebrais
variou com o tratamento dos animais (A, E, I, M e inserções). Em geral, a imunoreatividade
para DNP mostrou diferenças (B, F, J, N) na intensidade, porém foi uniformemente
distribuída entre as células cerebrais. Por outro lado, a imunoreação para ferritina foi fraca,
exceto para o grupo tratado com 10 mg SAME (C, G, K, O). As figuras D, H, L e P são
representativas dos controles das imunoreações nas quais o anticorpo primário foi
substituído por soro de coelho não-imuno, respectivamente, para anti-ferritina no grupo
controle, anti-ferritina no grupo tratado com 10 mg SAME, anti-DNP no grupo tratado com 10
mg SAME, e reação anti-DNP no grupo tratado com 40 mg SAME.
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Figura 3. Parênquima hepático. As eletromicrografias mostram características normais dos
hepatócitos tanto no grupo controle (A-B) quanto no grupo de animais que recebeu 10 mg
de SAME (C-E). Notar que estas células apresentam núcleos eucromáticos e citoplasma
com predomínio de mitocôndrias (setas) e cistemas do retículo endoplasmático (cabeça de
seta). Entre células adjacentes observam-se canalículos biliares, caracterizados pela
presença de prolongamentos interdigitados (asteriscos). (L) gotículas lipídicas; (m) figuras
de mielina; (d) espaço de Disse; (e) célula endotelial. A, C, 2.700 X; B, 5.000 X; D, 8.000 X;
E, 27.000 X.
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Figura 4. Análise de microscopia eletrônica do parênquima hepático: (A) grupo controle. (BD) 10 mg SAME/kg peso corporal. (E-H) 40 mg SAME/kg peso corporal. Os hepatócitos (h)
mostraram núcleo eucromático (n), nucléolo proeminente (nc) e citoplasma rico em
mitocôndria. C e D, respectivamente, evidenciam mitocôndria com matriz eletrondensa
(asterisco branco) e mitocôndria com morfologia normal (asterisco preto), bem como
organelas do tipo heterofagosoma, que são achados ultraestruturais típicos em hepatócitos
de animais tratados. (E, H) Mitocôndria com matriz eletrondensa atípica (asterisco branco) e
com inclusões eletrondensas (setas) prevalecem sobre mitocôndrias com aspecto normal
(asterisco preto) nos hepatócitos dos animais tratados com 40 mg SAME. (F) Gotas de
lipídios estão particularmente aumentadas neste grupo (L), e ainda, ocasionalmente (G)
rodeadas por mitocôndriaa com cristas rarefeitas (m) adjacentes às cisternas dilatadas do
retículo endoplasmático (cabeça das setas). (d) Espaço de Disse. A barra em E indica 7 IJm
(A, B, F), 2 IJm (C, G), 0,25 IJm (D), 20 IJm (E), ou 5 IJm (H). A, B, E, 2.700 X; H, 6.700 X; C,
D, F, G, 8.000 X.
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Figura 5. Eletromicrografias do parênquima hepático de animais que receberam 40 (detalhe
em C) e 80 mg de SAME. Em A e B, notar a presença de mitocôndrias com cristas
rarefeitas, e em A, B e D, notar a presença de material bastante eletrondenso no interior das
mitocôndrias (setas), lembrando a formação de inclusões. Em C, notar o discreto acúmulo
de gotículas lipídicas (setas vermelhas). (p) peroxissomos. Em D, 13.000 X, detalhe, 18.000
X.
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Figura 6. As fotomicrografias mostram secções do parênquima hepático corado pelo azul de
toluidina. Notar que independentemente do tratamento (A-B, controle; C-O, 10 mg; E, 40mg
e F, 80mg) não se observam modificações na estrutura e organização do órgão. Hepatócitos
(h) radialmente dispostos a partir da veia central (v) e entre sinusóides (asteriscos) formam o
lóbulo hepático. As setas indicam gotículas lipídicas e as cabeças de seta, células
endoteliais. B, duto biliar, vp, ramo da veia porta e L, capilar linfático na interface entre os
lóbulos, a veia central. A, F, barra =50 I.lm; B, O, E, barra = 100 I.lm.
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Di: SÃO PAULO

A

B

Figura 7. Análise por microscopia eletrônica do tecido cerebral: (A) grupo controle. (B-C) 10
mg SAME/kg. (D) 40 mg SAME/kg. (E) 80 mg SAME/kg. Notar que independentemente do
tratamento, não se observam modificações na estrutura e organização do órgão. As células
cerebrais mostram núcleo eucromático (A). A, B e C mostram o discreto acúmulo de
grânulos citoplasmáticos pequenos e eletrondensos. B, C e E evidenciam a presença de
mitocôndrias com matriz eletrondensa atípica, cristas rarefeitas e inclusões eletrondensas
(setas).
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4.2. Modelo de estudo de portirias relacionadas ao acúmulo de ALA, baseado
na administração de SAME - Tratamento agudo por 18 h

4.2.1. Mensuração de ALA e da atividade da ALA-D
Para validar o modelo experimental de porfirias associadas à deficiência de
ALA-O e TH1, foram estudados os níveis de ALA e a atividade de ALA-O em
resposta às doses de SAME, ALA e ALAME administradas aos animais. Como
esperado, os níveis de ALA aumentaram significativamente no plasma dos grupos
tratados (BII, BIII, BVe BVI), com exceção do grupo administrado com ALAME (BIV),
quando comparado ao grupo controle (BI) (Tabela 9). Especificamente para o
tratamento com SAME, uma relação dose-resposta pode ser observada para os
maiores níveis de ALA, tanto em plasma quanto em fígado. Surpreendentemente,
não houve uma relação entre a administração de SAME aos ratos e a inibição da
ALA-O (Tabela 9).
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Tabela 9. Níveis médios de ALA no plasma e no fígado, e análise da atividade de

ALA-D no fígado, para os animais dos grupos BI a BVI. Os animais do grupo BI
foram tratados com solução salina (0,67 mLlkg peso corporal); os animais dos
grupos BII, BIII e BIV foram tratados com 40 mg/kg peso corporal de SAME, ALA e
ALAME, respectivamente; os animais do grupo BV foram tratados com 30 mg ALA +
10 mg SAME/kg peso corporal; e os animais do grupo BVI foram tratados com 10 mg
SAME/kg peso corporal. Dados mostrados como média (±DP).
Concentração
de ALA e
BI
atividade de (controle)
ALA-D

ALA no
plasma
(I-lmol/mL;
n=8)

ALA no

0,18
(±0,16)

0,02
(±0,01 )

fígado
(I-lmol/mg
proteína; n=8)
Atividade de 0,13
ALA-D (nmol (±0,04)
PBG/mg
proteína; n=6)

Grupos (mg composto/kg peso corporal)
BII (40 mg
BIII (40
BIV (40
BV (30 mg
BVI (10
mg ALA)
mg
ALA + 10 mg SAME)
SAME)
ALAME) mg SAME)
8,95
(±2,19)*'#

6,97
(±2,15)*''I'

0,48
(±0,11)

10,33
(±3,36)*,'I',E

4,74
(±1,60)O,E

0,65
(±0,34)*

0,12
(±0,03)

0,02
(±0,02)

0,23
(±0,08)

0,25
(±0,08)

0,09
(±0,07)

0,19
(±0,09)

0,15
(±0,08)

0,11
(±0,15)

0,08
(±0,07)

ALA no plasma: 'ôp<O,001 é estatisticamente diferente do controle (gupo BI). #p<O,001 é estatisticamente diferente dos grupos BIV e BVI (40 mg ALAME e
10 mg SAME/kg peso corporal, respectivamente). 'l',E p<O,001 é estatisticamente Merente do grupo BIV (40 mg ALAME/kg peso corporal). Comparações
múltiplas entre os grupos foram realizadas usando-se o teste de Tukey-Kramer.
ALA no fígado: 'p<O,001 é estatisticamente diferente do controle (gupo BI) e dos grupos BIII a BVI (40 mg ALA, 40 mg ALAME, 30 mg ALA + 10 mg SAME
e 10 mg SAME/kg peso corporal, respectivamente). Comparações múltiplas entre os grupos foram realizadas usando-se o teste de Tukey-Kramer.
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4.2.2. Mensuração dos parâmetros de desbalanço redox
Os níveis plasmáticos e hepáticos de ferro total não hemínico não foram
diferentes para os animais tratados (Tabela 10). Nenhuma diferença foi observada
para atividade de SOO no fígado (Tabela 10).
Para a GPx, houve um aumento da atividade da enzima para o grupo tratado
com 10 mg SAME/kg peso corporal quando comparado ao controle e aos outros
grupos (Tabela 10).
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Tabela 10. Níveis médios de ferro total não hemínico no plasma e no fígado, e da atividade
de SOD e GPx para o tecido hepático dos grupos BI a BVI. Os animais do grupo BI foram
tratados com solução salina (0,67 mL/kg peso corporal); os animais dos grupos BII, BIII e
BIV foram tratados com 40 mg/kg peso corporal de SAME, ALA e ALAME, respectivamente;
os animais do grupo BV foram tratados com 30 mg ALA + 10 mg SAME/kg peso corporal; e
os animais do grupo BVI foram tratados com 10 mg SAME/kg peso corporal. Dados
mostrados como média (±DP).
Biomarcadores
Grupos (mg droga/kg peso corporal)
BII (40 mg BIII (40 mg BIV (40 mg BV (30 mg BVI (10 mg
de desbalanço
BI
SAME)
SAME)
ALA)
ALAME)
oxidativo
ALA + 10
(controle)
mg SAME)
Ferro no
1,34 (±0,67) 2,03 (±1,37) 1,37 (±0,62)
plasma
n=6
n=4
n=5
(mmol/mL)

Ferro total não 1,53 (±0,33) 1,75 (±0,36) 1,48 (±0,42) 1,40 (±0,36) 1,92 (±0,44) 1,52 (±0,39)
hemínico no
fígado (j.lg
Fe/mg tecido;
n=8)

Atividade de
SOO no fígado

100,33
(±22,46)

101,92
(±28,69)

85,21
(±12,93)

105,21
(±19,01 )

91,79
(±18,54)

102,33
(±27,53)

14,66
(±12,38)

15,84
(±13,20)

25,43
(±11,63)

19,80
(±6,88)

19,17
(±8,86)

74,70
(±22,74)*

(U/mg proteína;
n=8)

Atividade de
GPx no fígado
(nmols
NADPH/min.mg
proteína; n=6
llvl a e

e

x:

p,

e estatisticamente I erente o contro e gupo

e os grupos

mg

mg

ALA + 10 mg SAMElkg peso corporal, respectivamente). Comparações múltiplas entre os grupos foram realizadas usando-se o teste de Tukey-Kramer.
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4.3. Mecanismos de danos neurológicos induzidos a ratos por SAME e/ou ALA

- Tratamento crônico por 30 dias
O peso dos animais não foi influenciado pelo tipo de tratamento aplicado. Os
valores médios (±DP) para os pesos dos animais ao final do tratamento foram
331±27, 351±36, 323±31, 327±28 e 341±22 g (p=O,3396), respectivamente, para os
grupos CI a CV.

4.3.1. Alterações nos parâmetros sistêmicos e vasculares no córtex parietal
durante a anoxia e a reoxidação
A Figura 8 descreve as alterações nos parâmetros sistêmicos e vasculares
do córtex parietal dos ratos controles durante a anoxia de 45 s e a reoxidação. Os
parâmetros analisados foram a concentração de hemoglobina, a taxa de Smc02, a
taxa do CBF e o estado redox do cit c. O sinal do cit c (ferricitocromo) está impresso
na Figura, em que uma inflexão para baixo indica redução a ferrocitocromo. Como
esperado, durante a anoxia, a pressão arterial cai, e esta resposta é acompanhada
por uma associação de eventos mitocondriais e vasculares. Como conseqüência da
queda da pressão arterial, o CBF é reduzido e altera-se a velocidade do tumover do
oxigênio molecular. Como o oxigênio é direcionado (removido) do sistema vascular
para os tecidos, a Smc02 diminui e o cit c é então reduzido. Simultaneamente, a
concentração de hemoglobina aumenta, possivelmente na tentativa de prover mais
oxigênio aos tecidos e contornar este desafio metabólico. À medida que a anoxia é
suprimida, a pressão arterial aumenta e promove um aumento brusco do CBF, que
libera mais oxigênio para a vasculatura. Em conjunto, estes eventos aumentam a
Smc02 e fornecem o oxigênio necessário para a reoxidação do cit c (inflexão para
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cima) (fase hiperoxidativa). Após o restabelecimento da Smc02 e a completa
reoxidação do cit c, o CBF reduz até que seus níveis basais sejam recuperados. A
redução do CBF é acompanhada pela redução da concentração de hemoglobina,
que também restabelece seus níveis iniciais.
A Figura 9 compara as alterações dos parâmetros vasculares e sistêmicos do
córtex parietal de ratos tratados durante a anoxia e a reoxidação. Em relação à
concentração basal de hemoglobina, uma concentração mais alta foi encontrada
para o grupo tratado com 40 mg SAME/kg (CIII) quando comparado ao controle e ao
grupo tratado com 10 mg SAME/kg (CII) (p<O,OS). Após anóxia, a concentração de
hemoglobina foi restabelecida para os níveis basais embora mais lentamente para
os grupos CIII e CV (30 mg ALA + 10 mg SAME/kg): aos 340 e 420 s,
respectivamente. Embora não se tenha notado diferença significativa no tempo de
pico da concentração de hemoglobina (p=0,7268), ele parece ter ocorrido mais cedo
para o grupo tratado com 40 mg ALA/kg (grupo CIV).
Para a Smc02, a queda máxima ocorreu mais cedo nos grupos CIII (p<0,01) e
CIV (p<O,OS) quando comparado ao grupo CV (aos 34,8±0,02, 37,2±0,03 e
41,4±0,01 s, respectivamente). A média (±DP) da queda máxima na taxa de Smc02
também foi maior para os grupos CI (controle) e CIV quando comparados ao grupo
CV (6,86±1,73, 7,SO±1,70 e 13,73±6,92 I-lmol/L, respectivamente) (p<O,OS). Estes
resultados sugerem que o grupo CIV recupera mais rápido sua Smc02 aos níveis
basais, enquanto o grupo CIII demora mais para recuperá-Ia (Figura 9).
Quando o estado redox do cit c é considerado, exceto para o momento em
que o pico de reoxidação ocorreu, nenhuma diferença foi encontrada para os
parâmetros analisados (tempo de redução, pico de redução, tempo de indução)
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entre todos os grupos tratados. Os grupos CIII e CIV começaram a reoxidar-se mais
cedo quando comparados ao grupo Cv. (aos 46,BO±O,05, 45,60±O,OB e 52,BO±O,05 s,
respectivamente) (p<O,05). O grupo CIV também começou a reoxidar mais cedo
quando comparado ao controle (aos 45,60±O,OB e 52,20±O,05 s, respectivamente)
(p<O,05) (Figura 9).
Quanto ao CBF, nenhuma diferença foi encontrada para os parâmetros
analisados (tempo, pico, tempo de indução) entre os grupos tratados (Figura 9).

