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111.6.2 - Administração intraventricular de 6-0HDA

Os ratos, previamente anestesiados com eter, foram

fixados em um aparelho estereotãxico para pequenos animais. ~

põs a tricotomia, fez-se uma incisão na linha mediana da pele

que recobre a superfície dorsal do crânio e afastou-se as mem

branas. Em seguida,o crânio foi perfurado na região do ventríc~

10 lateral ,utilizando-se um motor de baixa rotação de uso

odontolõgico, considerando-se o Bregma como zero e as coorde-

nadas: anterior = +0,05, lateral = -0,12 e vertical = -0,40.

Utilizou-se uma microseringa Hamilton, fixada ao aparelho pa-

ra injetar 5 ~1 da solução de 6-0HDA e ãcido ascõrbico 0,02%

(grupo experimental), ou solução de NaCl 0,9% e ácido ascõrbi

co 0,02% (grupo controle), com uma velocidade aproximada

1 ~l/minuto.

de

111.6.3 - Determinação de hemoglobina

A concentração de hemoglobina (Hb) foi determinada

pelo metodo de Van Kampen & Zjilstra (1961), utilizando-se um

padrão de metHb humana (10,0 g/lOO ml). Expressou-se a concen

tração em gramas de Hb/100 ml de sangue.

111.6.4 - Determinação da atividade de SOD

A atividade de SOD foi determinada pelo metodo de

Maral e col. (1977), que se fundamenta na inibição da redução

do NBT por superõxido produzido na reoxidação de riboflavina
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SOD acrescentou-se ao sistema KCN 1 mM para inibir a CuZn-SOD

(Weisiger & Fridovich, 1973). Adicionou-se a esta mistura de

reação 10 ~1 de hemo1isado, ou 20 ~1 de homogenato para um v~

lume final de 2 m1 na cubeta. Esta solução, contida numa cela

de quartzo de 1 cm de caminho õtico, foi colocada em um sist~

ma que consiste de uma caixa metã1ica contendo lâmpada de luz

u1travio1eta com emissão de 365 nm, a uma distância de 2 cm e

um suporte para celas termostatizado a 25°C. O tempo de irra

diação foi ajustado de modo que, na ausência de SOD, ocorres-

se um aumento na absorbância a 560 nm de 0,20 a 0,24.

111.6.5 - Determinação da atividade da GSH-Px

A determinação da atividade da GSH-Px ê baseada na

medida da velocidade de oxidação da glutationa na forma redu-

zida por um hidroperõxido, na presença de glutationa peroxid!

se. As medidas são realizadas acop1ando-se a este sistema a

redução imediata da glutationa oxidada por NADPH na presença

de glutationa redutase. A mistura de reação constituiu-se por

NADPH 0,2 mM, glutationa reduzida 1 mM, hidroperõxido de ter-

cio-buti1a 1 mM, glutationa redutase 3 U.I. e 50 ~1 de hemo1i

sado ou homogenato de tecido, em tampão fosfato 0,05 M, pH 7,0

para um volume final de 3,0 m1 (Mara1 e co1., 1977). A ve10cl

dade de formação de glutationa oxidada foi medida seguindo-se

foto-reduzida. O sistema de dosagem foi constituido de ribo-

f1avina 40 m, metionina 10 mM, KCN 20 M e NBT 0,17 mM em

tampão fosfato 0,05 M, pH 7,8. Para medir a atividade da Mn-
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o decrescimo da absorbância do NADPH a 340 nm (8 = 6,22 x 103

M-l cm-l), a 37°C.

o controle da especificidade dos metodos utilizados

nas determinações de SOD e GSH-Px foi feito pela adição as

misturas de reação do hemolisado ou homogenato previamente

fervido durante 30 minutos. As amostras foram dosadas em du-

plicata, dentro do periodo de 24 horas após sua preparação.

III.6.6 - Dosagem de proteinas totais

As proteinas totais dos homogenatos de figado e ce-

rebro foram dosadas pelo. metodo, de Lowry e colo (1951).

111.6.7 - Preparação de lipossomos multilamelares

....-

Lipossomos multilamelares foram preparados com 1ec~

tina de ovo obtida por modificação dos metodos de Singleton e

col. (1965) e Kamp e col. (1977). As membranas artificiais f~

ram obtidas pela evaporação das soluções clorofórmicas corres

pondentes, atraves de uma corrente de nitrogênio super seco.

Após a evaporação do solvente, as amostras foram deixadas em

vãcuo pelo menos 2 horas para eliminação residual do solvente.

A seguir, adicionou-se volume necessãrio de tampão fosfato

0,1 M, pH 7,2, contendo DTPA 1 mM, para uma concentração fi-

nal de lecitina igual a 0,8, 1,0 ou 10,0 mg/ml, seguida de a-

gitação em vortex por 10 minutos.
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111.6.8 - Medida de produtos da peroxidação 1ipídl

ca em 1ipossomos, homogenatos de tecido

e eritrõcitos de rato pelo teste do áci-

do tiobarbiturico

A peroxidação 1ipídica foi realizada incubando-se os

1ipossomos ou homogenatos a 37°C, sob ar, em um banho com agi-

tação, tipo Dubnoff. No sistema com 1ipossomos as reações fo-

ram iniciadas pela adição de 6-0HDA; no caso dos tecidos, uti-

lizou-se os sobrenadantes da centrifugação a 1000 9 dos homog~

natos de ratos previamente expostos aCPA, Li2C03 ou 6-0HDA. Em in-

tervalos de tempo regulares,retirou-se aliquotas (250 111) em d~

plicata, às quais adicionou-se 0,45 m1 de TCA 10% e 0,45 ml de

TBA (solução a 2% em água). Após a incubação a 100°C por 25 mi

nutos, as amostras foram colocadas em gelo por 30 minutos e

posteriormente centrifugadas a 10.000 rpm. Para a medida de

SRTBA(MDA) nos eritrõcitos de rato, tomou-se 0,8 m1 de eritró-

citos, previamente lavados com NaC1 0,9%, adicionou-se 1,6m1

do reativo de TBA (15 9 de TCA, 0,375 9 de TBA e HCl 0,25 N q.

s.p. 100 ml), medindo-se as SRTBA(MDA) pelo metodo de Buege &

Aust (1978).A fim de impedir a decomposição de hidroperõxidos

lipídicos, catalisada por metais de transição e a formação de

SRTBA(MDA) durante a etapa de aquecimento do ensaio adicionou

-se ao reativo de TBA 0,03 volumes de BHT a 2% em etanol (Bue-

ge & Aust, 1978). Foi obtido o espectro de absorção do produto

de reação na faixa de 450 nm - 600 nm e a concentração de

SRTBA(MDA) foi determinada considerando-se seu coeficiente de

- extinção molar 1 -5 -1 -1
8535 nm = ,56 x 10 M cm (Buege & Aust,

1978).
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111.6.9 - Medidas de consumo de oxigênio na autoxi

dação de 6-0HDA

As medidas de consumo de oxigênio por soluções de

6-0HDA 200 ~M ( em tampão acetato 5 mM~ pH 2~6) foram feitas~

a 37QC~ em tampão fosfato 0,1 M~ contendo DTPA 0,1 mM, pH 7,2

em um monitor de oxigênio YS1 (Yellow Springs Instruments).

Nos sistemas contendo clorpromazina (pH 7,2) esta foi adicio

nada imediatamente antes de iniciar-se a reação por adição de

6-0HDA.

111.6.10 - Detecção de superõxido, durante a auto-

xidação de 6-0HDA

A redução de ferricitocromo C e a oxidação de epi-

nefrina, associadas a um efeito inibitõrio de SOD~ foram uti-

lizadas para demonstrar a presença de superõxido (McCord &

Fridovich, 1969; Misra & Fridovich, 1972). Os sistemas de rea

ção constituiram-se de 6-0HDA 100 ~M~ DTPA 0,1 mM e

mo C 25 ~M (pH 7,2) ou adrenalina 400 ~M (pH 7,8)

citocro-

em tampão

fosfato 0,1 M. o volume total de reação foi de 3,0 ml. As me

didas de absorbância foram realizadas em um espectrofotômetro

DMR-10~ com porta-cubetas termostatizado a 37°C. As velocida-

des de redução do ferrocitocromo C, ou oxidação da epinefrina

foram seguidas em 550 nm e 480 nm, respectivamente. As conce~

trações de ferrocitocromo C e adrenocromo formados foram esti

madas pelos respectivos coeficientes de extinção molar iguais

a 21.000 M-l cm-l (Massey, 1959) e 4020 M-l cm-l (Green e
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cal., 1956). A fim de se evitar interferências nas medidas de

absorbância devidas ã absorçâo de 6-0HDA, adicionou-se quantl

dades iguais de 6-0HDA na cela de referência.