4.3.2. Alterações nos parâmetros sístêmícos e vasculares no córtex paríetal
durante a DOC.
Na Figura 10, estão apresentados os espectros da Smc02, do estado redox
do cit c, do CBF e do CMR0 2, para todos os grupos tratados, durante a primeira
DOC. Após a aplicação de KCI ao córtex, uma onda de despolarização neuronal se
propaga através do córtex. Considerando-se que a repolarização é um processo
dependente de energia, a DDC é acompanhada por uma associação de eventos
mitocondriais e vasculares, como redução redox do cit c (inflexão para baixo),
grande aumento na CMR0 2 e redução na Smc02, previamente a uma hiperemia
forte, e que estas alterações são consistentes com um aumento no consumo de
oxigênio mitocondrial, removendo o oxigênio da vasculatura e direcionando a tensão
de oxigênio mitocondrial a níveis que são hipóxicos à mitocôndria. Estes eventos são
seguidos pelo aumento do CBF, que libera mais oxigênio para a vasculatura e
aumenta, assim, a Smc02 (e a concentração de hemoglobina), reoxidando o cit c
(inflexão para cima). Contudo, durante o pico do CBF, há hiperoxidação do cit c
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temporariamente a um mínimo no CMR0 2 . Como os níveis basais de cit c já se
encontravam saturados com o oxigênio, os dados descrevem que esta hiperoxidação
é resultado de uma perturbação no estado metabólico da mitocôndria, e não de um
aumento na oxigenação.

Considerando-se a primeira ODC, os valores de CBF do grupo CIV foram
significantemente menores quando comparados aos grupos CII (p<O,01) e CIII
(p<O,OS) (Figuras 10 e 12). Em adição, o CMR0 2 também foi reduzido nos animais
tratados com ALA. Interessantemente, quando o tratamento com ALA foi associado
ao de SAME (grupo CV), CBF e CMR0 2 foram restaurados aos níveis normais

(Figura 10).
Para os outros parâmetros analisados durante a primeira DOC, nenhuma
diferença foi encontrada entre os grupos. Entretanto, o pico para o CMR0 2 pareceu
começar antes no grupo CIV, sugerindo uma recuperação mais rápida após o
desafio metabólico cerebral induzido pela aplicação de KCI ao córtex (Figuras 10 e
12).
Níveis mais altos de hemoglobina, foram observados para o grupo CIII
quando comparado aos demais. Em relação ao pico de hemoglobina, diferenças
foram encontradas entre os grupos CII e CIII (p<O,OS) (Figura 12).
Nenhuma

diferença

entre os

grupos foi

encontrada

nos

parâmetros

analisados relacionados ao estado redox do cit c (tempo de redução e oxidação, pico
de redução e oxidação, tempo de indução).
As Figuras 11 e 12 mostram que, durante a segunda DDC, as taxas do CBF
e do CMR0 2 foram menores para o grupo CIV quando comparado ao grupo CIII
(p<O,OS). No mais, para a taxa do CBF, os dados dos grupos CIII e CIV parecem
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mostrar uma fase secundária mais longa. Quanto aos outros parâmetros analisados
durante a segunda DDC para os grupos tratados, nenhuma diferença foi encontrada.

4.3.3. Alterações nos parâmetros sistêmicos e vasculares no córtex parietal
durante a anoxia final

Finalmente, para a segunda anoxia, quanto à taxa do CBF, o pico para o
grupo CIV parece estar antecipado quando comparado ao controle (p<O,05).
Nenhuma diferença foi encontrada para os outros parâmetros analisados durante
esta parte do experimento para os grupos tratados (Figura 13).
Interessantemente, apesar da ausência de diferenças nos valores da pressão
arterial durante o experimento para os grupos tratados (exceto para a primeira
anoxia) (dados não mostrados), eles parecem ser menores no grupo CIV. De fato,
durante a primeira anoxia, os valores da pressão arterial descritos foram menores
para o grupo CIV quando comparados ao controle (p<O,05).
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Figura 10. Saturação da hemoglobina (Smc02), concentração absoluta de cit c, fluxo
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Figura 11. Saturação da hemoglobina (Smc02), concentração absoluta de cit c, fluxo
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4.3.4. Ensaios de reatividade vascular da aorta e quantificação de superóxido

Os dados da Figura 14 mostram que o tratamento com ALA interferiu na
capacidade de vasodilatação dos anéis da orta. A concentração de superóxido
também foi reduzida em 61,23% na presença de ALA (Figura 15).
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5. DISCUSSÃO

5.1. Modelo de estudo de portirias relacionadas ao acúmulo de ALA, baseado
na administração de SAME - Tratamento agudo por 36 h
Nos últimos anos, buscamos compreender os mecanismos das respostas
fisiopatológicas à atividade pró-oxidante do ALA observada in vitro em sistemas
biológicos e biomoléculas. Foram testados modelos experimentais de porfirias
baseados na administração direta do ALA (Bechara et aI., 2007). No entanto, estes
modelos não podem excluir os danos oxidativos e teciduais promovidos pelo
oxigênio singlete e por radicais, fotossensibilizados pelas porfirinas produzidas em
excesso e pelas reações redox das porfirinas no estado fundamental. Assim, um dos
objetivos desta tese de doutoramento foi aprimorar um modelo confiável para
estudar o desbalanço redox e os danos teciduais mediados pelo ALA descritos em
porfirias hepáticas onde o ALA acumula, como em PAI, porfirias associadas com a
deficiência da ALA-O, HT1, e também possivelmente, na intoxicação por chumbo.
Nesta etapa do estudo, ratos foram tratados com diversas doses de SAME, cuja
forma ácida é conhecida como uma forte inibidora da ALA-O, levando ao acúmulo de
ALA.
Neste módelo de estudo, a decisão pela manutenção dos animais no estado
de jejum durante todo o período de tratamento foi baseada nos estudos de Puy e
colab. (1996), Rocha (1998) e Rocha e colab. (2000a). Já a indicação para o uso de
SAME foi baseada nos estudos de Carvalho e colab. (1997), Rocha (1998) e Rocha
e colab. (2000a). Na tentativa de desenvolver um modelo de estudo para a resposta
noturna da produção de melatonina frente ao acúmulo de ALA por SA, Puy e colab.
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(1996) observaram que a administração de SA em ratos só era efetiva quando os
animais

eram

mantidos

em jejum.

Consistentemente,

estudos

preliminares

conduzidos por Rocha (1998) mostraram que quando ratos alimentados eram
injetados 2 vezes ao dia com SA (5 ou 40 mg SA/kg peso corporal), durante 4 dias,
nenhum aumento nos níveis de ALA era observado. Neste contexto, é interessante
notar que fatores endócrinos e jejum são descritos como variáveis importantes na
precipitação dos ataques agudos em porfirias (Hindmarsh, 1986), uma vez que a
indução de ALA-S é prevenida por carboidratos (Granick, 1966). Embora a
incorporação de glicose pelas unidades teciduais mínimas (MTUs) do cerebelo de
ratos aumente linearmente com o tempo de incubação até 4 h (Princ et aI., 1994;
Princ et aI., 1998), o ALA promove um decréscimo desta incorporação, sendo este
efeito consistente com o fato de que as crises de porfiria aguda são precipitadas por
jejum e de que a administração de glicose parece ser um tratamento eficiente para
pacientes de PAI (Juknat et aI., 1995; Princ et aI., 1994).
Outro fator que poderia estar associado à ausência de resposta dos animais
ao tratamento no estado alimentado é a composição básica da ração. Geralmente,
as rações fornecidas nos biotérios são enriquecidas com carboidratos, aminoácidos,
vitaminas e antioxidantes. Assim, a adição de antioxidantes à dieta preveniria o
consumo do grupo -SH da ALA-D por agentes pró-oxidantes, evitando a inibição da
referida enzima por uma possível modificação estrutural induzida pelo ALA.
Finalmente, o fato da SA ser um inibidor específico e potente da ALA-D in vitra, mas
um inibidor marginal e transiente do heme in vivo (Tschudy et aI., 1981), também
poderia explicar a ineficiência do modelo no estado alimentado.
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Outra possibilidade para a ineficiência dos modelos acima comentados seria
que a SA tivesse encontrado uma barreira de permeabilidade para entrar na célula.
Como a SA é um composto polar, sua permeabilidade à membrana plasmática deve
ser bastante limitada. Sabendo-se que a ausência de carga nos ésteres facilita sua
absorção pelas células (maior difusibilidade), o tratamento de ratos com o SAME
poderia esclarecer se os tratamentos acima foram deficientes pela manutenção da
condição alimentar ou pela baixa difusibilidade do SA. Assim, a menor polaridade do
SAME comparada à da SA, resultaria em sua maior captação para o meio
intracelular. Uma vez dentro da célula, o SAME sofreria ação de esterases
inespecíficas, sendo hidrolizado ao composto inicial, SA. De fato, os dados descritos
para os grupos AIII e AV, na Tabela 6, parecem confirmar esta maior difusibilidade
para o SAME. Uma maior difusibilidade intracelular para o SAME também foi
observada por Carvalho e colab. (1997) em uma linhagem de células de fibroblastos
pulmonares de hamster chinês (células M8) incubadas na presença de SAME a 4
mM. Finalmente, nos estudos de Rocha (1998) e Rocha e colab. (2000a), quando os
ratos foram tratados com SAME, em jejum, um aumento dos níveis plasmáticos de
ALA pôde ser observado. Em conjunto, estes dados justificam a manutenção dos
animais no estado de jejum durante todo o período de tratamento, bem como o uso
do SAME.
Nesta tese de doutoramento, nós mostramos que a inibição de ALA-D pela
administração de SAME a ratos em intervalos de 18 h (3 injeções), confirmado pelos
resultados apresentados na Tabela 5, resultou no aumento dos níveis de ALA em
plasma, fígado, cérebro e urina, quando comparado ao controle (Tabela 3). O
aumento encontrado nos níveis de ALA no plasma para os animais tratados era
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esperado, e confirma os dados encontrados por Rocha e colab. (2000a). Embora os
valores encontrados para o grupo controle (AI) sejam muito inferiores em relação
aos publicados por Rocha e colab. em 2000a (0,4B±0,04 x 2,BO±0,50 I-lM/mL), talvez
próximos ao limite de detecção do método, os valores encontrados para a dose de
40 mg SAME/kg peso corporal (grupo AIII) foram coincidentes (3,99±0,45 x
3,50±0,60 I-lM/mL). A literatura não é consensual quanto à melhor metodologia para
detecção de porfrrinas e de ALA em diferentes amostras biológicas. Embora os
métodos de análise de porfirinas sejam sensíveis e possam ser prontamente
realizados em laboratório clínico, as determinações em urina podem ser afetadas por
diversos fatores, como pH, temperatura, exposição à luz, diurese, e erros de
amostragem (Floderus et aI., 2006). No que toca ao ALA, aparentemente, não é uma
detecção simples devido à alta reatividade das a-aminocetonas (no caso, ALA) e de
seus produtos de oxidação (no caso, DaVA), os a-oxoaldeídos. Um dos métodos
que se mostrou bastante reprodutível é aquele em que o ALA é pré-derivatizado com
acetilacetona e formaldeído (Murata et aI., 2003). Este foi o método usado no
presente trabalho. No trabalho de Rocha e colab. (2000a), as amostras foram
derivatizadas com o-ftaldialdeído (OPA).
A ausência de um efeito dose resposta para os animais do grupo Ali quando
comparados aos do grupo AIII (Tabela 3) indica uma contribuição semelhante das
doses de 10 e 40 mg SAME/kg peso corporal à inibição da atividade da ALA-D
hepática (Tabela 5). Neste sentido, podemos ainda dizer que a maior inibição da
atividade da ALA-D hepática pelo tratamento dos animais com a dose de BO mg
SAME/kg peso corporal está implicada na dose-resposta observada para a
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concentração de ALA no plasma entre os grupos AI (controle), Ali e AIV (Tabelas 3

e 5).
Para os grupos AIII e AIV, uma possível explicação para a semelhança entre
os níveis de ALA no plasma (Tabela 3) seria que parte do ALA acumulado no grupo
AIV teria sido convertido ao DaVA, metabólito obtido a partir da oxidação aeróbica
do ALA (Bechara, 1996). a perfil semelhante entre os dados plasmáticos e hepáticos
para a concentração de ALA, bem como os resultados para a excreção de ALA pela
urina (Tabela 3), oferecem suporte a esta suposição. Considerando-se a diferença
entre os níveis de ALA no plasma para os animais dos grupos Ali e AIV, bem como o
fato de que o excesso de ALA deve ser deslocado para o meio extracelular (Sinclair;
Granick, 1977, Carvalho, 1999), proporcionalmente, muito mais do ALA deveria ter
sido excretado na urina do grupo de maior ingestão de SAME (AIV). Assim, é
possível que esta diferença tenha sido compensada pela formação de DaVA,
especialmente pelo grupo de maior concentração da droga.
Assim como para o plasma e o fígado, foi encontrado um aumento nos níveis
de ALA no cérebro dos animais tratados com SAME quando comparados ao controle
(grupo AI) (Tabela 3), confirmando os achados de Juknat e colab. (1995) em que o
acúmulo de ALA é demonstrado em áreas do tecido cerebral. Embora haja uma
correlação positiva entre este aumento cerebral para os níveis de ALA e a inibição
da atividade da ALA-D cerebral (Tabelas 3 e 5), o perfil dose-resposta deste
metabólito no cérebro difere do encontrado para o plasma e para o fígado, sugerindo
que o cérebro tanto pode estar captando ALA extracerebral e armazenando-o, como
pode estar transportando-o para fora do tecido cerebral. Apesar de a literatura não
ser consensual quanto ao transporte de ALA para o SNC, diversos estudos
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concluíram que o acúmulo de ALA no cérebro pode ocorrer através de difusão
passiva através da barreira hemato-encefálica (Ennis et aI., 2003). No mais, nas
porfirias, o ALA é ativamente produzido dentro do cérebro (Matteis; Ray, 1982;
Kappas et aI., 1995). Neste ponto devemos ressaltar que o desafio metabólico
estabelecido no presente trabalho simula um distúrbio porfirínico em que há acúmulo
de ALA. Por outro lado, no que se refere ao transporte de ALA para fora do cérebro,
evidências recentes mostraram a existência de um transporte ativo específico de
peptídeos (PEPT2) em sinaptosomos corticais (Fujitaa et aI., 2004). Considerandose que o ALA é um substrato para transportadores similares, torna-se bastante
provável que ele seja translocado através deste sistema de transportadores
peptídicos, especialmente o PEPT2, (Ocheltree et aI., 2004), que representaria um
mecanismo cerebral regular para manter ativamente baixos os níveis deste
precursor do grupo heme no SNC, evitando o acúmulo de ALA (Adhikari et aI.,
2006). No plexo coróide, o transportador PEPT2 contribui para o clearance de ALA
do FCS para o sangue, de maneira a manter as concentrações de ALA baixas no
FCS (Ocheltree et aI., 2004).
Considerando-se as duas hipóteses acima apresentadas, quando os dados
para o clearance renal do ALA são analisados em conjunto com os dados para as
concentrações de ALA no cérebro (Tabelas 3 e 4), parece que há um mecanismo
para a remoção do ALA do tecido cerebral, cuja ação oxidativa comprometeria
gravemente a estrutura e a funcionalidade cerebral. No presente trabalho, o
clearance renal do ALA foi maior para os grupos Ali e AIV quando comparados com
o grupo AIII, enquanto uma relação inversa foi encontrada para os níveis cerebrais
de ALA, em que os valores encontrados para o grupo AIII foram maiores aos
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encontrados para os grupos Ali e AIV. Ainda que não possamos estabelecer um
mecanismo causal entre estes dois efeitos, parece bastante evidente que quanto
maior o clearance renal de ALA, mais rápida é a remoção deste metabólito do
organismo, e consequentemente mais rápida é a remoção do composto do cérebro,
evitando seu acúmulo.
Suporte adicional a esta especulação pode ainda ser oferecido pelo efeito
dose-resposta encontrado para a excreção de ALA na urina (Tabela 3). Nas células,
o ALA é acumulado apenas em pequena quantidade, sendo que o excedente é
jogado para o meio extracelular (Sinclair; Granick, 1977, Carvalho, 1999). Estudos
desenvolvidos com culturas de células tratadas com 1,0 mM de ALA mostraram que
fibroblastos acumulam 1,5 vezes mais ALA que o meio de cultura na primeira meia
hora e apenas 20% aos 90 min, enquanto os hepatócitos se enriquecem com
apenas 20% de ALA ao longo de 2 horas de incubação (Costa et ai., 1997). No
ambiente intracelular, experimentos realizados com mitocôndrias isoladas e 14C-ALA
revelaram que a distribuição intra- e extramitocondrial deste metabólito é de 1: 1
(Medeiros et ai., 1994). Estes dados sugerem a existência de um mecanismo celular
para evitar o acúmulo intracelular de ALA, possivelmente um mecanismo de
desintoxicação contra as propriedades pró-oxidantes do ALA.
Ainda quanto aos dados de ALA para o cérebro, um aspecto interessante é
que além da inibição da ALA-O pela SA, pode ter ocorrido uma inibição adicional da
referida enzima por uma modificação estrutural, talvez oxidativa, no seu sítio ativo,
ou na sua vizinhança, induzidos pelo ALA. Wyss e colab. (1993) ainda sugerem que
o SNC sequestra a SA, exacerbando seus efeitos (mediados pelo ALA) neste tecido,
de forma que as medidas de SA no plasma e na urina de pacientes podem ter pouca
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ou nenhuma relação com os efeitos observados sobre o SNC (Wyss et aI., 1993). De
fato, Rocha e colab. (2000a) descrevem que após o tratamento agudo de ratos com
40 mg SAME/kg de peso corporal, há um aumento da peroxidação lipídica no
cérebro, não sendo observado o mesmo no fígado, mais protegido de agressão
oxidativa pelos altos níveis relativos de GSH.
No presente estudo, outra conseqüência da inibição de ALA-D pela SA foi a
redução nos níveis de porfirinas na urina, especialmente a COPRO (Tabela 4).
Estes achados eram esperados, uma vez que a biossíntese de COPRO é
negativamente regulada pelo acúmulo de ALA. Este achado reforça os dados de
Wyss e colab. (1993), descritos para o fígado, rins e cérebro. Como a SA inibe a
ALA-D upstream na via de biossíntese das porfirinas, o acúmulo de ALA deve
ocorrer sem o acúmulo de porfirinas. Estes resultados, associados ao aumento nos
níveis de ALA no plasma e na urina, oferecem suporte adicional à viabilidade deste
modelo de estudo.
Em conjunto, os dados para a concentração de ALA no plasma, fígado, cérebro
e urina dos animais, associados aos dados da atividade de ALA-D e aos níveis de
COPRO na urina (Tabelas 3, 4 e 5), ressaltam o papel inibitório do SAME sobre a
ALA-O, resultando no acúmulo de ALA e no aumento da excreção de ALA em níveis
acima do normal. De fato, o acúmulo plasmático e a excreção urinária de ALA nas
concentrações acima dos níveis normais têm sido descritos em portadores
sintomáticos de PAI (Kang; Gerald, 1970; Schierbeek et aI., 1993; Floderus et aI.,
2006) e TH1 (Berger et aI., 1983; Sassa; Kappas, 1983; Bechara et aI., 2007), e têm
sido

associados

com

as

manifestações

neurológicas

e

a

ocorrência

de

hepatocarcinomas nestes pacientes. Estes dados parecem ainda sugerir que os
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efeitos máximos da SA podem ser observados até uma dose limite entre 10 e 40
mg/kg peso corporal. É possível que na presença de altos níveis de ALA (como em
decorrência da administração de SA em doses superiores a 10 mg/kg peso corporal)
a competição entre ALA e SA pelo sítio ativo da ALA-O, minimize os efeitos
inibitórios da SA (Tschudy et aI., 1981; Venkataraman; Padmanaban, 1991). Os
dados das análises por histoquímica e imunohistoquímica oferecem suporte
adicional a esta especulação, uma vez que o grupo tratado com a dose de 10 mg
SAME foi o mais efetado (Figuras 1 e 2).
Ainda em relação à redução dos efeitos inibitórios da SA sobre a atividade da
ALA-D in vivo, a maior solubilidade apresentada pela forma enólica do ALA, um dos
intermediários da via de oxidação deste metabólito, poderia estar contribuindo para
uma maior interação entre o ALA e a membrana plasmática (Carvalho, 1999; Jaffe;
Rajagopalan, 1990), reduzindo os níveis de ALA circulante e resultando em menor
acúmulo aparente de ALA em decorrência da inibição de ALA-D por SA. Deve-se
ainda considerar que a distribuição e o impacto da SA sobre o metabolismo do heme
é diferente nos diversos tecidos, sendo 3 vezes menor no fígado em relação ao
cérebro e ao rim (Wyss et aI., 1993).
Há rica bibliografia atribuindo às ROS a carbonilação protéica e os danos de
peroxidação à membrana. No presente trabalho, o tratamento com SAME resultou
num aumento estatisticamente significante de proteínas carboniladas no fígado dos
animais do grupo Ali quando comparado ao controle e aos outros grupos tratados
(Tabela 7). Este achado também foi confirmado por imunohistoquímica (Figura 1 C,
G,

K).

Um

aumento

dependente

de

dose

também

foi

observado,

por

imunohistoquímica, para os grupos AIII e AIV (Figura 1 I, J, K). Estes achados
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também foram confirmados para o cérebro de ratos tratados com SAME (Figura 2 E,
F, G, I, K, J, M, P). Tais resultados são consistentes com a observação de que os
efeitos pró-oxidantes máximos da SA em ratos podem ser mediados por uma dose
limite na faixa entre 10 a 40 mg/kg peso corporal.
A independência entre o acúmulo de ALA e o aumento de proteínas
carboniladas para o grupo tratado com 40 mg SAME/kg está de acordo com os
resultados descritos por Rocha e colab. (2000a). No mais, a falta aparente de um
aumento dose-dependente de ALA, ALA-O e proteína carbonilada para as diferentes
doses

de

SAME

encontra

ainda

relação

com

os

estudos

prévios

de

quimioluminescência espontânea de órgãos de ratos expostos após o tratamento
com ALA (Oemasi et aI., 1997). O aumento da intensidade espontânea da
quimioluninescência de fígados, músculo soleus e cérebro tratados com ALA,
atribuído a um aumento da peroxidação lipídica, foi máximo com uma ou duas doses
de ALA, mas foi consideravelmente reduzida em resposta à terceira dose. Esta
observação foi interpretada como se os danos oxidativos possam ser parcialmente
suprimidos nas horas subseqüentes em resposta a um estímulo adaptivo (Oemasi et
al.,1997).
Em relação aos dados aos níveis de peroxidação lipídica (medidos como
MOA) para o fígado, apenas os animais do grupo Ali I apresentaram resposta em
relação ao controle (Tabela 7). Para o cérebro, não houve influência da
administração de SAME nos níveis de MOA. Estes resultados se opõem aos
encontrados por Rocha e colab. (2000a), em que após o tratamento agudo de ratos
com 40 mg SAME/kg, nenhum aumento dos níveis de peroxidação lipídica foi
observado para o fígado, enquanto uma elevação deste parâmetro foi observada no
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cérebro. O cérebro é conhecido como o órgão que mostra os maiores níveis de
peroxidação lipídica, produzindo maiores quantidades de substâncias reativas ao
ácido tiobarbitúrico (TBARS) em relação ao fígado e ao pulmão (Lopez-Torres,
1993).
Novamente, aqui, parece que os maiores níveis de clearance renal do ALA
observados para os grupos Ali e AIV, quando comparados com o grupo AIII (Tabela
4), são devidos a uma remoção mais rápida deste metabólito do organismo,
prevenindo seu acúmulo e danos oxidativos teciduais. O fato de que os valores de
clearance renal para o ALA nos grupos tratados estavam aproximadamente na
mesma faixa que para o grupo controle, sugere ainda que o grupo tratado conservou
sua função renal suficiente para controlar os níveis aumentados de ALA no plasma
(Floderus et aL, 2006). O efeito dose-resposta encontrado para a excreção de ALA
na urina oferece suporte adicional a esta hipótese (Tabela 3).
A Tabela 8 mostra que o aumento esperado da atividade de SOD e GPx à
ação pró-oxidante do ALA, no cérebro de ratos tratados com SAME, não foi
confirmado. Para a razão GSH/(GSH+GSSG), uma dose resposta foi descrita
apenas para o grupo AIV (Tabela 8). Em conjunto, estes dados sugerem novamente
um mecanismo adaptativo em resposta a um desafio oxidativo e/ou uma baixa
captação e síntese cerebral de ALA (Demasi et aL, 1997). Sabe-se que os
mecanismos de defesa antioxidante no cérebro são relativamente deficientes. O
cérebro é pobre na atividade de catalase, apresenta apenas quantidades moderadas
de SOD e GPx, e, em relação ao fígado, apresenta concentrações reduzidas de
glutàtiona e vitamina E (Halliwell, 1992; Olanow, 1993; Peres-Campo et aL, 1993).
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Para o fígado, nenhum aumento significativo foi confirmado para os níveis de
GSH e para a atividade de SOO. Já para a GPx, um aumento da sua atividade foi
encontrado no grupo AIII (Tabela 7). Os resultados encontrados para a GSH
poderiam ser explicados pela alta concentração protetora deste metabólito no fígado,
onde ele é sintetizado, armazenado e liberado preferencialmente em relação aos
outros órgãos (Halliwell, 1992; Olanow, 1993; Lopez-Torres et aI., 1993). Quanto aos
resultados para SOO, eles estão de acordo com estudos prévios onde a tratamento
agudo de SAME foi utilizado (Rocha et aI., 2000a). Entretando, um aumento
significativo na atividade de SOO hepática foi descrito frente ao tratamento
prolongado com ALA (Pereira et aI., 1992).
Um aumento nos níveis de ferro total não hemínico foi mostrado no fígado de
ratos tratados com 40 mg SAME (AIII) (Tabela 7). Um aumento dose-dependente
para os níveis de ferro e ferritina também foi observado, por imunohistoquímica,
especialmente para o grupo Ali, tanto para o tecido hepático (Figura 1) quanto para
o cerebral (Figura 2). Este aumento dos níveis de ferro total encontrado para os
grupos Ali e AIII, e de ferritina para o grupo Ali, oferece suporte para a relação
molecular entre a administração de SAME, o acúmulo de ALA, a liberação de ferro
da ferritina, a deposição de ferro e o desbalanço oxidativo. A administração de
SAME inibe fortemente a ALA-O, levando ao acúmulo de ALA, e é sabido que a
oxidação do ALA é catalizada por complexos de ferro, gerando espécies reativas
(Monteiro et aI., 1989; Oteiza et aI., 1995). Estudos citoquímicos e estruturais de
biópsia de fígado obtidos de pacientes de PAI revelaram a presença de numerosos
grânulos de ferritina (Biempica et aI., 1974). A liberação de ferro da ferritina pelo ALA
em condições aeróbicas in vitro também tem sido descrita (Oteiza et aI., 1995),
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provendo ferro para alimentar o "pool" livre. No mais, em cultura de células, o ALA
ativa a IRE-1, a proteína da membrana plasmática responsiva a ferro (Carvalho et
aI., 1997), que associada ao ferro liberado, pode disparar a síntese de ferritina
(Rocha et aI., 2003). Oe fato, em ratos, o aumento de ALA causa a mobilização de
ferro e a elevação da feritina no fígado e cérebro (Oemasi et ai., 1996; Rocha et ai.,
2000a; Rocha et ai., 2003). A SA também inibe a biossíntese do heme, levando ao
acúmulo de ferro não hemínico na mitocôndria e no citosol de reticulócitos normais
(Garrick et aI., 1993). O aumento na incorporação de ferro pelo aumento do número
dos receptores de superfície para transferrina e da taxa de reciclagem dos
receptores, também é observado frente ao tratamento com SAME (Adams et ai.,
1989; Laftah et ai., 2008).
Apesar dos resultados desta tese de doutoramento evidenciarem um efeito
agudo do acúmulo de ALA induzido pela administração de SAME nos níveis de
proteínas carboniladas, MOA, ferro total não hemínico e ferritina, um aumento dosedependente nestes biomarcadores de desbalanço oxidativo não foi confirmado.
Estes dados sugerem que diante de um tratamento de curta duração com SAME, os
estágios de danos oxidativos agudos podem mimetizar um dano oxidativo crônico e
desencadear

o

mecanismo

envolvido

na

supressão

dos

danos

oxidativos

promovidos pelo ALA (um estímulo adaptivo).
Ainda em relação à ausência aparente de uma resposta dose-dependente do
SAME nos níveis dos indicadores de desbalanço redox, ela poderia ser um reflexo
dos efeitos do estresse nutricional. Por mais de 10 décadas, estudos experimentais
in vivo e in vitro têm mostrado que os fígados de animais alimentados são mais
resistentes aos danos isquêmicos normotérmicos do que os fígados de animais em
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jejum (Dawkins et aI., 1959; Bernelli-Zazzera et aI., 1964; Bradford et aI., 1986;
Gasbarrini et aI., 1993; Le Couteur et aI., 1994; Caraceni et aI., 1999; Tanigawa et
aI., 1999). O principal fator envolvido nesta proteção seria a reserva de glicogênio
hepático disponível (Astarcioglu et aI., 1991; Konno et aI., 1992; Caraceni et aI.,
1999), pois na ausência de oxigênio, a presença de glicogênio é essencial à
manutenção da integridade celular através da provisão de glicose para a geração de
ATP (Nina et aI., 1978). Quando o glicogênio é consumido, a depleção de ATP
ocorre rapidamente, levando a uma série de eventos que eventualmente causam
danos celulares irreversíveis e necrose (Filkins et aI., 1974). Caraceni e colab.
(1999) mostraram que após 18 h de jejum, o glicogênio hepático foi quase que
completamente depletado.