111.6.11 - Obtenção dos espectros de ressonância p~

ramagnetica eletrônica dos adutos de spin

do radical hidroxila formado na au~oxida

ção de 6-0HDA

/

Os espectros de RPE foram obtidos a temperatura am-

biente em um espectrômetro Varian modelo E-4. A mistura de

reação, com um volume final de 0,1 ml, continha 6-0HDA 3 mM ou

0,1 mM e DMPO 0,1 M, em tampão fosfato 0,1 M, pH 7,2, contendo

DTPA 1 mM. Em seguida ã homogeneização, tomou-se uma aliquota

de 50 ~l desta mistura e colocou-se em um tubo plãstico permei

vel a gãs (diâmetro interno 0,81 mm, espessura de parede de

0,05 mm da Zeus Industrial Products), traçando-se os espectros

de RPE. A calibração inicial do espectrômetro de RPE foi feita

/ utilizando-se TEMPOL como padrão interno.

111.6.12 - Separação de produtos hidroxilados da d~

pamina por cromatografia liquida de alta

pressão (HPLC)

A separação de dopamina e seus metabõlitos por HPLC

foi realizada de acordo com os metodos de Slivka & Cohen (1985)

e Seiden & Vosmer (1984). O sistema cromatogrãfico consistiu
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de um aparelhoWaters 6000A (descrito no item 111.3) com detetor

eletroquimico. Utilizou-se uma coluna de aço CG Nucleosil 120

-5 (Instrumentos Cientificos CG) C-18, de fase reversa, com

as dimensões 250 x 8 x 4 mm e tamanho de particula igual a 5

microns. A eficiência da coluna, calculada em relação ao an-

traceno (1,2 mg/100 ml), foi de 42.000 pratos teóricos/metro

com a fase móvel acetonitrila:ãgua (70:30) e uma pressão

trabalho igual a 1500 psi.

de

o eletrodo de trabalho de carbono vitreo (TL-5A-Bi~

analytical Systems Inc.) foi mantido em um potencial de +0,8V

em relação ao eletrodode referênciade Ag/ACl (RE-l) e a se~

sibilidade do detetor foi mantida em 10 nA. A fase móvel con-

sistiu de ãcido citrico 0,125 M, fosfato de sódio 0,125 M,

EDTA 100 mg/l e octil sulfato de sódio 30 mg/l (ion-par);o pH

foi ajustado para 2,5 com H3P04 concentrado. O fluxo utiliza-

do foi de 0,5 ml/minuto, que resultou uma pressão de trabalho

igual a 1500 psi. A fase móvel foi passada em filtros Millip~

re com diâmetro de poro 0,45 ~M e deaerada sob vãcuo.

III.6.l3 - Determinação fluorimetrica de HVAe DOPAC

As dosagens de HVA e DOPAC foram realizadas segundo

as metodologias descritas por Westerink & Korf (1977) e Weste

rink & Mulder (1981). No sistema do HVA mede-se o fluoróforo

(dimero) resultante da oxidação do HVA por IF~(CN)613:, em

meio alcalino. Os comprimentos de onda de excitação e emissão

são 320 nm e 425 nm,respectivamente. O protocolo utilizado foi

o seguinte: tomou-se 0,8 ml de eluato e 0,2 ml de amônia con-
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centrada (25%) e deixou-se em repouso por 15 a 20 minutos. A

seguir, adicionou-se 0,2 ml de solução reagente de K3IFe(CN)61

a 0,023% (25 ml de K3IFe(CN)61, 27 ml de amônia concentrada
e

5 ml de água deionizada); após 4 minutos, acrescentou-se 0,15

ml de solução de cisteina 0,5% e completou-se o volume com 1,85

ml de água deionizada, medindo-se a fluorescência.

A determinação de DOPAC baseia-se na formação da qul

nona correspondente, gerada por autoxidação, e sua subsequente

condensação com etilenodiamina. A fluorescência do produto fo~

mado ê medida em comprimentos de onda de excitação e emissão

iguais a 390 nm e 450 nm, respectivamente. O protocolo seguido

foi: 0,28 ml de solução A de etilenodiamina (55 ml de etileno-

diamina 18%, 10 ml de HC1 2 N e 5 ml de ãgua deionizada); 0,70

ml de eluato e 0,05 ml de solução de K3IFe(CN)61 0,0006%. Dei-

xou-se em banho a 73°C por 13 minutos e ao final deste tempo,

removeu-se as amostras para um recipiente com gelo. Após 10 m2

nutos, retirou-se as amostras do gelo e acrescentou-se 0,40 ml

de solução de etilenodiamina 10%. O volume foi completado

1,56 ml de água deionizada e mediu-se a fluorescência.

com

A quantificação foi feita atraves de curvas de cali-

bração com diversas concentrações dos padrões.

111.6.14 - Análise estatistica

A anãlise dos niveis de atividade da SOD e GSH-Px,

em humanos:e nos ratos, foi realizada pelo teste T de "Stu-

dentll para amostras independentes e dados não pareados (Sned~

cor & Cochran, 1980) e pela prova U de Mann-Whitney (1947).P~



ra a comparaçao das curvas de produção de STRBA(MDA) nos

mais injetados com 6-0HDA e CPZ empregou-se o teste do

-quadrado (Pearson, 1904).
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IV. RESULTADOS

IV.l - ATIVIDADES ERITROCITARIAS DE SOD E GSH-Px NOS PACIEN-

TES COM ESQUIZOFRENIA E PSICOSE MAN!ACO-DEPRESSIVA

Os valores das atividades de SOD nos eritrõcitos dos

indivlduos normais e portadores de esquizofrenia ou psicose m~

nlaco-depressivaestão representadosna Fig. 1 e Tab. 1. Para

comparaçao com o grupo normal, o grupo de pacientes esquizofr~

nicos foi subdividido por sexo e pelo fato de estarem ou

em uso de neurolêpticos. No grupo dos pacientes portadores

nao

de

PMD a comparaçãocom o grupo normal foi feita apenas de acordo

com o fato de estarem sendo tratados com Li2C03 isoladamenteou

com Li2C03 associado a neurolêpticos.

A Tab. 1 mostra que a atividade de SOD tanto nos gr~

pos de esquizofrênicos quanto nos grupos de PMD foi maior do

que no grupo normal.

Em relação ã atividade de GSH-Px (Tab. 1), constata-

-se que foi acentuadamente diminulda nos pacientes portadores

de esquizofreniasem medicação com neurolêpticos.Ao contrário,

no grupo de pacientes com PMD medicados com Li2C03 + neurolêp-

ticos estes valores estavam discretamente aumentados, quando

comparados aos normais.
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FIG..1:ATIVIDADEDASODERITROCITARIA(U/I Hb)
1; GrupoControlei2:Esquizofrênicosnõo tratodos(H)
3: Esquizofrênicosnão trotados(M);4: Esquízofrênícostratados (toAe H)
5~PMDtratados com L1lio(M e H);6: PMDtratados com Lítio e Neuroleptícos
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TABELA 1 - Valores das médias (i), desvios padrão (Sx) It erro da média () para SOD, GSH-Pxe Hb e comparação estatTstica dos grupos de
pacientes estudados.

Grupos Normal ESQUI ZOFRlN I COS PMD

Parâmetros ri sem sem Õ e com
Li2C03 Li2C03+neurolépticosneuro lépt icos neuro 1épt i cos neuro 1ept i cos

SOD

(U/ml)
x 69 102 113 106 96 88

Sx 13 14 16 23 20 20

2 3 4 7 5 5

"tU - 8,36 8,16 7,78 7,00 4,65

(p=O,OOl) (p=O,OOl) (p=O,OOl) (p=O,001) (p=O,OOl)
"z" - 6,03 5,51 4,50 4,85 3,92

(p=O,OOO03) ( p=O,00003) (p=O,OO003) (p=O,OOO03) (p=O,OOO03)
n 58 21 17 12 17 16

(U/gHb)
i 482 740 840 772 690 663

Sx 85 256 136 261 135 162

11 56 33 75 33 41

"t" - 5,29 13,15 7,01 6,82 6,06

(p=O,001 ) (p=O,001) (peO,OOl) (peO,001) (peO,OOl)

"z" - 4,52 5,04 4,27 5,56 3,94

(p=O ,00003) (p=O ,00003) (p=O ,00003) (p=O,OOO03) (p=O,OOO03)
n 58 21 17 12 17 16

GSH-Px

(U/gHb)
x 14,9 9,8 5,1 10,8 14,8 17,8

Sx 11,2 6,6 2,6 7,1 8,3 8,8

1,7 1,4 0,7 2,4 2,1 2,2

"t" - 1,96 3,33 .1,03 0,05 0,94

(N.S.) (p 0,01) (N.S.) (N.S.) (N.S.)

"z" - 1,79 3,99 0,95 0,45 1,57

(p=O,04) (p=O ,00005) (p=O,171õ N.S.) (p=O,326õN.S.) (p=O,02)
n 44 21 15 9 15 16

Hemog 1ob i na

(g/100 ml)
x 14,4 15,3 13,6 14,3 14,0 13,4

Sx 1,4 2,9 1,3 2,0 1,0 1,5

0,2 0,6 0,3 0,6 0,2 0,4
..." - 2,19 3,52 0,16 0,91 2,02L

(p<O,05) (p<O,OOI) (N.S.) (N.S.) (p<O,05)

"z" - 2,59 2,43 0,014 0,71 2,16

(p=O,005) (p=O,008) (p=O,496; N.S.) (p20,239; N.S.) (p= 0,02)
n 64 21 17 12 17 16

(N.S.)=não significante para C1= 0,05 (bilateral); "t" =valor calculado pelo teste "t" de Student;'Z" = valor calculado pela prova "U" de
Mann-Whitney õn " nQ de dados.
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Em relação ã atividade da GSH-Px (Tab. 1), consta-

tou-se um decrescimo significante nos pacientes portadores

de esquizofrenia que não estavam recebendo medicação, e au-

mento para o subgrupo com PMD medicados com Li2C03 + neuro-

lepticos (Tab. 1). r importante notar que os resultados _das

anãlises estatisticas não-parametrica (Prova Ude Mann-Whit

ney) e parametrica (teste t de Student) diferiram apenas

relação ã GSH-Px, tendo em vista a dispersão destes dados

em

e

sua distribuição não-gaussiana (x2 calculado = 26,84 e x2 teõ

rico = 15,51, para a= 0,05).

o fato da atividade de SOD ser expressa em U/ml de

sangue ou em U/g Hb não altera a significância dos resultados.

IV.2 -
EFEITO DO TRATAMENTO COM CPZ E Li2C03 NAS ATIVIDADES

DE SOD, GSH-Px E NA PEROXIDAÇAO ESPONTANEA EM FIGADO,

CEREBRO E ERITROCITOS DE RATOS

Com o objetivo de verificar se o litio e a CPZ iso-

lados, ou em associação, possam ter efeito IIper sill sobre as

atividades de SOD e GSH-Px, essas drogas foram testadas em ra

to, e medidas as atividades enzimãticas tanto em eritrõcitos

e cerebro - órgão alvo destes fãrmacos - quanto em figado,

principal órgão de metabolização.de xenobiõticos. As experiê~

cias foram feitas diante da administração aguda e crônica, no

caso da clorpromazina. Alem disso, mediu-se a lipoperoxidação

(SRTBA) em eritrõcitos, cerebro e figado.
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IV.2.1 - Tratamento agudo com CPZ e Li2fQ3

As tabelas 2, 3 e 4 mostram que o tratamento agudo

não resultou em alterações significativas nas atividades enzi

mãticas e nas SRTBAem nenhum dos grupos experimentais, em

comparaçao ao controle. Nos experimentos seguintes, então, e~

ses parâmetros foram medidos na vigência de um tratamento com

a c10rpromazina.

IV.2.2 - Tratamento crônico com CPZ

Na Tab. 5 e Fig. 2 encontram-se os resultados das

atividades de SOD e GSH-Px nos eritrõcitos, hemisférios cere-

brais e cerebe10 de ratos tratados com CPZ (10 mg/kg) durante

1 mês, em dias alternados, comparados com o controle. O tra-

tamento resultou em decréscimo na atividade de SOD nos eritrõ

citas, hemisférios cerebrais e cerebelo. No caso da GSH-Px

não houve alteração a nivel de eritrõcitos ou dos tecidos ce-

rebrais analisados.
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TABELA2 - Valores das medias (x), desvios padrão (Sx)' erro da meia (5x) e compar~
ção estatistica para as atividades de SODe GSH-Px e SRTBA(MDA)em eri-

trõcitos de ratos tratados com CPZ (10 mg/kg), Li2C03 (2 mEq Li/kg), CPZ

(10 mg/kg) + Li2C03 (2 mEq Li/kg) e NaC1 0,9% (grupo controle), durante
uma semana.

Grupos Controle CPZ Li 2 C03 CPZ + Li2C03Parâmetros

SOD

(U/ml)-
268 232 277 278x

Sx 57 79 71 66

5x 23 32 29 27

11til - 0,61 (N.S.) 0,24 (N.S.) 0,27 (N.S.)
IIUII - 13,5 (p=0,294) 19,5 (p=O,531) 21 (p=0,531)
n 6 6 6 7

(U/gHb)
x 1971 1863 2099 2064

Sx 414 347 429 253

5x 169 142 175 103

IItll - 0,49 (N.S.) 0,53 (N.S.) 0,50 (N.S.)
"U" - 14 (p=0,294 12 (p=0,197) 18,5 (p=0,418)
n 6 6 6 6

GSH-Px

(U/gHB
x 50,3 41 ,6 51,5 52,5

Sx 7,9 9,9 9,2 13,0

5x 2,8 3,7 3,5 4,9
IItll - 0,12 (N.S.) 0,36 (N.S.) 0,32 (N.S.)
IIU" - 22 (p=0,268) 32 (p=0,374) 26,5 (p=O,478)
n 8 ] 7 7

SRTBA

(nmo1ar de MDA/gHB)
x 35,5 32,6 33,8 36,2

Sx 8,0 4,4 4,7 3,6

5x 3,6 2,0 2,4 1 ,8
11til - 0,72 (N.S.) 0,54 (N.S.) 0,16 (N.S.)
IIU" - p=O,421 (N.S.) p=O,452 (N.S.) p=O,452 (N.S.),
n 5 5 4 4

IIU"= valor calculado pelo teste de Mann-Whitney;as outras legendas estão na Tab.l.
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TABELA3 - Valores das medias (x), desvios padrão (S ), erro da media (S-) e comparax x-
ção estat;stica para as atividades de SOO,GSH-Pxe SRTBA(MOA)para os

homogenatos de f;gado de ratos tratados com CPZ (10 mg/kg), Li2C03

(2 mEq Li/kg), CPZ (10 Mg/kg) + Li2C03 (2 mEq Li/kg) e NaC1 0,9% (grupo
controle), durante uma semana.

Parâmetros
Grupo Controle CPZ Li2C03 CPZ+ Li2C03

SOOtotal

(U/mg de prote;na)
x 14,3 12,4 14,3 14,8

Sx 2,9 3,2 3,3 2,3

5x 1, 1 1,4 1,3 1,O
"til - 0,81 (N.S.) O,40 (N. S. ) 0,09 (N. S. )

/' "UII - 1O (p=O,134; 23 (p=0,451; 20 (p=0,562;
N.S.) N.S.) N.S.)

n 7 5 7 5

Mn-SOO

(U/mg de prote;na)
x 8,2 7,8 8,7 8,1

Sx 2,1 2,5 2,3 1,3

5x 0,8 1 ,1 0,9 0,6
11til - 0,81 (N.S.) 0,40 (N. S.) Q,09 (N.S.)
IIUII - 12 (p=0,331; 16,5 (p=0,314; 14 (p=0,465;

N.S.) N.S.) N.S.)
n 6 5 7 5

GSH-Px

(U/mg de prote;na x 102)
x 5,8 5,5 5,8 6,9

Sx 1,2 1 ,1 2,0 1 ,6

5x 0,4 D,4 0,7 0,6
IItll - 0,12 (N.S.) 0,36 (N.S.) 0,32 (N.S.)
"UII - 32 (N.S.) 29 (N.S.) 46 (N.S. )
n 9 8 7 7

SRTBA(MOA)

(nmolar/mg de prote;na)
x 3,2 3,5 3,2 3,3

Sx 0,8 0,9 0,6 0,8

Sx 0,3 0,3 0,2 0,3
IItll -

0,52 (N.S.) O,84 (N. S .) 0,77 (N.S.)
IIUII - 20 (p=0,310; 27 (p=0,478; 23 (p=0,451;

N.S.) N.S.) N.S.)
n 7 7 8 7

- - \/.;r!a lana.nrl;, I'!::> L::>b 1 Ç> Trth 2.
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Valores das medias (x), desvios padrão (Sx)' erro da media (Sx) e compar~
ção estatística para as atividades de SOO,GSH-Pxe SRTBA(MOA)para os

homogenatosde cerebro de ratos tratados comCPZ(10 mg/kg), Li2C03

(2 mEqLi/kg), CPl (10 mg/kg) + Li2COi (2 mEqLi/kg) e NaC10,9% (grupo
controle), durante umasemana.