Caraceni

e colab.

mitocondriais são exacerbados pelo jejum.

(1999)

mostraram que danos

Embora os

mecanismos exatos

permaneçam incertos, o jejum pode facilitar os danos mitocondriais por reduzir o
conteúdo antioxidante hepático e assim sensibilizar a mitocôndria à ação nociva das
ROS (Skulachev, 1998). Vendemiale e colab. (2001) mostraram que mitocôndrias
isoladas de fígados normais em jejum apresentavam uma maior concentração de
lipídios oxidados e um menor conteúdo de ATP sintase em relação ao grupo
alimentado.
Os resultados de Stadler e colab. (2005), mostram que assim como a
isquemia, o jejum por si promove alguns efeitos deletérios nos hepatócitos. Ele
aumenta a peroxidação lipídica. Como demonstrado por Tanigawa e colab. (1999), o
balanço entre as defesas antioxidantes e o sistema gerador de pró-oxidantes pode
ser desafiado pelo jejum. Em condições de hipóxia no fígado de ratos, um jejum
overnight acelera a conversão de xantina desidrogenase a xantina oxidase, um
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sistema enzimático gerador de ROS (Brass et a!., 1991). Neste sentido, para o
presente estudo, a inclusão de um grupo controle em estado alimentado poderia
esclarecer a participação do estresse nutricional na indução dos marcadores para
estressse oxidativo, ainda que na ausência de um desafio de porfiria aguda.
Ressaltamos que o modelo de administração de SAME não se mostrou efetivo na
condição alimentada (Rocha, 1998; Rocha et a!., 2000a).
As alterações ultraestruturais hepáticas e cerebrais encontradas nos ratos
tratados com SAME ocorreram essencialmente no compartimento mitocondrial,
confirmando os achados de Biempica e colab., 1974. As alterações nas mitocôndrias
dos hepatócitos após o tratamento com 10, 40 e 80 mg SAME/kg peso corporal

(Figuras 4C-H, 5A-0), e das células cerebrais após o tratamento com 10 e 40 mg
SAME/kg peso corporal (Figura 78-0), incluíram formas bizarras, condensação
extrema da matriz, inclusões eletrondensas, inchamento e perda atípica da crista,
também associadas com disfunção nos hepatócitos e danos em diversas outras
condições como porfiria humana, porfiria experimental e o uso de agentes
porfirinogênicos (Granick, 1963; Reynolds, 1965; Biempica et a!., 1967; Biempica et
a!., 1991). Entre estas alterações, entretanto, as inclusões mitocondriais e o aumento
da eletrondensidade da matriz, indicativas de danos mitocondriais, prevaleceram
entre as outras. Danos semelhantes têm sido descritos em diversas doenças
hepáticas, incluindo PAI (Perlroth et aI., 1966), embora em apenas alguns casos
(Biempica et aI., 1974), bem como em hepatócitos de ratos intoxicados com
tetracloreto de carbono. Formas mitocondriais anormais e aumento do número de
mitocôndrias fantasmas também são alterações comuns relacionadas com as
porfirias humanas, e também foram encontradas em culturas de hepatócitos
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expostos a agentes porfirogênicos (Granick, 1963; Reynolds, 1965; Biempica et ai.,
1967; Biempica et ai., 1991). Os efeitos morfológicos do SAME nas mitocôndrias
podem ser causados pelo estresse oxidativo relacionado aqui com a oxidação de
proteínas e com o acúmulo de ALA. Muito provavelmente, entretanto, este
desbalanço não ultrapassa a capacidade antioxidante dos hepatócitos e das células
cerebrais,

uma

vez

que

características

apoptóticas

nucleares

não

foram

encontradas. Neste contexto, a adaptação celular em resposta aos efeitos prooxidativos do ALA parecem prover proteção contra a geração de ROS e a indução
de apoptose naqueles tecidos (hepático e cerebral).
Um estudo conduzido por Biempica e colab. (1974) com pacientes porfíricos
descreveu: i) alterações mitocondriais e aumento do número de mitocondrias
contendo vacúolos autofágicos, que estariam relacionados a um aumento do
turnover mitocondrial, ii) aumento nos grânulos de Iipofuscina contendo material

denso e estruturas de mielina, iii) acúmulo de gotas de lipídios no citoplasma de
hepatócitos como um efeito secundário da oxidação mitocondrial deficiente de
ácidos graxos, e iv) grânulos positivos para ferro relacionados com os danos
mitocondriais. Em relação à presença de grânulos positivos para ferro relacionados
com os danos mitocondriais, este resultado também foi evidenciado para os animais
tratados cronicamente com ALA (Tomáz-Zapico, 2002). Nesta tese de doutoramento
(Figuras 3, 4, 5 e 7), i) a morfologia e o número de vacúolos autofágicos nos

espécimens experimentais foram similares, ii) as estruturas de mielina também
foram similares nos espécimens controle e experimentais, iii) as gotas de lipídios
pareceram estar discretamente aumentadas, e iv) nenhum grânulo positivo para
ferro foi relacionado com as alterações mitocondriais encontradas. Estas diferenças

134

nos achados ultraestruturais podem ser uma consequência do modelo de porfiria
agudo usado no presente estudo, uma vez que períodos mais longos podem ser
necessários para o sistema biológico traduzir os efeitos das drogas em danos
teciduais.

5.2. Modelo de estudo de portirias relacionadas ao acúmulo de ALA, baseado
na administração de SAME - Tratamento agudo por 18 h
Embora curiosamente uma inibição de ALA-O pela administração de SAME a
ratos em intervalos de 9 h (3 injeções) não tenha sido evidenciada, o tratamento
resultou no aumento dos níveis de ALA em plasma e fígado, de uma maneira
concentração dependente (grupos BII e BVI), quando comparado ao controle

(Tabela 9). Para a dose de SAME de 40 mg, o aumento da concentração plasmática
de ALA foi similar ao dos grupos administrados com uma dose semelhante de ALA
ou de ALA associado ao SAME (grupo BV). Houve, entretanto, uma tendência para
que os níveis de ALA no plasma sejam menores para o grupo injetado com ALA
apenas, e maiores para o grupo tratado com a combinação dos compostos (ALA +
SAME). Como a administração de SAME promove a acúmulo de ALA pela inibição
da ALA-O, em conjunto, estes dados sugerem que o organismo depende muito mais
do ALA endógeno do que do ALA exógeno para sinalizar eventos e alterações
biológicas, e desta maneira, um modelo de estudo para porfiria hepática baseado na
administração de SAME seria muito mais efetivo do que aquele baseado na
administração de ALA, desconsiderando-se, ainda, que este último promove danos
oxidativos e teciduais adicionais pela ação do oxigênio singlete e dos radicais
fotossensibilizados pelas porfirinas acumuladas, mascarando os efeitos do ALA. Os
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dados observados de ALA hepático oferecem suporte adicional a esta suposição,
pois (I) o grupo tratado com 40 mg de SAME/kg (BII) foi o que apresentou os
maiores níveis de ALA, e (ít) parece haver uma tendência para os grupos BV e BVI,
injetados respectivamente, com 30 mg ALA + 10 mg SAME e 10 mg SAME,
apresentarem concentrações

aumentadas de ALA no fígado,

e em

níveis

semelhantes entre si, quando comparados ao controle e ao grupo tratado com ALA
apenas.

Isto sugere que o acúmulo de ALA hepático é conseqüente

da

administração do SAME, e não da injeção do ALA. Esta hipótese pode ainda ser
sustentada pelo padrão de acúmulo de ALA plasmático e em tecido hepático
encontrado pelos grupos tratados agudamente, por 36 h (injeções a cada 18 h), com
40 mg de SAME ou ALA (grupos AIII e AV11 , respectivamente - Tabela 6).
A presença de uma resposta dependente de concentração para os níveis de
ALA no plasma de animais administrados com 10 e 40 mg SAME durante 18 h

(Tabela 9), e a ausência desta relação quando o tratamento é extendido para 36 h
(Tabela 3) parece sugerir que o sistema biológico requer uma concentração mínima
de ALA, bem como um tempo mínimo de resposta, para potencializar os processos
de oxidação deste metabólito acumulado. Neste sentido, a ausência do efeito doseresposta para as concentrações plasmáticas de ALA nos animais tratados com 40
mg de SAME por 36h pode ser um reflexo da conversão de parte deste composto
em DOVA.
O tratamento dos animais com ALAME, o éster metílico de ALA, foi incapaz
de disponibilizar ALA para o sistema biológico (Tabela 9). Estes dados foram
confirmados pelos resultados encontrados para o grupo AV11 , que recebeu
administração aguda de ALAME a cada 18 h, durante 36 h (Tabela 6). Este efeito
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poderia, à primeira vista, ser explicado pelo fato de em pH fisiológico, o ALAME
apresentar o grupamento amina (pKa 8,1) protonado e o carboxílico (pKa

~

5)

metilado, conferindo uma carga residual (polaridade) positiva à molécula e
dificultando seu transporte através de membranas. Entretanto, sabe-se, dos estudos
de aplicação de ALA em PDT, como precursor de porfirinas fotossensibilizantes, que
ésteres alquílicos de ALA são mais incorporados em tumores e, portanto, mais
efetivos do que o ácido ALA. Casas e colab. (2001) relataram que cerca de 50 ng de
PP-IXl10 5 células tumorais são formados sob tratamento com 0,6 mM de ALA, 1,2
mM de metil ALA (ALAME) e apenas 10 /lM de n-hexil ALA. Assim, a ineficácia
aparente do ALAME em nossos experimentos deve ter outras explicações,
provavelmente relacionadas com a existência de permeases ativas para ALA. De
fato, Berger e colab. (2000) revelaram que etilenoglicol e ALA conjugada e
aminoácidos levam à maior produção de PP-IX em linhagens de carcinoma de rato e
humanas do que ALA livre.
Quando analisamos a resposta biológica para a atividade da GPx em tecido
hepático de ratos tratados com SAME durante 18 h ou 36 h (Tabelas 7 e 10),
verificamos que (t) os efeitos máximos pró-oxidantes da SA em ratos podem ser
mediados por uma dose limite na faixa entre 10 a 40 mg/kg; e (íl) há uma resposta
adptativa do organismo aos níveis de drogas administrados, em que cada dose
aplicada atuaria como um agente precondicionante, preparando o organismo para
responder positivamente aos desafios (oxidativos ou não) subseqüentes. Neste
sentido, quanto maior a dose tóxica inicial administrada, mais eficaz seria a resposta
biológica de defesa do organismo submetido a uma nova dose da droga. Os
resultados descritos para os grupos BII e BVI parecem confirmar esta hipótese
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(Tabela 10). No entanto, haveria um momento em que o estímulo à defesa do
organismo frente ao estabelecimento de um estado redox atingiria um platô, e a
partir deste momento, o organismo estaria predisposto a sofrer os danos oxidativos
de uma maneira dependente de dose. Os resultados para a atividade de GPx do
fígado do grupo AIII, tratados por 36 h, parecem confirmar esta hipótese (Tabela 7).
É possível que em tratamentos onde o intervalo entre as injeções seja aumentado, o
precondicionamento do organismo em responder aos danos oxidativos, embora
presente, seja menos intenso, como se a memória do organismo ao dano fosse
decodificada. Demasi e colab. (1997), estudando a correlação entre a capacidade
antioxidante do plasma e os danos oxidativos teciduais (fígado, cérebro e músculo
vermelho) após a administração de ALA em ratos, encontraram que embora os
tecidos sofram os danos oxidativos do ALA, o sistema antioxidante do plasma é
capaz de responder ao tratamento com ALA. No plasma, o ALA não foi capaz de
oxidar constituintes plasmáticos e de ligar-se às suas proteínas (Demasi et aI.,
1997). Ainda, de acordo com Demasi (1995), o sistema antioxidante plasmático
responde à sobrecarga de ALA durante o tratamento, refletindo os danos oxidativos
produzidos nos tecidos de acordo com o padrão de resposta adaptativa. Para
Demasi (1995), nos tecidos, esses danos oxidativos também seriam parcialmente
suprimidos

ao

longo

do

tratamento

em

resposta

ao

estímulo

adaptativo.

Ressaltamos que nesta tese de doutoramento, cada animal recebeu 3 injeções da
droga selecionada.
Baseados nas atividades encontradas de SOD e GPx, e na quantidade de
ferro total não hemínico em tecido hepático, descritos nas Tabelas 7 e 10 para os
grupos tratados com 10 e 40 mg de SAME, poderíamos sugerir que o modelo de
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estudo para porfiria hepática baseado na administração aguda de SAME durante 36
h é mais efetivo do que aquele estabelecido durante 18 h, pois os valores absolutos
médios para estes parâmetros de desbalanço redox (SOO, GPx e ferro total não
hemínico) avaliados foram reduzidos. A redução dos níveis de ferro poderia ser
explicada pelos seguintes eventos: nos estágios iniciais do estresse, uma maior
quantidade deste íon seria mobilizada para os tecidos (daí os maiores valores
apresentados para os grupos tratados durante 18 h), no entanto, nas horas
subseqüentes de resposta ao estresse, este acúmulo de ferro estimularia a síntese
de ferritina (Rocha et aI., 2003), e novamente, parte deste metal voltaria a ser
incorporado e armazenado na ferritina (por isso os valores menores para ferro
apresentados para os grupos tratados durante 36 h). O aumento da expressão de
ferritina, evidenciado por imunohistoquímica para os animais tratados com SAME
durante 36 h, oferece suporte adicional a esta hipótese (Figura 1).
Quando comparamos a atividade de SOO dos animais controle deste estudo
(Tabela 10) com a dos animais controle do grupo tratados por 36 h (grupo AI)
(Tabela 7), ela parece sugerir que a composição da dieta pode exercer um efeito

protetor (compensatório) ao estresse nutricional nas horas iniciais de jejum. A ração
administrada em nosso biotério é enriquecida com carboidratos, aminoácidos,
vitaminas e antioxidantes. Oe acordo com informações do fornecedor, a composição
básica do produto inclui: carbonato de cálcio, farelo de milho, farelo de soja, farelo
de trigo, fosfato bicálcio, cloreto de sódio, Premix vitamínico mineral e de
aminoácidos, e aditivos antioxidantes para evitar deterioração da ração. Os níveis de
garantia do produto incluem, entre outros fatores, suplementação vitamínica por
quilo não menos que 12.000 UI de vitamina A, 1.800 UI de vitamina 03, 30 mg de
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vitamina E, cerca de 100 mg de complexo B, 60 mg de ácido pantotênico, 1 mg de
ácido fólico e microelementos minerais (como Fe, Zn, Cu, Mn, Se, Co) e, como
aditivo antioxidante, 100 mg de Sinox (contendo 15 mg de ~-hidroxietiltolueno BHT).