TABELA4 -

Parâmetros
Grupo Controle CPZ+ Li2C03CPZ Li2C03

SOOtotal

(U/mg de proteína)
x 6,5

1,8

0,6
Sx

Sx
IIt"

IIU"

n 9

Mn-SOD

(U/mg de proteína)
-
x

Sx

Sx

3,4

0,7

0,3
11til

IIU"

n 6

GSH-Px

(U/mg de proteína x 102)
x 1,1

0,3

0,2
Sx

Sx
IIt"

IIUII

n 5

SRTBA (MOA)

(nmolar/mg de pr.oteína)
-
x 5,4

1,3

0,5
Sx

Sx
11til

IIUII

n 6

Vide legenda na Tab.1 e Tab. 2.

5,7

0,7

0,2

1,11 (N.S.)

28 (N.S. )
9

3,5

0,4

0,2

0,37 (N.S.)

13 (p=0,396;
N.S.)

5

1,3

0,3

0,2

0,70 (N.S.)

7 (p=0,278;
N.S.)

5

6,4

1,1

0,5

0,11 (N.S.)

7 (p=0,089;
N.S.)

5

6,3

0,7

0,3

0,15 (N.S.)

35,3 (N.S.)
9

3,3

0,9

0,4

0,15 (N.S.)

11 (p=O,457;
N.S.)

4

1,1

0,5

0,2

0,21 (N.S.)

11 (p=O,421;
N.S.)

5

5,4

1,3

0,5

0,63 (N.S.)

20 (p=0,473;
N.S.)

7

5,3

1,0

0,3

0,05 (N.S.)

23 (N.S.)
9

3,7

0,9

0,4

1,44 (N.S. )

13 (p=0,545;
N.S. )

4

1,4

0,6

0,3

0,15 (N.S.)

8 (p=0,210;
N.S.)

5

5,7

1,1

0,41

0,67 (N.S.)

15 (p=O,223;
N.S.)

7



TABELA5 - Valores das medias (x), desvios padrão (5 ), erro da media (S-) e comparação estat;stica para as atividades de SODe GSH-Px emx x
eritrõcitos e homogenatos dos hemisferios cerebrais e cerebel0 de ratos tratados com CPZ(10 mg/kg) ou NaCl 0,9% (grupo contro
le), durante ummês.

E'ritrõcitos Hemisferi os cerebrais Cerebel0

SOD GSH-Px SOD GSH-Px SOD GSH-Px
(U/mg' de rote;na x (U/mg de pote;na x

U/ml U/gHb (U/gHb) (U/mg'lde prote;na) 1° ) (U/mg de prote;na) 10 )

Controle

x 259 1907 65,3 1 ,7 2,5 1,2 2,5

Sx 50 449 9,9 0,6 1 ,0 0,4 1,0

5x 18 159 3,3 0,2 0,3 0,1 0,3

n 8 8 9 10 10 10 10

Experimental
-

195 1370 63,8 0,6 3,1 0,7 3,6x

Sx 36 161 9,8 0,3 1,2 0,4 1 ,3

S- 12 54 3,5 0,1 0,4 0,1 0,4
X

11til 3,05 3,36 0,32 4,57 1 ,18 3,30 2,06

(p<O,Ol) (p<O,Ol) (N.5.) (p<O,OOl) (N. S.) (p<O,Ol) (N.S.)
"U" 8 11 28,5 3,5 32,5 19 25

(p<0,02) (p<0,02) (N.S.) (p<0,002) (N.S.) (p<0,05) (N.S.)
n 9 9 8 9 9 (

Vide legenda na Tab.l e Tab. 2. co
co
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I V.3 - EFEITO DA ADMINISTRAÇAO INTRAVENTRICULAR DE 6-0HDA NOS

NTVEIS DE ATIVIDADE DA SOD

Para avaliar o efeito de um "stress" oxidativo, a

nível cerebral nos níveis de atividade da SOD,

neurotoxina 6-0HDA no cerebro de ratos.

injetou-se a

Estão representadas na Tab. 6 e Fig. 3 os

dos das atividades da SOD eritrocitãria, SOD total e

resulta-

Mn-SOD

cerebral em ratos anestesiados com hidrato de cloral (400 mg/

kg), injetados com 6-0HDA (200 ~g/5 ~l) no ventrículo lateral

cerebral e sacrificados 24 ou 72 horas após a injeção.

Nos animais sacrificados 24 horas após a administr~

ção intraventricular de 6-0HDA constatou-se discreto aumento

da Mn-SOD cerebral, confirmado apenas pela prova U de Mann-

Whitney. Em 72 horas, após a injeção intraventricular de

6-0HDA, houve aumento significativo nas atividades da SOD erl

trocitãria e de SOD total do cerebro, às custas do aumento da

CuZn-SOD, jã que os níveis de Mn-SOD são iguais aos controles.

Pelo fato das respostas nos nlveis de atividade da

SOD eritrocitãria e cerebral terem sido significantes

ras após a administração de 6-0HDA, escolheu-se este

72 ho

perlodo

para os estudos posteriores, onde se usaram diferentes conce~

trações de 6-0HDA. Nestes experimentos substituiu-se o aneste

sico hidrato de cloral por eter etílico, visto que os animais

anestesiados com cloral, quando sacrificados, apresentaram as

cite e cianose dos tecidos abdominais.

Observou-se posteriormente, que o grupo controle dos

animais anestesiados com hidrato de cloral apresentou nlveis

de SOD eritrocitãria superiores aos dos grupos controle dos

experimentos nos quais se empregou o eter como anestesico.



TABELA6 - Valores das medias (x), desvios padrão (Sx)' erro da media (5x) e comparação estatística para as atividades da SOCeritrocitã-
ria e cerebral de ratos, anestesiados com hidrato de cloral (400 mg/kg) e, sacrificados 24 ou 72 horas após a injeção intrave~
tricular de 6-0HDA (200 ~g/5 ~l).

24 Horas 72 horas

Eritrõcitos Cerebro Eritrõcitos Cerebro

U/ml U/gHb
SOD total Mn-SOD

U/ml U/gHb
SOD total Mn-SOD

(U/mg de proteina)(U/mg de proteína) (U/mg de proteína) (U/mg de proteína)

Controle
-

166 1098 2,5 0,8 227 1442 3,8 1,6x

Sx 22 130 1,0 0,3 29 385 0,9 0,5

5x 8 46 0,4 0,1 8 116 0,3 0,2
n 8 8 8 7 12 11 12 7

Experimenta1
x 202 1018 2,7 0,9 267 1859 4,5 2,1

Sx 95 152 1,2 0,1 44 388 0,9 0,7

5x 32 54 0,4 0,04 12 117 0,2 0,2

11til 1 ,00 1,12 0,27 1,97 2,70 2,54 1,99 1,49

(N.S. ) (N.S. ) (N.S.) (N.S.) (p 0,02) (p 0,01) (p 0,05) (N.S.)
IIUII 31 26 31 14,5 39 30 52,5 19

(N.S.) (p 0,287; (p 0,480; (p 0,05) (p 0,02) (p 0,05) (p 0,05) (N.S.)

N.S) N.S.)
11 16 9

\O
n 9 8 8 9 14 --'

Vide legenda na Tab.1 e Tab. 2. Níveis de significãncia são para a: prova unilateral
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N.S. = não significante para = 0,05 (bilateral)

Na Fig. 4 estão apresentados os valores de SOD eri-

trocitãria e cerebral nos ratos tratados com 6-0HDA nas con-

centrações de 50 ~g/5 ~1 (50 mM), 100 ~g/5 III (100 mM)

200 ~g/5 ~l (200 mM). Na Tab. 7 encontram-se os demais

e

dados

destes grupos. Verificou-se que nas três concentrações de

6-0HDA utilizadas houve aumento da SOD total cerebral e SOD

eritrocitãria, enquanto que a atividade da Mn-SOD (para a con

centração 200 ~g/5 lll) não se alterou (Fi g. 5).

Para esclarecer se o IIstress" oxidativo a nivel ce-

rebral ocorreria mesmo na presença de neurolepticos, os ratos

foram previamente tratados com CPZ (10 mg/kg) durante 1 mes,

em dias alternados e, ao final deste periodo, foram injetados

c om 6-OHOA (2 OO ~g/ 5 ~1 , v i a i nt ra ve nt r i c u1a r) e s a c r i f i c a dos a

p6s 72 horas. Os dados referentes a este experimento encon-

tram-se na Tab. 8 e Fig. 6. Aumentos significativos na ativi-

dade de SOD ocorreram no cerebro e nos eritrõcitos.

Controle "t" Significância

cloral x eter (p/6-0HDA 200 g) 2,77 p<0,02

cloral x eter (p/6-0HDA 100 g) 2,32 p<0,05

cloral x eter (p/6-0HDA 50 g) 2,86 p<O,Ol

eter (6-0HDA 50 119) x eter

(6-0HDA 1001l9) 0,74 N.S.

eter (6-0HDA 50 g) x eter

(6-0HDA 200 g) 0,46 N.S.

eter (6-0HDA 100 g) x eter

(6-0HDA 100 g) 0,44 N.S.
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TABELA7 - Valores das medias (x), desvios padrão (Sx)' erro da media (Sx) e comparação estat;stica para as atividades de SODeritrocit~
ria e cerebral de ratos, anestesiados com eter e, sacrificados 72 horas após a injeção intraventricular de 6-0HDA (50, 100 e

200)~g/5 ~1.

Vide legenda na Tab.l e Tab.2. N;veis de significância são para a prova unilateral.

\O
<.11

50 g 100 g 200 g

Eritrõcitos Cerebro Eritrõcitos Cerebro Eritrócitos Cerebro
(U/mg de proteina)

U/ml U/gHb U/mg de prote;na U/ml U/gHb U/mg de prote;na U/ml U/gHB 50D total Mn-50D

Controle

x 152 1115 1,4 179 1176 2,1 155 1151 2,9 0,8

Sx 54 266 0,3 22 142 0,4 21 163 0,4 0,5

Sx 13 69 0,1 6 39 0,2 5 40 0,1 0,1

n 18 15 9 15 13 6 17 17 12 14

Experimental
x 180 1345 1 ,9 181 1362 2,7 178 1394 3,76 0,9

Sx 58 274 0,5 28 207 0,5 41 303 0,6 0,3

5x 13 69 0,1 6 50 0,2 9 68 0,2 0,1

"t" 155 2,34 2,89 0,16 2,77 2,19 2,02 2,96 3,57 0,66

(N.5.) (p<0,025) (p<0,005) (N. 5.) (p<0,005) (p<0,025) (p<0,05) (p<0,05) (p<0,05) (N. S. )

"u" 115 65 12 128 49 9 115 78,5 36,S 86

(p<0,05) (p<0,05) ( p<° ,° 1) (N. 5.) (P<O,Ol) (p<0,014) (p<O,OS) (p<0,05) (p<O,Ol) (N.S.)

n 19 16 9 17 8 20 20 15 14
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IV.4 - GERAÇAODE EspECIES ATIVAS DE OXIGENIO NA AUTOXIDAÇAO

DE 6-0HDA

Vãrias tecnicas foram utilizadas para a detecção de

especies ativas de 02 durante a autoxidaçãoda 6-0HDA, inve~

tigando-se tambem o efeito da CPZ na velocidade de autoxida-
.

ção de 6-0HDA (consumode 02) e na geração de 02 (redução

ferricitocromo C).

de

Consumo de oxigenio na autoxidação deIV.4.1 -

6-0HDA. Efeito da CPZ.

A Fig.7 mostra as curvas de consumo de oxigênio

da 6-0HDA 0,2 mM em tampão fosfato O,lM, pH = 7,2,

DTPA 0,1 mM, a 379C. O efeito da CPZ no consumo de

contendo

oxigênio

pela 6-0HDA foi testado para concentrações de CPZ iguais a

0,2 mM, 0,5 mM e 1 mM. Não houve alteração na velocidade de

consumo de 02 em nenhuma das concentrações de CPZ testadas.A-

dicionou-se catalase 1 vM, 4 minutos após o inicio da reaçao,

verificando-se o retorno de 02 para o sistema pela ação da e~

zima sobre o H202 formado. No primeiro minuto após a adição

de catalase, o retorno de 02 para a solução foi de 90 vmoles

no sistema com 6-0HDA 0,2 mM e 87 ~moles no sistema contendo

CPZ. Estes resultados indicam que a CPZ, nas concentrações tes

tadas, não alterou a velocidade de autoxidação da 6-0HDA, ou

a geração de H202' que e um dos produtos formados na reação.
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TABELA8 - Valores das medias (x), desvios padrão (Sx)' erro da media (>x) e comparação estatistica p!
ra as atividades de SODeritrocitãria e cerebral de ratos tratados por ummês comCPZ(lOmg/

kg; intraperitoneal), injetados com6-0HDA(200 ~g/lS ~l; intraventricular) ao final do tra
tamento, e sacrificados apõs 72 horas.

Vide legenda na Tab.l e Tab. 2. Níveis de significância para a prova unilateral.

\O
00

Controle Experimental
Grupos

Eritrõcitos Cerebro Eritrõcitos Cerebro
Parâmetros

U/ml U/gHb (U/mg de proteína) U/ml U/gHb (U/mg de proteína)
\

-
150 1006 1 ,1 176 1263 1 ,8x

Sx 35 312 0,2 28 198 0,2

>x 8 74 0,1 6 45 0,1

"t" - - - 2,SO 2,86 6,57

(p<O,Ol) (p<O,OOS) (p<0,0005)

"U" - - - 98,S 77,S 1

(p<0,02S) (p<O,Ol) (p<O,OOl)

n 18 18 8 19 19 8
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FIG. 6: 80D ERrrROCITÁRIA(U/mL e U/g Hb)E SODCEREBRALTOTAL(U/mg de
PROTEiiuJEMRATOSTRATADOSPOR 1 MÊS COM CPZ (10 mg/Kg;INTRAPERITONEAU.IN-
JETADOSCOM6-0HDA (200 uG/Sul;INTRAVENTRIOUlAA),AO FINALDOTRATAMENTOE
SACRIFICADOSAPÓS72 HORAS.
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I - -
FIG. 7: MEDIDADOCONSUMODEOXIGENiOPORe-oHDA0.2 mM.EMTAMPAOFOSFATO
0.1 M.PH;; 7.2..DTPA0.1 .MoA57t. NAAUSÊNCIA E PRESENÇADECPZ( 0.5 11M) E
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IV.4.2 - Detecção de 02 pela redução de ferricito-

cromo C. Efeito da CPZ

As curvas referentes ã redução de ferritocitocromo

C (25 ~M) pela autoxidação de 6-0HDA 0,1 mM, em tampão fosfa-

to 0,1 M, pH 7,2, contendo DTPA 0,1 mM, a 37QC estão represe~

tadas na Fig' 8, A adição de SOD de eritrõcito bovino, 1 ~M,

inibiu a redução de ferricitocromo C em 25% (aos 4 minutos de

reação), indicando a presença de 02 no processo de autoxida-

ção de 6-0HDA. A presença de CPZ nas concentrações de 0,1,0,2

e 0,5 mM não alterou a velocidade de redução do citocromo C,

durante a autoxidação de 6-0HDA, havendo uma inibição de ape-

nas 2% (aos 4 minutos) para CPZ 0,5 mM. O efeito da catalase

1 ~M denota a participação de H202 na reoxidação do ferroci-

tocromo C (fase descendente da curva).

Em experimentos espectrofotométricos com sistemas

contendo CPZ 50 ~M e 6-0HDA 5, 10 ou 50 ~M, em tampão fosfato

0,1 M, pH 7,2, contendo DTPA 0,1 mM, a 379C, não se observou

alterações no espectro de CPZ mesmo após 30 minutos de incuba

ção. Adição de K02 (-2 mg) ao sistema de reaçao, contendo

50 ~M de CPZ, também não causou mudanças espectrais da mes

ma; isto mostra que a CPZ não reage com 02' 6-0HDA ou outros

produtos gerados na sua autoxidação.
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FIG. 8: REDUÇÃODECITOCROMOC POR8-oHDA 0.1 mMEMTAMPÃOFOSFATOO., M.
pti ;; 7.2. DTPA0.1 11M.A 87-CI ACOMPANHADAPORESPECTROFOTOMETRIAEM550 nm

30

li

-"20

~ I,
O
o
E
e15
o
o
~
o
e
~.
U. 10

ti

o

I'f .".,a....
/' ,,8-' :.~~~...€t~ ~..-!t'..."'1!I' fJ

~ f7~~ .- "'
~~ ~~

~.r/ '." ~
~! ~--"'"-'"

~:: ", or

! I
/

,
/
/
/
/
,
I
I
I

o 1 2 34567
Tempo(mInuto.)