5.3. Mecanismos de danos neurológicos induzidos a ratos por SAME e/ou ALA
- Tratamento crônico por 30 dias
Neste capítulo da tese,

buscou-se caracterizar efeitos bioquímicos e

fisiológicos nas mitocôndrias do córtex cerebral resultantes do tratamento crônico de
ratos com SAME e ALA. Para isso, aplicou-se uma tecnologia óptica desenvolvida
recentemente pelo professor Roger Springett da Dartmouth Medicai School, capaz
de monitorar ín vívo a oxigenação cerebral e o consumo de oxigênio (CRM0 2).
Possivelmente, os achados mais importantes desta parte do estudo são as
reduções nos níveis de CBF e CMR02 induzidos pelo tratamento com ALA (grupo
CIV), descritas durante a hiperemia reativa na primeira e na segunda DDC (Figuras
10,11 e 12). A relação causal entre as reduções nos níveis de CBF e CMR0 2 pode

envolver uma vasoconstrição dependente do endotélio promovida pelo ALA, a qual
reduziria o CBF, e consequentemente, níveis mais baixos de oxigênio seriam
disponibilizados aos tecidos e as taxas de CMR0 2 também seriam reduzidas (num
processo adaptativo). Este efeito vasoconstritor, mediado pelo ALA, está de acordo
com os dados descritos por Johnson e Johnson (2003), os quais mostraram que, em
arteríolas isoladas do músculo gracilis com endotélio intacto, ALA e monóxido de
carbono (CO) promovem uma vasoconstrição dependente do endotélio. Este efeito
vasoconstritor foi convertido em vasodilatação pela remoção do endotélio ou pelo
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pré-tratamento com um inibidor da óxido nítrico (NO) sintase (NOS), associado ou
não a um doador de NO. No primeiro experimento, poder-se-ia perguntar se no
0

sistema vascular, 0 2 gerado e propagador da oxidação de ALA não estaria atuando
-

como sequestrador de NO (constante de velocidade de segunda ordem, k2 , da
ordem de 10 10 M- 1s-1, segundo Radi et aI., 1991), resultando em vasoconstrição. De
acordo com Johnson e Johnson (2003), o efeito de ALA poderia estar associado à
atividade do CO formado exogenamente. O ALA poderia direcionar a formação de
CO nestes microvasos isolados, com efeitos vasoconstritores decorrentes da
geração subseqüente de CO pela inibição dos efeitos vasodilatadores do sistema
NO/NOS (Johnson; Johnson, 2003). Os tecidos vasculares normalmente expressam
a heme oxigenase (HO), que metaboliza o heme para formar CO. O CO promove o
relaxamento do músculo liso dos vasos, porém ele também inibe a formação de
NOS e de NO, e, desta maneira, também poderia exercer uma influência
vasoconstritora no tônus vascular (Johnson et aI., 1999). Neste sentido, Andresen e
colab. (2006) mostraram que o CO não é um dilatador fisiológico das artérias
cerebrais de roedores adultos. Assim, parece que os níveis endógenos de CO são
capazes de inibir a atividade da NOS endotelial em condições fisiológicas, mas este
efeito inibitório torna-se mais severo durante certas condições patofisiológicas
quando a formação de CO endógeno é aumentada (Johnson; Johnson, 2003), como
durante a administração do ALA exógeno. Devido ao fato da atividade da HO
parecer ser regulada pela disponibilidade de substrato (Johnson et aI., 1999;
Morimoto et aI., 2001), o fornecimento de ALA exógeno direciona a biossíntese do
heme (Landaw et aI., 1987) e, conseqüentemente, aumenta a atividade da HO e a
formação endógena de CO (Leffler et aI., 2002; Wilson et aI., 2002) de uma maneira
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concentração dependente (Leffler et aI., 2002). Johnson e Johnson (2008)
mostraram que o ALA aumenta os níveis de CO gerado pela HO em 29%, o que
interfere/atenua a dilatação induzida pelo fluxo na vasculatura e, conseqüentemente,
pode contribuir para uma disfunção vascular após o dano.
Os dados obtidos nesta tese para os ensaios de reatividade vascular
oferecem suporte

adicional

ao fato do tratamento

com ALA prejudicar a

vasodilatação quando comparado ao controle (Tabela 11). Um achado curioso foi a
redução encontrada para a produção de superóxido para os anéis de aorta de ratos
incubados com ALA. É possível que, como proposto acima, O2-- produzido em
excesso pela oxidação de ALA esteja consumindo NO, prejudicando a vasodilatação
e diminuindo a concentração detectável de superóxido. Como a vasoconstrição é
direcionada pelo aumento nos níveis de cálcio, e o acúmulo de quantidades
excessivas de cálcio pode levar à MTP, poder-se-ia especular que, assim como as
porfirinas, o ALA possa comprometer as atividades mitocondriais, como já foi
demonstrado por Hermes-Lima e colab. (1991), Hermes-Lima e colab. (1992),
Hermes-Lima (1995). Bechara (1996) relatou que sobrecarga experimental (e
possivelmente clínica em pacientes porfíricos) de ALA pode aumentar os níveis de
ROS no cérebro, disparando estresse oxidativo. Utilizando sinaptosomas isolados de
ratos e posterior tratamento com ALA ou sinaptosomas de ratos injetados com ALA,
também se verificou alterações da função mitocondrial, redução do CRM0 2 e
aumento da liberação de cálcio intramitocondrial (Penatti et aI., 1996).
Ainda em relação à redução encontrada para a produção de superóxido nos
anéis de aorta de ratos incubados com ALA, este evento poderia estar associado ao
fato de que com o consumo do 02-- produzido em excesso pela oxidação de ALA
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pelo NO, menos do 0 2

0
-

estaria disponível para oxidar o ALA e propagar a reação

radicalar, e consequentemente, menos do 0 2

0
-

também passaria a ser formado.

Outra explicação para a relação causal entre as reduções nos níveis de CBF
e CMR0 2 com o tratamento com ALA envolveria alterações no metabolismo
cerebral, talvez como uma conseqüência dos efeitos pró-oxidativos do ALA. Para o
cérebro, diante da redução da função celular mediada pela geração de ROS, via
ALA ou intermediários do ALA (como PP-IX), a atividade neuronal seria deprimida e
o metabolismo cerebral seria reduzido. Assim, o CMR0 2 seria reduzido devido ao
dano celular, o que poderia levar a reduções nos níveis do CBF. Por outro lado, as
taxas do CBF também poderiam ser reduzidas a níveis mais baixos do que os do
CMR0 2 , tanto global quanto localmente, e uma condição de hipoxia poderia ser
instalada. Como conseqüência adaptativa, os níveis de CMR0 2 seriam reduzidos.
De acordo com Atamna e colab. (2002), altos níveis de heme induzem a HO,
e se as altas taxas de heme persistirem, elas podem ainda contribuir para um dano
oxidativo. Como a síntese de heme pode ser direcionada pela provisão de ALA
exógeno, isto oferece suporte adicional para a correlação entre os efeitos próoxidativos do ALA (ou do PP-IX gerado pelo ALA) e as modificações no metabolismo
cerebral (traduzidos como as reduções nos níveis de CBF e CMR0 2 ) observados
neste estudo com o tratamento crônico com ALA.
Um terceiro fator que pode estar implicado nas alterações do metabolismo
cerebral induzidos pelo tratamento com ALA é que este metabólito pode interferir
com o transporte de glicose nas células (Juknat et aI., 1995; Princ et aI., 1994) e
gerar uma redução na atividade funcional das células cerebrais. Interferências na
função da ATPase Na+/K+ e a repolarização defeituosa das membranas sinápticas
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produzirão especialmente a entrada de íons Na+ e Ca 2 +, levando a uma depleção da
energia e a um aumento dramático da concentração de cálcio intracelular, causando
danos mitocondriais irreversíveis. Níveis elevados de cálcio intracelular ativam
enzimas dependentes de cálcio, como proteases, Iipases e endonucleases, as quais
mediam processos autodestrutivos. Hermes-Lima e colab. (1991) mostraram que o
ALA promove uma permeabilização das mitocôndrias de fígado de ratos (indução de
MTP), mediada por íons cálcio.
No que toca à relação entre CBF e pressão arterial média, verificamos uma
tendência para a pressão arterial ser discretamente reduzida após o tratamento com
ALA (dados não mostrados).
Interessantemente, quando o tratamento com ALA foi associado ao de SAME
(grupo CV), os níveis de CBF, CMR0 2 e pressão arterial foram reestabelecidos

(Figuras 10, 11 e 12). Como o tratamento concomitante de ratos com ALA e SAME
compromete a formação de porfirinas, estes dados poderiam sugerir que os efeitos
no sistema vascular do ALA exógeno ou endógeno também dependem da
biossíntese de porfirinas. O ALA é a precursor chave na síntese de PP-IX, o
cromóforo do heme nas mitocôndrias. Como o SA inibe a via biossintética do heme
na etapa catalisada pela ALA-O, o aumento da síntese de PP-IX pelo ALA deve ser
suprimido na presença de SA ou SAME. Por outro lado, o acúmulo celular de PP-IX,
um reconhecido fotosensibilizador, pode ser aumentado pela administração exógena
de ALA. Assim, os efeitos pró-oxidativos e os danos celulares mediados pelo PP-IX
gerado pelo ALA seriam minimizados diante da administração de ALA + SA quando
comparados com a administração de ALA apenas. Como o PP-IX sintetizado
localiza-se predominantemente nas mitocôndrias, o acúmulo de PP-IX mediado pela
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administração de ALA é regulado pela incorporação celular de ALA e sua conversão
a PP-IX, e pela degradação do heme.
É também possível que durante o tratamento com SAME, as reduções nos
níveis do CBF tenham sido prevenidas pela vasodilatação mediada pelo NO em
resposta a um aumento nos níveis de serotonina. A TP participa do metabolismo do
triptofano.

Na deficiência do heme, os níveis de TP são reduzidos e as

concentrações de triptofano aumentam. Como o triptofano é um precursor da
serotonina, as concentrações deste hormônio devem ser aumentadas na deficiência
do heme. A serotonina atua como um indutor solúvel dos receptores de membrana
das células endoteliais, levando à ativação da e-NOS e a produção de NO (Busconi;
Michel, 1993). O NO endotelial estimula a guanilato ciclase solúvel e promove o
relaxamento da musculatura lisa vascular. De fato, uma depleção da biossíntese do
heme é esperada com o tratamento dos animais com SAME devido à inibição da
ALA-D pelo SA. Em adição, aumentos nas concentrações de serotonina são
descritos durante crises porfíricas (PAI) (Badawy; Evans, 1972; Puy et ai., 1996).
Outro fator a ser considerado é que neste estudo, as DDCs foram induzidas
pela aplicação de KCI concentrado à dura, e alterações no CBF podem ser causadas
pelo potássio, que é um vasodilatador (Regulação metabólica de fluxo sanguíneo
cerebral, on tine). Assim, alterações locais nos vasos sanguíneos podem ter
ocorrido, especialmente para o grupo tratado com SAME, o que também pode estar
associado à influência da vasodilatação mediada pelo NO.
Neste estudo, a ausência de uma forte alteração no metabolismo cerebral
mediado pelo desbalanço redox induzido pelo ALA também poderia estar associada
aos efeitos repressionais do heme nos níveis do mRNA da ALAS mitocondrial. Como
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a administração exógena de ALA direciona a biosíntese do heme (Landaw et aI.,
1987), diante do tratamento crônico com ALA conduzido neste estudo, o heme
produzido em excesso pode ter desenvolvido uma regulação diferencial nos níveis
do mRNA da ALAS, inibindo a produção endógena de ALA e conseqüentemente,
minimizando os efeitos pró-oxidativos do ALA. Zheng e colab., 2008, descreveram
que com o tratamento de heme, os níveis do mRNA da ALAS foram negativamente
regulados, com redução significativa de aproximadamente 50% ou mais devido a
decréscimos na meia-vida dos mRNA. No mais, os níveis mitocondrias de proteínas
maduras precursoras de ALAS foram negativamente regulados entre

60 a 70%,

mas

aquelas dos precursores protéicos citosólicos foram positivamente reguladas entre 2
a 5 vezes.
Além disso, uma adaptação celular em resposta aos efeitos pró-oxidativos do
ALA pode ter conferido uma proteção contra a geração de ROS nos tecidos
cerebrais. Como sabemos, um mecanismo celular para prevenir o acúmulo
intracelular de ALA,

possivelmente

um

mecanismo

detoxificante

contra

as

propriedades pró-oxidantes do ALA, pode operar (Demasi et aI., 1997).
Em relação à ausência de um comprometimento mitocondrial significante em
resposta ao desbalanco redox induzido pelo tratamento com SAME e/ou ALA
(Figuras 10, 11 e 12), este resultado poderia ser uma conseqüência da composição
da dieta administrada aos animais durante o estudo. Os animais foram alimentados
com uma dieta enriquecida em anti-oxidantes, que poderiam ter prevenido o
estresse oxidativo induzido pela administração de SAME ou ALA. Neste estudo, os
ratos foram alimentados com a ração esterilizada para camundongos/ratos Harlan
Teklad LM-485 (código do produto 7012), desenvolvida para preservar a composição
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e o balanço nutricional. Este produto é suplementado com quantidades adicionais de
diversas vitaminas (vitamina A, tiamina, ácido pantotênico, e vitamina K - complexo
menadiona bissulfito de sódio) e desprovido de proteínas animais para eliminar
virtualmente as nitrosaminas.
Nenhuma redução na concentração de hemoglobina foi observada com o
tratamento de SAME (Figuras 9-13). Como a SA é um inibidor da ALA-O, seria
esperado uma depleção da biosíntese do heme com o tratamento com SAME, e
consequentemente, a síntese de hemoglobina seria reduzida. As consequências dos
níveis reduzidos de heme nas células não eritróides representam perda do complexo
IV mitocondrial, estresse oxidativo, acúmulo de ferro, e morte celular sempre que o
estímulo por fatores de crescimento ocorrer (Amuro et aI., 1984; Atamna et aI., 2001,
2002; Killilea et aI., 2003). A atividade do complexo IV está fortemente acoplada à
atividade metabólica neuronal (Nakao et aI., 1998), e por esta razão, o cérebro pode
ser o órgão mais susceptível ao decréscimo no complexo IV e ao estresse oxidativo.
Atamna e colab. (2002) mostraram que baixos níveis de heme não
apresentam resultados imediatos na redução da viabilidade celular, mas antes
interferem na resposta celular ao estresse ou inibem a finalização da diferenciação.
Neste contexto, a redução dos níveis do CBF observados com o tratamento com
ALA poderia ainda ser uma conseqüência das alterações morfológicas, fisiológicas e
bioquímicas nas hemáceas. A membrana das hemáceas poderia ser danificada pelo
estresse oxidativo induzido pelo ALA (Oteiza; Bechara, 1993) ou porfirinas, o que
poderia aumentar a permeabilidade da membrana celular e promover o inchamento
da célula. O aumento do volume das hemáceas reduziria a velocidade destas células
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e então seu fluxo através dos vasos sanguíneos, o que seria traduzido em níveis
mais baixos do CBF.
Boogert e colab., 2001, descreveram que os danos do ALA são mediados por
danos celulares, e não vasculares. O autor observou que 48 h após o tratamento de
ratos com ALA e PDT, uma inflamação severa da área tratada com infiltração de
células inflamatórias e hiperemia (fluxo sanguíneo aumentado e vasodilatação em
resposta à reação inflamatória) foi estabelecida, e nenhum sinal de vasoconstrição
foi

descrito.

Entretanto,

van

der Veen e colab.

(1999) descreveram uma

vasoconstrição na pele de camundongos sem pêlo após o tratamento tópico com
ALA e PDT.

De fato, o efeito do ALA nos vasos foi inconclusivo. Tanto

vasoconstrição quanto vasodilatação foram encontradas (Leveckis et aL, 1995;
Svanberg et aL, 1996; Wang et aL, 1997).
Neste sentido, dados preliminares de um estudo realizado na Dartmouth
Medicai School, com cultura de células de Iinfoma humano (dados não mostrados)
mostraram que, após a incubação das células com 1 mM de SAME, por 48 h, as
células tratadas apresentavam uma menor taxa de crescimento quando comparado
ao grupo controle, o que poderia ser indicativo de um déficit energético em
decorrência de alterações nas mitocôndrias. Estas células também pareciam
apresentar um menor diâmetro. Interessantemente, para as células tratadas, uma
maior velocidade para o consumo de oxigênio (maior CRM0 2 ) foi observada, bem
como um au mento da razão entre o CRM0 2 e a concentração total de cit c. Este
achado poderia ser indicativo de que as mitocôndrias estivessem trabalhando em
sua taxa

máxima de atividade.

Embora

não tenha sido confirmado pelos

experimentos, este aumento da razão entre o CRM0 2 e a concentração total de cit c
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também poderia ser sugestivo de um maior vazamento de elétrons na cadeia
respiratória, até mesmo na tentativa de controlar/regular um aumento na geração de
ROS associadas ao maior CRM0 2 (mecanismo adaptativo). Interessantemente,
quando as células foram tratadas com 0,5 mM de SAME (incubação por 48 h), foi
observada redução da velocidade de consumo de oxigênio, bem como redução da
concentração total de cit c. Estas células pareciam ainda apresentar uma maior taxa
de tumover, o que faz o potencial de membrana reduzir e prevenir modificações no
padrão de oxidação do cit c.
Quanto ao comportamento dos animais (dados qualitativos não mostrados)
nas gaiolas, observamos diferenças entre os animais tratados e controle. Um
aumento na agressividade dos animais tratados foi observado durante o manuseio,
especialmente para o grupo CIV e mais severamente aos 15 dias do início do
tratamento. É interessante notar que uma das manifestações neurológicas de
porfirias hereditária ou adquirida, caracterizadas por acúmulo de ALA, como são os
casos de PAI e saturnismo, respectivamente, é de natureza comportamental.
Indivíduos portadores destas desordens desenvolvem atitudes agressivas e mesmo
delinquentes, como relatados por diversos autores (Bechara, 2006; Olympio et aI.,
2009).
Após 15 dias de tratamento com ALA, os ratos retornaram ao comportamento
normal. Esta maior agressividade poderia ser uma conseqüência tanto de lesão
oxidativa a receptores gabaérgicos por ALA e SAME (Adhikari et aI., 200?), quanto
da redução da oxigenação cerebral, pois condições de hipóxia levam as células
neuronais ao estresse. Como as manifestações neurológicas das porfirias são
associadas com um aumento nos níveis plasmáticos de ALA, poderíamos sugerir
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que a indução máxima dos níveis de ALA é alcançada dentro de duas semanas, e
após este período, uma adaptação metabólica ocorre, o que pode restaurar os níveis
de ALA. Outra observação qualitativa é que os animais tratados pareciam estar
doloridos ao manuseio, o que nos remite à dor abdominal vivenciada pelos pacientes
com porfirias (Sassa; Kappas, 1983; Kappas et aI., 1983; Kappas et aI., 1995;
Klaassen, 1996).
Nosso estudo não foi capaz de caracterizar os efeitos do ALA nas
mitocôndrias do córtex cerebral, numa tentativa de avaliar-se se os sintomas
neurológicos nas porfirias são uma conseqüência da disfunção mitocondrial ou
devido ao estresse oxidativo associados a estas desordens. Entretanto, em conjunto,
estes dados sugerem que os animais tratados com ALA se encontram num estado
máximo de hipóxía, talvez como uma conseqüência dos efeitos do ALA nos níveis do
CBF e do CMR0 2 . No tratamento com ALA, os níveis do CBF e do CMR0 2 poderiam
ser reduzidos como uma consequência do(a) (1) efeito vasoconstritor do CO
formado em resposta ao ALA e do CO gerado pela HO, (2) efeito vasoconstritor em
resposta à deplecão do NO, que estaria sendo consumido pelo O2 -- produzido em
excesso pela oxidação do ALA, (3) comprometimento da função celular mediada
pela geração de ROS via ALA ou intermediários do ALA, (4) interferência do ALA
com o transporte de glicose, a qual depletaria a atividade funcional das células
cerebrais, ou (5) a combinação destes fatores. Ao longo do tempo, a conjunção
destes fatores induziria e manteria os animais tratados com ALA em um estado de
hipóxia. Em adição, como a associação dos tratamentos com ALA e SAME restaurou
todas as alterações induzidas pelo ALA (mostrados aqui com níveis de CBF e
CMR0 2 reduzidos), pode-se concluir que as alterações mediadas pelo ALA exógeno
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poderiam levar à vasoconstrição, enquanto as alterações induzidas pelo ALA
acumulado metabolicamente, via administração de SAME, promovem vasodilatação.
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6. CONCLUSÕES

6.1. Modelo de estudo de portirias relacionadas ao acúmulo de ALA, baseado
na administração de SAME- Tratamento agudo por 36 e 18 h
Os resultados obtidos sugerem que:
./ o modelo de estudo de porfirinas associadas ao acúmulo de ALA, via inibição
da enzima ALA-O, baseado no tratamento agudo com SAME por 36 h é mais
efetivo em promover danos oxidativos induzidos pelo ALA quando comparado
ao modelo conduzido por 16 h.
./ o ALA pode, de fato, estar envolvido com os distúrbios metabólicos das
porfirias associadas ao acúmulo de ALA por deficiência da ALA-O, como a
TH1 .
./ SAME parece ser mais efetivo que ALA no estabelecimento de um modelo de

porfiria hepática via desbalanço redox.
./ o organismo parece depender mais do ALA endógeno do que de ALA
exógeno para sinalizar eventos e alterações biológicas associadas ao
acúmulo deste metabólito.
./ este protocolo deveria prevenir os efeitos indesejáveis resultantes dos danos
fotoquímicos dos tecidos pelo oxigênio singlete e radicais gerados pelas
porfirinas reduzidas, hiperproduzidas nos modelos de porfirias baseadas na
administração direta do ALA.

O modelo de porfiria hepática aguda baseado no tratamento agudo com
SAME por 36 h mostrou-se confiável pelo fato de nos permitir observar, juntamente
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com outros parâmetros indicativos de portiria, um aumento significativo de ALA
(plasmático, hepático, cerebral e urinário), bem como um decréscimo de COPRO na
urina, em consequência à inibição da ALA-O por SA, mimetizando o estado
metabólico observado nos portadores de porfirias associadas à deficiência de ALA-O
e tirosinemias. Embora o modelo animal apresentado neste trabalho não reproduza
exatamente uma porfiria hepática humana no que se refere às manifestações
clínicas neuroviscerais (possivelmente em decorrência do curto período de
tratamento), do ponto de vista bioquímico, ele se assemelha com bastante precisão
às porfirias relacionadas ao acúmulo de ALA, como a TH1 e a PAI. De fato,
publicações prévias desta doença em humanos relatam uma inibição da ALA-O.
Ainda que discretos, os aumentos observados dos marcadores de desbalanço redox
- conteúdos de carbonil proteínas, MOA, GSH/(GSH+GSSG), ferro, ferritina e
atividade de GPx - são esperados da atividade hiperoxidativa associada ao acúmulo
de ALA. Neste sentido, estes achados estão de acordo com os relatos de Bechara
(1996), em que tanto na PAI como no satunismo, o estresse oxidativo pode ser
desencadeado pelo ALA. Consistentemente com estes resultados indicando um
desbalanço oxidativo induzido pelo SAME, estudos ultraestruturais e histológicos
revelaram alterações citosólicas e mitocondriais, em tecido hepático e cerebral,
sendo contudo, mais evidentes no fígado, similares ao relatado para biópsias de
fígado de pacientes de portirias. Juntos, estes dados validam o modelo apresentado
neste trabalho para o estudo bioquímico, histoquímico, imunohistoquímico e
histológico de porfirias relacionadas ao acúmulo de ALA pela inibição da ALA-O.
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6.2. Mecanismos de danos neurológicos induzidos a ratos por SAME e/ou ALA
- Tratamento crônico por 30 dias
Os resultados obtidos nesta tese sugerem que:
../ não se verificou comprometimento mitocondrial em resposta ao estresse
oxidativo induzido pelo tratamento com SAME e/ou ALA, quando se analisou
o estado redox do cit c do córtex cerebral de ratos .
../ ALA exógeno pode levar à vasoconstrição e redução do CMR0 2 do tecido
vascular cerebral de ratos, enquanto que as alterações induzidas pelo ALA
acumulado

metabolicamente,

via

administração

de

SAME,

promovem

vasod ilatação.
O presente estudo não foi capaz de caracterizar se os sintomas neurológicos
nas portirias associadas ao acúmulo de ALA são uma conseqüência da disfunção
mitocondrial ou devido ao desbalanço redox associado a estas desordens.
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ANEXO 1

Redox imbalance triggered by succinylacetone in rats: an experimental model
for hepatic porphyrias
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Abstract
To establish an experimental model for studying redox imbalance in hepatic
porphyrias, rats were treated with methyl ester of succinylacetone (SAME), a tyrosine
catabolite that strongly inhibits 5-aminolevulinic acid (ALA) dehydratase (ALA-O),
resulting ALA accumulation. ALA leveis in plasma, Iiver and urine and c1earance of
renal ALA increased in treated groups. ALA-O activities were inhibited concomitantly,
decreasing urinary coproporphyrin. Liver proteins carbonyl, iron and ferritin were
higher in treated groups, especially with a dose of 10 mg SAME/kg. Malondialdehyde
was higher in the group treated with 40 mg SAME/kg. Consistent with these data
indicating SAME-induced oxidative imbalance, ultrastructural and histological studies
revealed hepatic cytosolic and mitochondrial changes. Altogether, these data validate
our model for studying biochemical and possibly physiological effects induced by
excess

ALA.

This

protocol

prevents

undesirable

outcomes

resulting

from

photochemical damage of tissue by singlet oxygen and radicais generated by
porphyrins overproduced in an ALA-based model of porphyria.

Keywords: 5-aminolevulinic acid, succinylacetone, intermittent acute porphyria,
hereditary tyrosinemia type 1, redox imbalance, oxidative mitochondrial damage.
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Introduction

The biochemical and clinicai fluctuations in the chronic course of acute
intermittent porphyria (AIP) [1,2], hereditary tyrosinemia type 1, HT1 (a recessive
autosomal disorder) [3-4], and lead poisoning [5-7] have been associated with the
accumulation of 5-aminolevulinic acid (ALA), the first heme precursor, in the plasma
and urine during attacks, reaching its highest concentrations in blood and
cerebrospinal f1uid [4, 5, 8, 9]. Longstanding experiments with

C4 C]ALA

i.p.

administered to rats mapped its distribution among and uptake by several organs
(x10 3 in Iiver, 3x10 2 in heart, and x10 in brain 3 h after injection), showing that it
gradually decays to normal leveis within 2-3 days [10].
In vitra, ALA has been shown to undergo phosphate-catalyzed enolization in

physiological pH, followed by metal-catalyzed oxidation by molecular oxygen to 4,5dioxovaleric acid (DOVA), ammonium ion, and hydrogen peroxide during a chain
reaction propagated by the superoxide anion radical [11]. In the case of ALA
overload, experimentally imposed in rats and mice, its pro-oxidant activity was
attested by chemical injury of proteins, DNA, and lipid membranes and of
supramolecular structures such as mitochondria and synaptosomes. In this regard, it
is tempting to connect the mitochondrial and DNA oxidation and GABA receptor
lesion found in liver and brain areas of ALA-treated rats to the long-known high
incidence of primary liver cancer [12-15] and neuropsychiatric [14,16, 17] changes in
AIP and HT1 patients who have suffered several attacks. Accordingly, the recent
literature abounds with reports about an association of redox imbalance caused by
accumulated metabolites and xenobiotics with impaired cell functions and an array of
many other human disorders [18-20].

BJSlfOT
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Succinylacetone (SA) is a tyrosine catabolite that accumulates in HT1 carriers
as a result of fumarylacetoacetate hydrolase (FAH) deficiency [4,21]. This is
accompanied by accumulation of ALA due to strong inhibition of ALA-dehydratase
(ALA-O) by SA (K j

= 30 nM) [22].