LESENDA

x 6-0HDA °,t mM

o + SOD1 uM

o + Catalase1 uM

b. + CPZ0.5 mM

+ ControleCítocromoC

8 e 10

Obs.:o pontezero foi subtraídodos demais.



103

IV.4.3 - Detecção de 02

lina

pela oxidação de adrena-

Outro metodo utilizado para se evidenciar a geraçao

de 02 na autoxidação de 6-0HDA foi a oxidação de adrenalina

a adrenocromo. Na Fi g. 9 observa-se uma inibição signifi-

cante da oxidação de adrenalina (0,4 mM) pela SOD de eritrõci

tos bovinos, 1 ~M e da catalase 1 ~M evidenciando a formação

de 02 e H202' durante a autoxidação da 6-0HDA.

IV.4.4 - Detecção de radical 'OH por ressonância

paramagnetica eletrônica (RPE)

Utilizou-se a tecnica de captação de spin para de-

monstrar a formação de radical 'OH na autoxidação de

empregando-se DMPOcomo captador de spin.

6-0HDA,

A Fig. 10 mostra o espectro de RPE do aduto DMPO-

-OH. As constantes de desdobramento hiperfino calculadas para

o sistema foram aN = a = l4,9G. Houve inibição total da for-

mação do aduto DMPO-OH pela adição de catalase 3 ~M.

sença de DMSO 10% formou-se o aduto DMPO-CH3' sendo

Na pre-

as cons-

tantes de desdobramento hiperfino calculadas: aN = l6,5G

aH = 23,5G. A adição de SOD de eritrõcito bovino, 3 ~M,

e

ao

sistema inibiu a formação do aduto DMPO-OH (Fig. 11). CPZ nas

concentrações de 1 mM e 5 mM não afetou significantemente (in1

bição de 17%) a cinetica de formação e desaparecimento do adu

to DMPO-OH, acompanhado pela intensidade do sinal de RPE. O

captador de spin utilizado (DMPO) não teve efeito sobre a au-

toxidação de 6-0HDA como se pode observar pelas curvas de con

sumo de oxigênio (Fig. 12).

G = gauss
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FIG. 9 : OXlDAÇAODEADAENALINAPOR8-oHDA0,1 mM.ENTAMPAO FOSFATOO., M.
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6-0HDA mM
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Figura 10 - Espectros de RPE para adutos radicais de DMPO,gerados na autoxidação de

6-0HDA3 mMem tampão fosfato 0,1 M, pH = 7,2, contendo DTPA1 mM.A ca-

ta1ase 3 ~M e o DMSO10% foram colocados antes da adição de 6-0HDA ao

sistema. Condições do aparelho: potência de microonda = 20 mW,amplitude

de modulação = 1,OG, constante de tempo = 0,3 segundos, intervalo de var

redura = 100G, tempo de varredura = 8 minutos, ganho = 6,3 x 102.
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IV.5 - PEROXIDAÇAOLIP!DICA INDUZIDA POR RADICAIS GERADOS NA

AUTOXIDAÇAO DE 6-0HDA

A medida de peroxidação1ipidica espontânea, pela

detecção de SRTBA(MDA) em homogenatos de cerebro de ratos tr~

tados com 6-0HDA (200 ~gj5 ~1; intra-ventricular),não mostrou

diferenças significativas entre os grupos controle e experi-

mental (Fig. 13) . Para os ratos previamente tratados com

CPZ (10 mgjkg, intraperitoneal), durante 1 mês, em dias alter

nados, e depois injetados com 6-0HDA, tambem não se observou

diferenças significantes nas SRTBA (Fig. l4).A comparação das

curvas de produção de SRTBA foi feita pelo teste do x2 (qui-

-quadrado):

X2 calculado
2 -.

X teorlCO Significância

6-0HDA 0,50 9,49 Não signifi-

cante para

a = 0,05

6-0HDA + CPZ 0,12 9,49 Não signifi-
cante

Na Fig. 15 estão representadas as curvas de forma

ção de SRTBA em lipossomos multilamelares de lecitina de ovo.

Observa-se um aumento na geração de SRTBA nos lipossomos, in-

duzido por radicais gerados na autoxidação de 6-0HDA, compa-

rando-se as curvas controle com as do sistema completo. A for

mação de SRTBA foi dependente da concentração de lecitina e

6-0HDA.
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FIG. 11 : FORMAÇÃODOADUTODMPO-oHDURANTEA AUTOXlDAÇÃODE8-OHDA0.1 mM,,.. .., -
EMTAMPAOFOSFATO0.1 .. . pH;;; 7.2.CONT!NOODTPA1 IRM.CONDIÇQeS:potencle
de microonda=20mW.amplitudede modulação=I.OG. de. de tempo= 0.3 s. inter
-vaio de varredura=100 G, tempo de varredura=8minutos,ganho = 3.2 x 10 .
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FIG. 12: EFEITODEDMPOE ~D NOCONSUMODEOXIGÊNIODURANTEA AUTOXJDAÇXO
DE6-OHDA0.1 mM, ENTAMPAOFOSFATO0,1 M , CONTENDODTPA1mM, A B7C
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FIG.1!: MEDIDADEMDA{"motesde MDAlrngdi pro1efta}FORMADODU~TE A INCU
-&AçÃODEHOMOOENATOSCEREBRAIS.EMTAMPÃOFOSFATOO.1M.pH- 7.2.A 57 C. DE
RATOSTRATADOSCOMS-oHDA(200 ug/5uLiINTRAVENTRtCULAR)E SACRIFICADOSAPÓS
72 HORAS.
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o efeito da CPZ na peroxidação 1ipídica induzida p~

1a 6-0HDA nos 1ipossomos pode ser observado na Fig. 16. As con

centrações de CPZ testadas foram 0,5 mM, 1,0 mM, 10 mM, 15 mM

e 30 mM. Acima de 10 mM de CPZ houve inibição completa da for

mação de SRTBA no sistema.

A inibição da formação de SRTBA nos 1ipossomos por

sequestradores de radical hidroxi1a, SOD e cata1ase est~ mos-

trada na tabela 9.

TABELA 9 - Efeito de sequestradores de 'OH, SOD e cata1ase na

formação de SRTBA, induzida por 6-0HDA, em 1iposs~

mos

Sequestrador % de Inibição

69

73

84

100

Dopamina 10 mM 29

Manito1 10 mM

DMSO 10%

SOD 3 M

SOD 3 M + cata1ase 3 M

OBS.: a % de inibição foi calculada após 20 minutos de incuba

ção do sistema: 1ipossomo (lecitina 1 mg1m1) e 6-0HDA

1 mM, em tampão fosfato 0,1 M, pH 7,2, contendo DTPA

1 mM, a 37QC.
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FIG. 15 : MEDIDADE MDA (nmolH/mU DURANTEA PEROXlDAÇAODE UPOSSOMOS (LECI-
TINADEOVO). INDUZIDAPOR8-oHDA.EMTAMPÃOFOSFATO0.1 MopH ;;; 7.2.OTPA
0.1 mM,A 37.0
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FIG.16 : EFEITODACPZNAPEROXlDACÃODEUPOSSOhIOSDELECmNADEovo, -
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I V. 6 - INVESTIGAÇAO DE PRODUTOSHIDROXILADOS DA DOPAMINA

CORPO ESTRIADO DE CtREBRO DE RATOS POR HPLC

NO

A Fig. 17 mostra o cromatograma resultante da in-

jeção de 5 ~l da solução padrão de dopamina e 6-0HDA (1 ~g/ml),

em ãcido fõrmico 0,02 M, ãcido ascõrbico 0,1 mM e EDTA 0,01 mM.

Na Fig. 18 encontra-se o cromatograma obtido do

homogenato do corpo estriado (42 mg) de cerebro de rato, tra-

tado com inibidores da MAO (pargilina) e da COMT (tropolona)

e posteriormente injetado com D-anfetamina. O pico X corres-

ponde a uma substância que tem o mesmo tempo de retenção da

6-0HDA. O pico Y não foi identificado. Quando se adicionou
-
a

amostra a solução padrão contendo 6-0HDA e dopamina houve uma

definição entre o pico X e aquele da 6-0HDA, indicando que a

substância X diferia da 6-0HDA (Fig. 19). A recuperação para

a 6-0HDA, calculada a partir da adição de 100 ng de 6-0HOA ao

tecido cerebelar foi de 86%.