In fact, the treatment of experimental animais with

SA leads to ALA-O inhibition, especially in kidneys and brain, organs that seem to
preferentially trap and retain SA from extracellular f1uids [23]. Not surprisingly, and
presumably as a result of ALA accumulation, HT1 patients are known to develop a
syndrome typical of AIP, which includes renal dysfunction, liver cirrhosis and cancer,
and neuropsychiatric manifestations that include hallucinations during acute attacks
[21]. Preliminary experiments with SA-treated rats confirmed hyperoxidative status
that was suggested by outmatched putative chemical and enzymatic biomarkers of
redox imbalance [11,24].
In an attempt to circumvent pitfalls caused by porphyrin-linked photodynamic
action in the ALA-based experimental model, which was designed to study hepatic
damage in AIP and HT1 porphyria, we revisited here the replacement of ALA by SA
methyl ester (SAME), aiming to induce ALA accumulation indirectly via ALA-O
inhibition without increasing the concentration of porphyrins. SAME diffuses faster
than its counterpart, anionic SA, throughout membranes [24], making SAME more
suitable for inducing porphyric-like states in experimental animais. In the present
study, we characterized the inhibition of ALA-O by SAME, unveiled the resulting
redox imbalance by putative chemical markers, and described ultrastructural cellular
changes based on histological analyses.
Materiais and Methods
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SAME was prepared by methylation of calculated amounts of SA dissolved in
ethyl ether with Diazald®, as described by Rocha et aI. (2000) [24].
Animal care and treatments
Ali the experiments were approved by the local Ethics and Animal Care
Committee, which follows the American NIH guidelines for animal care and use. Male
Wistar rats (250-300g), bred and lodged at the bioterium of the University of São
Paulo Institute of Chemistry, were housed in metabolic cages under controlled
temperature (22°C), humidíty and light (12h light-dark cycles). The animais were
fasted for 44 h during i.p. treatment with three doses of SAME or saline at 6, 24 and
42 h, and were sacrificed 2 h after the last injection. The treatment was conducted
under fasting condition because previous studies showed that fed animais did not
responde to SA treatment [24, 25]. Additionally, fasting is described as an important
variable involved in the precipitation of acute porphyria attacks [1, 26-28]. Water was
provided ad libitum. The animais were divided randomly into 4 groups. The control
group (I) was treated with saline (0.67mLlbody weight, pH 7.2), while groups II to IV
were treated, respectively, with 10, 40 and 80 mg SAME/kg body weight, pH 7.2.
Blood and liver samples were collected and stored at -80°C until analysis. Urine was
collected for 6 h prior to the first SAME injection and during the 18-h intervals
between injections.
Metabo/ite analyses
Isocratic liquid determinations of the ALA derivative with acetylacetone and
formaldehyde were performed using an HPLC system with fluorescent detection, as
described by Murata et aI. (2003) [29]. Derivatization of the samples was done by
mixing 100 IlL of deproteinized sample plus 25 IlL of water (or 125 IlL of calibration
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solution), 125 uL of 200 mM sodium acetate buffer (pH 7.2), 625 !lL of acetylacetone
(acetylacetone:ethanol:water in the proportions of 15:10:55 v/v/v), and 125 !lL of
8.5% formaldehyde (w/v). The analysis was conducted as described by Murata et aI.
(2003) [29]. The HLC system consisted of a 515 HPLC Pump coupled to a Waters
464 pulsed f1uorescent detector (Waters Corp.). Ali the analyses were performed at
40°C, using 15 cm x 4.6 mm (i.d.), 5.0 !lm C 18 Phenosphere reversed-phase columns
(Waters Associates).
Liver ALA-O activities were determined spectrophotometrically with Ehrich's
reagent, which forms a complex absorbing at 553 nm in the presence of
porphobilinogen synthesized by the enzyme [30].
Solvent-gradient estimation of urinary coproporphyrin was performed on an
HPLC system with f1uorescent detection, as described by Alves et aI. (2007) [31].
As a marker of Iipid peroxidation, malondialdehyde (MOA) was measured in
liver samples by HPLC, according to Estebauer et aI. (1984) [32].
Analyses for liver GSH/(GSH+GSSG) rates were performed by HPLC, as
described by Smith et aI. (1995) [33]. The samples (20 !lL) were introduced into the
chromatograph with an automatic injector and eluted with the mobile phase, which
circulated at 1.2 mLlmin for 5.5 min, with retention time ranging from 3.4 to 3.8 min
and from 4.5 to 4.7 min for GSH and GSSG, respectively. The HPLC system
consisted of an LC-10AO Pump coupled to an ESA Coulochem 111 electrochemical
detector (Shimadzu Corp.). The detector's working electrode was operated at +0.7 V
for E1, 0.8 V for E2, and 0.98 V for the Guard Cell, and its signal was delivered to a
digital computer. The current was 5 !lA.
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Liver protein carbonyl leveis were determined by the tritiated borohydrate
method described by Levine et aI. (1990) [34] and modified by Rocha et aI. (2000)
[24]. The radioactive solution containing 490 f,lL of 25 mCi NaB 3 H4 25 and 800 f,lL of
1.0 M NaBH 4 was prepared in 0.10 M NaOH. The assay was performed using
homogenate at 4-5 mg protein/mL.
Total nonheme iron was assayed spectrophotometrically with 2'2-bipyridine, as
described by Bralet et aI. (1992) [35]. Fresh tissue samples (50 mg) were
homogenized in 2 mL of 0.10 M HCI containing pepsin (10 mg/mL), ascorbic acid (20
mg/mL), 5 mM 2,2'-bipyridine (final pH 2.5) and incubated at 37°C for 24h. After
incubation, the samples were centifuged at maximum rotation in an eppendorf
microcentrifuge and the absorbance read at 520 nm in the supernatant. Irron
concentrtion

was

calculayed

using

a

calibration

curve

prepared

with

Fe(NH 4)2(S04h.6H 20 (0.05-5f,lg Fe"/mL).
Superoxide dismutase was assayed employing a nonenzymatic superoxide

(Oi-) generator. SOD microassay was based on spectrophotometric assessment of
02--mediated nitro blue tetrazolium reduction by an aerobic mixture of NADH and
phenazine methosulfate, which produces superoxide chemically at nonacidic pH [36].
The assay was conducted in an automated 96-well microplate reader at 560 nm.
Glutathione peroxidase was assayed spectrophotometrically as described by
Wendel

(1981)

[37].

Glutathione

peroxidase

microassay

spectrophotometric assessment of GSSG-mediated

was

based

NADPH oxidation

on

in the

presence of GSSG redutase. The activity of glutathione peroxidase is attached to the
stechiometric consumption of NADPH. The assay was conducted in an automated
96-well microplate reader at 340 nm.
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The protein concentration in liver samples was analyzed as described by
Bradford (1976) [38], using bovine serum albumin as the standard.
Liver fragments were fixed in 3.7% buffered formalin ar methacarn and
processed for paraffin embedding for histochemical and immunohistochemical
analyses. After deparaffinization and hydration, 5 IJm paraffin sections were mounted
on poly-L-Iysine-coated glass slides and incubated for 20 min in 1% hydrogen
peroxide (H 2 0 2 ) in 0.1 M PBS to quench endogenous peroxidase activity.

Iron 1//11I histochemical detection
The sections were incubated for 15 h at room temperature in 7% potassium
ferrocyanide in 3% aqueous hydrochloric acid and subsequently in 0.015% H2 0 2 in
0.75 mg/mL 3,3-diaminobenzidine tetrahydrochloride (DAB) for 5 mino

Immunohistochemical analysis
Ferritin, the intracellular iron storage protein, was localized at the liver samples
by means of routine immunohistochemical reactions. In brief, the liver sections were
incubated at 37°C for 1 h with chicken polyclonal anti-human ferritin antibody
(Geneway) diluted 1:200. Primary antibody was detected using rabbit polyclonal
antibody against chicken IgY (Geneway, diluted 1:200) complexed to peroxidase.
DAB was used as a chromogen. The sections were counterstained with either Mayer
hematoxylin or methyl green solution (0.5% in 0.1 M sodium acetate buffer), dried and
embedded in glycerol.
As

markers

of oxidative

stress,

protein

carbonyls

(DNP)

were

also

immunolocalized in the liver samples, as described by Astruc et aI. (2007) [39] with
modifications. As a derivative of carbonyl groups, we used 2,4-dinítrophenylhydrazíne
(DNPH), while the DNP-conjugate forms were detected using an anti-DNP antibody.
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After hydration and quenching of the endogenous peroxidase, the sections were
incubated at room temperature for 16 h. in 0.02% DNPH in 20 mM phosphatebuffered saline pH S.9. The sections were then incubated in PBS containing 10%
goat serum (10min), in polyclonal rabbit anti-DNP primary antibody (Sigma Chemical
Co., St Louis) diluted 1:100 in PBS, and in goat anti-rabbit peroxidase-conjugated
secondary antibody (Upstate Cell Signaling, 7074, UK) (diluted 1:100 in PBS, 1 h at
2S0C). Finally, the peroxidase was developed for S min at room temperature in O.OS
M Tris-HCI buffer, pH 7.6, containing 0.02S% DAB and 0.003% H2 0 2 . After drying,
the slides were counterstained with either Mayer hematoxylin or methyl green
solution (O.S% in 0.1 M sodium acetate buffer, coated with glycerol and coverslipped.
For the histological analyses, specimens were fixed in 2.S% glutaraldehyde in
0.1 M PBS (pH 7.4) with O.SO M of sucrose, post-fixed with 1% osmium tetroxide in
0.1 M PBS (pH 7.4) for 1 h, at 4°C, and embedded in SPURR resin (Spurr
Embedding Kit, Lad Research Industries, Vermont). Ultrathin 60 Yjm-sections were
stained with 2% uranyl acetate and O.S% lead citrate, both in PBS, and observed
under a JEOL-1 00 CX transmission electron microscope (JEOL, Tokyo, Japan).

Statistica/ Ana/ysis

Data were analyzed based on statistically significant differences by one-way
ANOVA; Tukey-Kramer and Kruskal-Wallis pos hoc tests were performed (p<O.OS).

Results
Measurement of heme precursors and ALA-D activity
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To validate the SAME-based model for AIP and HT1, leveis of ALA and
coproporphyrin, as well as of ALA-O activity in response to the dose of SAME
administered to the animais, were assessed. As expected, the leveis of ALA
significantly increased in the plasma (x 7-9), liver (x 6-24), and urine (x 12-13) of ali
SAME-treated groups as compared to the control (Group I) (Table I). A general trend
can be observed, albeit not strictly SAME concentration-dependent, for higher ALA
leveis at higher doses of the ALA-O inhibitor. ALA leveis measured in the urine
samples collected between the 2 nd and 3rd i.p. injection (from hour 24 to 42 nd of the
treatment protocol) were significantly elevated in SAME-treated groups when
compared to the control (p<0.001) and in group IV relative to group 11 (p<O.OS). Not
surprisingly, both urinary coproporphyrin concentrations (Table 11) and ALA-O
activities in liver samples (Table 111) were found to be significantly depressed in
SAME-treated animais. A significant increase in the c1earance of ALA was found for
group 11 rei ative to control (p<O.OS) and group 111 (p<0.001), and in group IV when
compared to group 111 (p<0.01) (Table 111).

Measurement of oxidative stress indices

The levei of protein carbonyl in rat tissues was widely distributed within each
SAME-treated group; a significantly augmented (2-fold) concentration of oxidized
protein was found only in group 11 (p<0.001) (Table IV). MOA produced by lipid
peroxidation was significantly higher only in the liver of group 111 when compared with
the control (p<0.001). In contrast, the GSH/GSH+GSSG (reduced glutathione/total
glutathione) ratio, considered by most authors as a reliable parameter to evaluate the
cell redox balance [40], showed no differences in the liver of treated animais.
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The levei of total non-heme iron in rat liver increased by -50% upon 40 mg
SAME/kg body weight when compared to control and group 11 (Table IV).
No differences were observed in liver SOD activity (Table IV). On the other
hand, increases in GPx activity were observed for group Ali I when compared to
control (Table IV).

Histochemical and immunohistochemical assays
Histological analyses of the liver confirmed the presence of iron through
potassium ferrocyanide reaction intensified by osmium tetroxide in the rats subjected
to the SAME treatment and in those of the control group. The iron content, identified
by dark deposits, was notably higher in group 11 than in the control and other
experimental groups (Figure 1 A, E, I). In ali the groups, the distribution was more
intense in the periphery of the c1assical hepatic lobule, surrounding the periportal
area.
DNP was evenly localized throughout the liver parenchyma in ali the groups,
although the immunoreaction was more intense in group 11 (Figure 1 C, G, K).
As observed for in the iron detection analysis, the staining pattern of ferritin
immunolocalization was weakly and uniformly distributed in the liver parenchyma in
control, groups 111 and IV, and particularly intense in group 11 (Figure 1 B, F, J).

Ultrastructural analysis
As expected, the ultrastructural analysis showed preservation of the liver
architecture and distinctive features characteristic of hepatocytes in ali the
specimens. In the control group (Figure 2A), hepatocytes contained up to two nuclei
and were rich in both smooth and rough endoplasmic reticulum, elongated
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mitochondria, Iysosomes, peroxisomes with crystalline nucleoid, cytosolic glycogen
deposits, lipid droplets and a well-developed Golgi apparatus; adjacent hepatocytes
lined the bile canaliculi, and sinusoids, Kupffer and Ito cells (with lipid droplets)
shared the connective tissue in the Space of Disse. After SAME treatment, the most
remarkable findings under electron microscopic examination were the changes in the
mitochondrial compartment. In groups " and IV (10 and 80 mg/kg-SAME-treated
group, Figures 28-0 and 21-J, respectively), the hepatic ultrastructure showed
characteristics similar to those of the control group, except for part of the
mitochondria, which were unusually small, oval or quasi-oval in shape, with increased
mitochondrial matrix electron-density (Figure 2C and 2J). After the 40 mg/kg-SAME
treatment (group 111, Figure 2 E-H), hepatocytic mitochondria exhibiting higher
mitochondrial matrix electron-density, suggestive of electron-dense inclusions,
predominated over morphologically normal mitochondria. Mitochondria with electron
lucent matrix but with atypical loss of cristae were also observed (Figure 2G). Mainly
the specimens of groups " and III also displayed occasional discrete augmentation of
lipid inclusions (Figure 2F) and heterophagosome-like organelles (Figure 20), myelin
figures and atypical dilatations and vacuolization in the endoplasmic reticulum
cisternae (Figure 2G). No significant alterations were found in the nuclear structure of
the experimental groups. Ali the specimens showed euchromatic nuclei with a
prominent nucleolus.
Discussion

The aim of this work is to establish a reliable experimental model to study the
reported redox imbalance and tissue damage driven by ALA in hepatic porphyrias
where ALA accumulates, such as AIP, HT1, and possibly also in lead poisoning. In
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this study, rats were treated with several doses of SAME, whose acid form is known
to strongly inhibit ALA-O, leading to ALA overload. We ourselves have used
experimental porphyria based on direct administration of ALA in the past [11].
However, an ALA-based experimental model of porphyria cannot exclude oxidative
injury to tissues attributable to singlet oxygen and radicais photosensitized by
overproduced porphyrins.
We show here that administration of SAME to rats at 18 h intervals results in
high amounts of ALA in plasma, liver and urine when compared with untreated
animais (Table I). Another consequence of ALA-O inhibition by SAME-generated
succinylacetone catalyzed by esterases, confirmed by the data given in Table 11, is
the downstream depression of coproporphyrinogen excreted by the rats in urine
(Table IV). The fact that the values of the renal c1earance of ALA by treated animais
was similar to that of the control group (Table IV) indicates that the increased leveis
of plasma ALA did not suffice to alter an effective renal function [41]. Blood
accumulation and urinary excretion of ALA at concentrations above the normal leveis
have long been reported in symptomatic AIP carriers [41-43] and have been
associated with neurological manifestations and hepatoma occurrence in AIP
patients.
Altogether, these data suggest that maximal effects of SA in rats can be
reached at a limit dose ranging from 10 and 40 mg/kg body weight. It is possible that
excessive accumulation of ALA attained at SA higher than 10-40 mg/body weight
may underscore by competition of ALA-O and thereby mask the inhibitory effects of
SA over ALA-O and minimize redon imbalance to the tissues [44-45]. Data from
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histochemical and immunohistochemical assays offer additional support for this
explanation, since the 10 mg SAME-treated group was the most affected (Figure 1).
The apparent lack of increasing concentration dependence of ALA, ALA-O,
and protein carbonyl on the SAME dose encounters a parallel in the previously
reported study of spontaneous chemiluminescence of exposed rat organs after ALA
treatment [46]. The chemiluminescence intensity of ALA-treated liver, soleus and
brain, which was attributed to augmented ALA-induced lipid peroxidation, was
maximal with one or two doses of ALA, but substantially decreased in response to a
third dose. This observation may be very important from the standpoint of
physiological adaptation to chronic oxidative injury.
It is tempting to interpret the higher renal c1earance of ALA observed in groups