Em alguns experimentos, tratou-se previamente os r~

tos com dietilditiocarbamato de sõdio (DDC), um inibidor

especifico da dopamina B-hidroxilase, com o objetivo de

nao

blo-

quear a sintese de norepinefrina (NE) e, consequentemente, de

epinefrina (E). Os cromatogramas destas amostras apresentaram

o mesmo perfil em relação àqueles não tratados com DOC, suge-

rindo que os picos X e Y não se relacionam a E, NE ou a seus

derivados.

Embora não se tenha identificado o pico X,

ter havido uma resposta da substância X em relação ao

parece

trata-

mento com DOC + (IMAO + ICOMT) + O-anfetamina (tabela 10).Não

foi possivel realizar a anãlise estatistica devido ao pequeno

numero de amostras.
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Cromatograma obtido por HPLCda solução padrão de dopamina
(1 ~g/ml) e 6-0HDA(l~g/ml), em ácido fõrmico 0,02 M, áci-

do ascõrbico 0,1 mMe EDTA0,01 mM. Condições: potencial =
+0,8 V, sensibilidade = 10 nA, fluxo = 0,5 ml/minuto, pre~
são de trabalho = 1400 psi. A seta indica o ponto de inje-

ção de 5 ~l de solução padrão.



Figura 18 -

I

I '

I

i :

I J '

i
: , I ; I :
I " I'
i i I : I i
J . ,. ,

, i i : I !_

I

: i ~ !
I I

: i ,, J I

: ! !
-: :;' j

I

' ,.
i , : '

.
J

i I J'
II j : I

. Ii I i i I

1
'1 :

I

-L~- -!

j

' L i
,i- :

, I I iI! 1
i-~5L - i
! !!

I

,
- i !

I

I

I
J

I

!

i

1 ~

j L_-
I ,
; !

, -I,

I

.

I

: I ! ~

i "J
,!

...

i

.

:

.

:
, i' Ii ; :, I '

I J : :
I i ;.,

I : i

I
I

I

i
J
I

j
J
i
I
i
i

s

I
I
I

I
I ; : :
I ; : ' ,
i " '

I

I ; ; I

I' I

.. I i : i '
! i ,. I

I

I i .
I I . .

' I I!;:
: I i I ' i

j
' l

. I :
- j I

I I'

I ! ! I '

di! i :
I

I I

1+
1, I hI I ' ,

I

' i i : I:
-.- I .

i J

III

i-, ,

I i I::': I i i :
. I I i . j

! I; ; \

-1-tY ,11
I I"

l
i'
! I

I i i
IX
I,

116

DA

I

,
i i: :
; i

! !
,

,,
I

i

: !
I
, '

I li '\ :

Cromatograma obtido por HPLCdo eluato em Sephadex G-10, r~

sultante do homogenato do corpo estriado (42 mg) de cerebro

de rato tratado com lMAO+ ICOMT+ D-anfetamina. Condições:

iguais às da figura 18, exceto fluxo = 0,3 ml/minuto. A se-

ta indica a adição de 100 ~l da amostra. AS = ácido ascõrbi
co, DA= dopamina.
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figura 18, adicionada da solução padrão de 6-0HDA (1 ~g/

ml) + dopamina (1 ~g/ml). Condições: iguais às da figura
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TABELA 10 - Representaçãodo pico X, dos cromatogramas de h~
mogenatos de corpo estriado, por unidades arbi-

trãrias de ãrea (U.A.A.), nos grupos estudados

As determinações dos metabõlitos de dopamina, HVA e

DOPAC, encontram-se na tabela 11. A recuperaçao para o

foi de 50% e para o DOPAC, de 46%.

HVA

TABELA 11 - Determinação de HVA e DOPAC nos homogenatos de

corpo estriado cerebral nos grupos estudados

Grupos U.A.A./mg de tecido U.A.A./mg proteina n

Controle 41 407 2

IMAO + ICOMT 48 547 2

Anfetamina 47 590 2

(IMAO + ICOMT) +

D-anfetamina 49 592 4

DDC + (IMAO+ICOMT)+

D-anfetamina 63 848 4

Parâmetros DOPAC HVA

Grupos
ng/mg de ng/mg de ng/m de ng/mg de
proteina tecido protelna tecido

Controle 14,7 1 ,1 4,5 0,4

IMAO + ICOMT 6,9 0,6 4,2 0,3

Anfetamina 10,3 0,8 4,8 0,4

I1AO + ICOMT +

D-anfetamina 12,5 1 ,O 6,7 0,6

DDC + (IMAO + ICOMT)

+ D-anfetamina 12,4 1,O 6,5 0,5
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v. DISCUSSAO

V.l - ENZIMASANTIOXIDANTES EM PACIENTES PSIQUIATRICOS

Investigamos as atividades eritrocitãrias de SOD e

GSH-Px em portadores de esquizofrenia e psicose maniaco-de-

pressiva, como indicadores da presença de um "stressll oxidat!

vo nestes pacientes. A catalase não foi avaliada porque est~

dos anteriores mostraram que esta enzima nao e um parâmetro

sensivel para indicar IIstressll oxidativo (Michelson e col.,

1977; Medeiros e col., 1982; Medeiros e col., 1983). o fato

de a catalase estar compartimentalizada nos peroxissomos e a-

presentarum Km (entre 47-1100 mM; Scandalious e col., 1972;
ap

Jones& Suggett, 1968) para o H202' o qual ~ maior que o da

GSH-Px (Km = 8,8-339 ~M; Floh~ e col., 1972), faz comque
ap

esta ultima seja mais eficiente na proteção celular contra o

H202.

o aumento da atividade da SOD eritrocitãria nos pa-

cientes portadores de esquizofrenia e psicose maniaco-depres-

siva descrito nesta tese confirmam dados obtidos por Michel-

son e col. (1977). Os autores analisaram trinta pacientes, g!

nericamente classificados como portadores de disturbios psi-

quiãtricos e assim distribuidos: psicose paranõide, psicose

maniaco-depressiva, portadores de alucinações crônicas, sin-



-- -

120

drome de Korsakofft del;rio paranõidet debilidade mental e es

quizofrenia (6 casos). Alem da casu;stica ter sido pequena e

mal definidat os dados relativos ã medicação não foram sequer

citados ou considerados.

A utilização de uma amostragem especificada em rela

çao ao diagnõstico e o maior numero de casos estudadost nos

permitiu realizar uma anãlise do efeito da medicação e das

diferenças entre sexos sobre os n;veis eritrocitãrios de SOD

e GSH-Px, principalmente em relação ã esquizofrenia (50 casos).

No caso da psicose man;aco-depressiva o estudo foi mais res-

trito, pelo fato de a amostragem ter sido menor (20 casos) e

de não se ter conseguido examinar pacientes isentos de medica

çao.

No grupo de esquizofrênicos a medicação não foi res

ponsãvel pelo aumento de SOD, uma vez que os pacientes que

não receberam medicação por per;odos relativamente longos (de

1 mês ate mais que 1 ano) tambem apresentaram niveis elevados

de SOD eritrocitãria. Da mesma forma, não houve influência de

sexo nos nivei s da 50D.

Michelson e col. (1977) sugeriram que o aumento de

SOD, em pacientes psiquiãtricost inibiria certas oxidações por

vias enzimãticas dependentes de 02' Isto bloquearia a bioss;~

tese normal de neuromediadores, ou a degradação de alucinõge-

nos endõgenos tais como a triptamina, causando alterações

nivel cerebral et conseqüentemente, os disturbios mentais.

a

Liu e colo (1974) apresentaram evidências de que 02

estaria envolvido no sistema da dopamina B-hidroxilase (DBH),

uma enzima que contem cobre, é dependente de ascorbato e oxi-
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da dopamina ã norepinefrina. Os autores sugeriram que a DBH

usaria °2 como substrato cuja fonte seria o ascorbato. Se is-

to ocorresset um decrescimo de °2 no meio intracelular re-

sultaria em aumento da dopamina e diminuição de norepinefrina

e epinefrina. Entretantot Diliberto & Kaufman (1977) não cons

tataram inibição da atividade da DBHpela SODt o que indica-

ria que °2 não participa" neste sistema.

A indolamina 2t3-dioxigenase catalisa a clivagem 0-

xidativa do anel do D- e L-triptofanot D- e L-5-hidroxitript~

fanot serotonina e triptamina (Hirata & Hayaishi, 1972). Es-

1975) e portantot

°2 como co-substrato (Hirata &

a diminuição de °2 intracelular

destes substratos.