11 and IV when compared with group 111 to a faster removal of this metabolite from the
body, preventing its accumulation and oxidative consequences in this organ.
The dose-effect response found for urinary ALA excretion reinforces this
hypothesis (Table I). In cells, only low quantities of ALA coexist with the heme
precursors in the normal flow of heme biosynthesis, and any excess ALA produced
by endogenous or exogenous factors is exported [47]. A cellular mechanism to avoid
intracellular accumulation of ALA, possibly a detoxification mechanism against the
pro-oxidant properties of ALA, must operate. According to Demasi et aI. (1997) [46],
in the longer term (chronic oxidative injury), liver, brain and soleus tissues are able to
partially suppress the oxidative damage promoted by ALA in response to an adaptive
physiological stimulus.
Table IV describes that we were unable to confirm a signicant increase in GSH
content and SOD activity in the current study with SAME. As for the GHS data, this
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can perhaps be explained by the well-known high protective concentration of GSH in
liver, where it is synthesized, stored and released in prevalence over other organs
[48-50]. Regarding SOD data, this is in concordance with previous study using acute
SAME treatment [24]. However, significant increases in SOD liver was described
under prolonged ALA treatment [51].
Additionally, despite the current results substantiate an acute effect of SAMEinduced ALA accumulation on protein carbonyls, MDA and total non-heme iron
leveis, a dose-effect increase in these biomarkers of oxidative imbalance was not
confirmed. These data suggests that under a short-term SAME treatment, early
stagies of acute oxidative injury may mimics an chronic oxidative injury and trigger
(switch on) the mechanism involved in the suppression of oxidative damage
promoted by ALA (an adaptive stimulus).
The increase for the total non-heme iron leveis found for group 11 provides
support for the

molecular link between the adminsitration

of SAME,

ALA

accumulation, iron deposition and oxidative imbalance. SAME administration strongly
inhibits ALA-D, resulting in ALA accumulation, and oxidation of ALA is known to be
catalyzed by complexes of iron, generating reactive species [52, 53]. lron release
from ferritin can also be induced by ALA [54], providing iron to fuels the free pool. SA
also inhibits heme synthesis, leading to nonheme iron accumulation in mitochondria
and cytosol of normal reticulocytes [55]. Increases in iron uptake by increasing the
number of surface transferrin receptors and the rate of receptor recycling are also
observed under SAME treatment [56, 57].
In the present study, treatment of rats with SAME resulted in a statistically
significant dose-effect increase of protein carbonyls in group 11 compared with the
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control (Table IV). This finding was also confirmed by immunohistochemistry (Figure
1 C, G, K). A dose-dependent decrease of protein carbonyl was observed in groups
111 and IV. This reinforces not only the finding that maximal pro-oxidant effects of SA

in rats can be triggered by a limit dose in the range of 10-40 mg/body weight, but also
that the oxidative damage can be partially suppressed in subsequent hours in
response to an adaptive stimulus [46].

Significantly higher lipid peroxidation was

observed in the liver only upon treatment with 40 mg SAME/kg body weight (Table
111) .

The hepatic ultrastructural changes found in SAME-treated rats occurred
primarily in the mitochondrial compartment. Hepatocyte mitochondrial abnormalities
after 10 and 40 mg SAME/kg body weight treatment included bizarre shapes,
extreme condensation of matrix, electron dense inclusions, swelling and atypical loss
of cristae, also associated with hepatocyte dysfunction and damage in several other
conditions such as human porphyria, experimental porphyria and in the use of
porphyrogenic agents [58-61]. Among these alterations, however, mitochondrial
inclusions and increase of matrix electron density, indicative of mitochondrial
damage, prevailed over others. Similar damage has been reported in several hepatic
diseases, including human acute intermittent porphyria [62], although not in ali cases
[63], as well as in rat hepatocytes intoxicated with carbon tetrachloride. Abnormal
mitochondrial shapes and increased number of mitochondrial ghosts are also
common morphological alterations related with human porphyria, also found in
hepatocyte cultures exposed to porphyrogenic agents [58-61]. The morphological
effects of SAME in the mitochondria may be caused by the oxidative imbalance
correlated here with hepatic lipid peroxidation and ALA accumulation. Very likely,
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however, this imbalance did not surpass the antioxidant capacity of hepatocytes,
since nuclear apoptotic characteristics have not been found. In this context, cellular
adaptation in response to the ALA pro-oxidative effect seems to provide protection
against ROS generation and apoptosis induction in liver tissues.
A study conducted by Biempica et aI. (1974) [63] with human porphyric
subjects described: í) mitochondrial changes and an increased number of autophagic
vacuoles containing mitochondria, which were related to a faster turnover of
mitochondria, íí) increase in the granules of lipofuscine containing dense material and
myelin figures, ííí) accumulation of lipid droplets in the hepatocyte cytoplasm as a
secondary effect of a deficient mitochondrial oxidation of fatty acids, and ív) ironpositive granules related with mitochondrial damage. The latter result was also
obtained with chronically ALA-treated animais. In the present study, í) the
morphology and number of autophagic vacuoles in experimental specimens were
similar, íí) myelin figures were similar in contrai and experimental specimens, ííí) lipid
droplets seemed to be discretely augmented, and ív) no iron-positive granules
related with mitochondrial damage were found. These differences in ultrastructural
findings could be a consequence of the acute model of porphyria used in the present
study, since a longer time may be needed for the body's system to translate the drug
effects in tissual damage.
In summary, the SAME-based model described here to study redox imbalance
triggered in rats overproducing ALA is largely consistent with a porphyric condition.
This model allowed for the observation of a significant increase of ALA in plasma,
liver and urine ALA, as well as elevation of urinary copraporphyrinogen as a
consequence of ALA-O inhibition by SA. Although discrete, the increases observed in

195

the biomarkers of oxidative imbalance - protein carbonyl, MOA, iron, ferritin and GPx
activity - are consistent with the oxidative damage promoted by ALA accumulation.
Despite the absence of neurovisceral manifestations, possibly as a consequence of
the short term treatment, it resembles HT1 and AIP from the biochemical point of
view.
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Table I. Mean plasma, liver and urine ALA leveis for ali the studied groups. The
animais in group I were treated with saline solution (0.67 mL/kg body weight).
Animais in groups 11, 111 and IV were treated with 10, 40 and 80 mg SAME/kg body
weight, respectively. Data are shown as mean (+SD).
ALA leveis
Groups (mg SAME/kg body weight)
(unit; n)
I (control)
11 (10 mg)
111 (40 mg)
IV (80 mg)
Plasma
0.48 (±0.04)
3.30 (±0.80)*
3.99 (±0.45)* 4.39 (±0.93)*'#
(I-Lmol/mL;
(0.45-0.60)
(2.28-4.48)
(3.26-4.56)
(3.10-5.62)
n=8)
Liver
45.80
1.92 (±0.35) 30.83 (±7.36)* 42.73 (±4.38)#
(±11.74)#,0
(nmol/mg
(1.60-2.60)
(22.13-39.99) (40.40-49.77)
protein; n=8)
(33.62-66.62)
Urine
54.26
49.93 (±5.3)* 52.26 (±9.58)*
4.15 (±1.69)
(±8.44)*,#
(between the
(1.66-7.66)
(43.55-58.11 ) (39.13-66.67)
nd
rd
2 and 3
(40.51- 67.63)
i.p.)
(I-Lmol/mL;
n=8)
Plasma: ·p<O.001 is statistically different from control (group I). #p<O.001 is statistically different from group 11 (10 mg SAME/kg
body weight). Multiple comparisons between the groups were made using the Tukey-Kramer test.
Liver: ·p<O.OS is statistically different from control (group I). #p<O.001 is statistically different from control (group I). op<O.OS is
statistically different from group II (10 mg SAME/kg body weight). Multiple comparisons between the groups were made using
the Kruskal-Wallis test.
Urine: ·p<O.001 is statistically different from control (group I). #p<O.OS is statistically different from group 11 (10 mg SAME/kg
body weight). Multiple comparisons between the groups were made using the Kruskal-Wallis test.
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Table li. Liver ALA-D activity for animais in groups I, 11, 111 and IV. Animais in group I
were treated with saline solution (0.67 mLlkg body weight). Animais in groups 11, 111
and IV were treated with 10, 40 and 80 mg SAME/kg body weight, respectively. n=6.

% ALA-D activity
Group

Liver

I

100
5.63 a ,d

111

"

4.18 b ,d

IV

0.98 c

a. p<O.OS is statistically ditterent trom control (group I); b. p<O.01 is statistically different trom control (group I); c. p<O.001 is
statistically different trom control (group I); d. p<O.001 is statistically different trom group IV (80 mg SAME/kg body weight).
Multiple comparisons between the groups were made using the Kruskal-Wallis test.

204

Table 111. Mean (±SO) reduction in urinary COPRO for ali the treated groups. Mean
(±SO) renal c1earance of ALA for ali the treated groups. Animais in group I were
treated with saline solution (0.67 mLlkg body weight). Animais in groups 11, 111 and IV
were treated with 10, 40 and 80 mg SAME/kg body weight, respectively. n=5.
Group

Reduction in urinary COPRO leveis (%)
I

11
111
IV

Clearance of ALA (mLlmin)
(mean ± 50)
0.24 (±0.14)

90 (ranging frem 72 to 104)*,#,6

65 (ranging from 51 to SO)

',#

79 (ranging frem 50 to 118)"#

0.39 (±0.1st,b
0.25 (±O.OS)

0.33 (±0.13t

Urinary COPRO: 'Data were normalized subtracting the values found for the control group. #p<O.001 is statistically different
from control (group I). óp<O.OS is statistically different from groups 111 and IV (40 and 80 mg SAME/kg body weight, respectively).
Multiple comparisons between the groups were made using the Tukey-Kramer test.
Clearance of ALA: ap<O.OS is statistically different from control (group I). bp<O.01 is statistically different from group III (40 mg
SAME/kg body weight). cp<O.01 is statistically different from group III (40 mg SAME/kg body weight). Multiple comparisons
between the groups were made using the Kruskal Wallis test.
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Table IV. Mean liver protein carbonyl, lipid peroxidation, GSH/(GSH+GSSG) ratio,
total non-heme iron content, SOO activity and glutathione peroxidase activity for ali
the studied groups. Animais in group I were treated with saline solution (0.67 mLlkg
body weight). Animais in groups 11, 111 and IV were treated with 10, 40 and 80 mg
SAME/kg body weight, respectively. Data are shown as mean (±SD).
Biomarkers of
oxidative imbalance

Groups (mg SAME/kg body weight)
Liver

Carbonyl protein
(nmol/mg protein; n=6)
Lipid peroxidation
(MOA) nmol/mg
protein; n=6)
GSH/(GSH+GSSG)
ratio (n=5)
Total non-heme iron
(J.l.g Fe/mg tecido; n=8)
SOD activity (UI mg
protein; n=8)
Glutathione peroxidase
activity (nmols
NADPH/min.mg
protein; n=7)

I (control)
6.04 (±2.1 O)
(3.75-9.20)
2.63 (±0.40)
(2.22-3.17
0.22 (±0.04)

11 (10 mg)
13.78 (±3.99)*
(10.13-20.76)
2.92 (±0.60)
(2.11-3.67)
0.23 (±0.1 O)

111 (40 mg)
5.34 (±1.18)
(4.11-7.50)
3.41 (±0.42)*'#
(2.90-4.08)
0.23 (±0.05)

IV (80 mg)
4.99 (±0.68)
(3.99-6.10)
2.83 (±0.24)
(2.48-3.09)
0.25 (±0.08)

0.50 (±0.15)

0.48 (±0.1 O)

0.75 (±0.24)**

0.59 (±0.15)

54.11 (± 8.27)

52.74 (±12.28)

48.80 (±1 0.04)

56.31 (±5.40)

2.19 (±1.19)

3.35 (±1.36)

4.82 (±1.24)*

3.48 (±1.29)

Liver protein carbonyl: *p<O.001 is statistically different from groups I (control)), 111 and IV. Multiple comparisons between the
groups were made using the Tukey-Kramer test.
Liver MOA: *p<O.001 is statistically different from control (group I). #p<o.OS is statistically different from group IV (80 mg
SAME/kg body weight). Multiple comparisons between the groups were made using the Tukey-Kramer test.
Total non-heme iron Iiver leveis: ** p<O.OS is statistically different from control (group I) and group 11.
Glutathione Peroxidade activity: *p<O.001 is statistically different from controln (group I). Multiple comparisons between the
groups were made using the Tukey-Kramer test.
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Figure legends
Figure 1. Localization of iron (A, E, I), ferritin (8, F, J) and DNP (C, G, K) in the liver
of normal (A-O) or SAME treated rats (10 mg, E-H; 40 mg l-L; 80 mg, insert of
Figures I-K). Stainable iron is observed as irregular dark granules in liver cell
cytoplasm (arrows). The density of granules in the liver parenchyma varied with the
animais' treatment (A, E, I and insert). By contrast, DNP immunoreactivity shows
differences (C, G, K and insert) in intensity, but is uniformly distributed in liver cells.
In general, immunoreaction for ferritin is weak in liver cells except in 10 mg SAMEtreated samples (8, F, J). (v) portal vein; (s) sinusoid; (h) hepatocyte columns; (p)
portal area. Figures O, H and L are representative of the immunoreaction controls in
which the primary antibody was replaced by non-immune rabbit serum, respectively,
for anti-ferritin in the control group, anti-DNP in the 10 mg SAME treated group, and
anti-DNP reaction in the 40 mg SAME treated group.

Figure 2. Electron microscopy analyses of the hepatic parenchyma: (A) control
group. (8-0) 10 mg SAME/Kg. (E-H) 40 mg SAME/kg. Hepatocytes (h) show
euchromatic

nucleus (n),

prominent

nucleolus

(nc)

and

cytoplasm

rich

in

mitochondria. C and D, respectively, highlight mitochondria with electron dense
matrix (white asterisk) and mitochondria with normal morphology (black asterisk), as
well as a heterophagosome-like organelle, which are common ultrastructural findings
in hepatocyte-treated animais. (E,H) Mitochondria with atypical electron dense matrix
(white asterisk) and with electron dense inclusions (arrows) prevailed over
mitochondria with normal appearance (black asterisk) in hepatocytes of 40 mg
SAME-treated animais. (F) Lipid droplets are particularly numerous in this group (L)
and occasionally also (G) rounded mitochondria with scarce cristae (m) surrounded
by dilated endoplasmic reticulum cisternae (arrowheads). (d) Space of Disse. Bar in
E indicates 7 f,lm (A, 8, F), 2 f,lm (C, G), 0.25 f,lm (O), 20 f,lm (E), or 5 f,lm (H).
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Figure 1. Localization of iran (A, E, I), ferritin (B, F, J) and DNP (C, G, K) in the liver
of normal (A-O) or SAME-treated rats (10 mg, E-G; 40 mg I-K; 80 mg, insert of
Figures I-K). Figures D, H and L are representative of the immunoreaction contrais in
which the primary antibody has been replaced by non-immune rabbit serum,
respectively, for anti-ferritin in the contrai group, anti-DNP in the 10 mg SAME-treated
group, and anti-DNP reaction in the 40 mg SAME-treated group.
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Figure 2. Electron microscopy analyses of the hepatic parenchyma: (A) control
group. (8-D) 10 mg SAME/kg. (E-H) 40 mg SAME/kg.