Hay a i s h; ,ta enzima utiliza

poderia im-

plicar no acumulo

Na hipótese de Michelson e col. (1977) estã implic1

to que a alta atividade de SOD teria papel etiológico em doen

ças mentais. Portantot o aumento de SOD seria determinado ge-

neticamente como ocorre, por exemplot na trissomia do cromosso

mo 21 (Baret e col, 1981; Sinet e col.t 1975). Nesta doença,

o mongolismot atividades elevadas de SOD decorrem do fato

que o gene para a CuZn-SOD estã localizado no cromossomo

de

21

(Sinet e cal., 1976), havendo um efeito de dosagem gênica de-

vido ã trissomia deste cromossomo. O mesmo ocorre em indiv;-

duos portadores da doença de Alzheimer, que estã

ao cromossomo 21 (St.George-Hyslop e col., 1987),

relacionada

nos quais

Tienhaus (1985) constatou aumento de SOD em cultura de fibro-

blastos.

Na psicose maniaco-depressiva hã evidências de que

a herança estã ligada ao cromossomo 11 (Egeland e col. ,1987),

ou ao cromossomo X (Baron e col.t 1987). Para a esquizofrenia

não existem indicações precisas sobre a localização do(s) ge-
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ne(s) ligado(s) a esta patologia (Tobin, 1987). Assim, na psi

cose maníaco-depressiva e na esquizofrenia um efeito de dos~

gem gênica não explicaria o aumento de SOD eritrocitãria.

fato, Cohen e col. (1986) não constataram aumento de SOD,

De

ou

maior susceptibilidade a espécies ativas de 02 (geradas pelo

sistema acetaldeído/xantina oxidase) em fibroblastos cultiva-

dos de pacientes esquizofrênicos, em comparaçao a fibroblas-

tos normais, Nossa interpretação e que o aumento na atividade de

SOD, nos pacientes analisados, representa uma adaptação do or

ganismo a um "stress" oxidativo a nível cerebral e portanto,

nao e determinado geneticamente.

A relação entre aumento de SOD e manifestações psi-

quiãtricas (ansiedade, insônia, depressão, desorientação, al~. .

cinações e paranóia) foi observada por Medeiros e col. (1982)

em indivíduos portadores de porfiria aguda intermitente (PAI),
---......

Esses pacientes, em crise aguda,mostraram um aumento de duas

vezes na atividade da SOD eritrocitãria, enquanto que nos pa-

cientes assintomãticos essa elevação foi de uma vez e meia.

Posteriormente, Monteiro e col. (1986) demonstra-

ram que o ãcido delta-aminolevulínico, metabólito que se acu-

mula na PAI e no saturnismo, acelera a autoxidação de hemogl~

bina exacerbando a formação de espécies ativas de 02' No sa-

turnismo tambem hã manifestações a nível de sistema nervoso

central, constatando-se, em casos graves, a presença de uma

encefalopatia (Whitfield e col., 1972).

Assim, desvios metabólicos determinados genetica-

mente ou adquiridos, podem levar ã formação e ao acumulo de

substâncias endógenas, que potencialmente podem induzir uma

maior geração de espécies ativas de 02' provocando um "stress"

oxidativo a nível celular. Na esquizofrenia e psicose manía-
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co-depressiva, embora o erro metabólico e o mecanismo bioqu;-

mico envolvido nestas patologias não estejam definitivamente

esclarecidos, pode-se sugerir que a formação exacerbada de

metabólitos deste tipo estaria levando a um aumento da produ-

ção de 02 e, conseqüentemente induzindo a s;ntese de SOD.

Por este enfoque, a maior geração intracelular de

espécies ativas de oxigênio seria uma conseqüência do desen-

volvimento de determinada doença, tendo importância no seu as

pecto fisiopatológico sem, entretanto, explicar

sua etiologia.

diretamente

A outra enzima analisada neste estudo, GSH-Px, nao

apresentou a mesma homogeneidade de resultados que a SOD, mo~

trando uma maior dispersão de valores e uma distribuição não-

gaussiana. Este fato já havia sido constatado por Sinet e col.

(1975), Maral e colo (1977), Medeiros e colo (1983) e Montei-

ro e col. (1985), tendo sido mostrada uma distribuição bimo-

dal para a GSH-Px (Sinet e col., 1975) nas varias amostragens

estudadas. Apesar disto, foi poss;vel constatar-se uma dimi-

nuição significativa desta enzima nas portadoras não-tratadas

de esquizofrenia. Este dado esta em paralelo com os resulta-

dos descritos por Pecora & Schriftman (citado em

Kidd, 1985), mostrando que 86% dos esquizofrênicos

Levine &

crônicos

analisados apresentaram n;veis diminu;dos de GSH-Px.

Deve-se ressaltar que não foram monitorados os n;-

veis eritrocitarios de selênio na população por nós analisada.

Sendo a GSH-Px uma enzima selênio-dependente (Awasthi e col.,

1975), seria poss;vel que uma deficiência deste metal na die-

ta pudesse acarretar uma diminuição na quantidade da holoenzi

ma nos eritrõcitos por falta desse fator. Estudos posterio-

res deverão ser realizados neste sentido. Dados da 1i -
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teratura (Rea e col., 1979; Lane e col., 1981) mostram

existe uma correlação positiva entre o nível de selênio

que

e a

atividade de GSH-Px nos eritrõcitos de indivíduos normais e

de pacientes com deficiência de selênio.

A conjugação de níveis normais (ou diminuídos) de

GSH-Px e elevados de SOD poderia indicar uma falha das celu-

las em responderem adequadamente a um "stress" oxidativo, uma

vez que a prõpria SOD estaria gerando mais H202 pela dismuta-

ção catalisada de 02. Levine & Kidd (1985) postularam que o

sistema antioxidante de defesa do organismo e capaz de reagir

de maneira adaptativa em resposta a um "stressll oxidativo. Es

ta adaptação antioxidante ocorreria, hipoteticamente, em est~

gios sucessivos de progressão clínica, a partir de um estãgio

de higidez e passando por fases intermediãrias, nas quais oco.!:

reria a adaptação progressiva do organismo ao IIstress" oxida-

tivo. O estãgio final se caracterizaria pela exaustão total

deste sistema, quando a velocidade de sua deterioração excede

ria sua capacidade de recuperação. Isto resultaria no

volvimento de uma doença crônica degenerativa.

desen-

A toxicologia do 02 e extremamente complexa, no que

se refere ã anãlise de efeitos deleterios de suas especies a-

tivas "in vivo". As lesões causadas por radicais livres depe~

dem do local em que estes radicais são gerados na celula, de

sua concentração e vida media, da disponibilidade "in situ" de

metais que possam participar das reações radicalares, das ca-

racterísticas do microambiente celular, tais como pH, constan

te dieletrica e tensão de °2' das constantes de velocidade de

reação destes radicais com os diversos constituintes celula-

res e dos sistemas antioxidantes presentes no meio. Desta for
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ma, as interpretações de processos radicalares lIin vivoll sao

apenas aproximações, possíveis pela anãlise de ensaios lIin vi

troll.

Uma outra possibilidade que explicaria o fato da

GSH-Px estar normal ou diminuída nos pacientes com esquizofr!

nia crônica. e a inibição de atividade desta enzima pelo radi

cal O~. Blum & Fridovich (1985) demonstraram que a GSH-Px po-

de ser inativada de forma reversível quando exposta a °2 e,

irreversivelmente, por exposição seqüencial a °2 e hidroper~

xidos. Esta inibição ocorreria no sítio ativo pelo seguinte

mecanismo:

SeH Se.

< + °2 + H'I: --< + H202 ( a )

SH SH

( I ) (lI)

.
Se.

. <5e02< + °2 ( b)
SH SH

(lII)

+ -

(e02 +(e02H

Se °

+ RH R. ;=<1 + H20 ( c )

SH SH S

( I V) ( V)
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Na reação (a) o grupo selenol, no sítio ativo da e.!!

zima, é oxidado pelo 02 ao radical selenil (11), que adicio-

na 02 na reação (b), formando o radical peroxila (111). Este

é reduzido por redutores endõgenos ou exõgenos, resultando o

ácido selenínico (IV), que libera H20 e forma o composto V.E~

te composto pode ser reduzido pela GSH, formando o composto

VII (reação e), que e um intermediário no ciclo catalítico da

GSH-Px. Porem a oxidação do ácido selenínico (IV) por um hi-

droperõxido (reação d), resulta no ácido selenônico (VI), que

não pode ser reduzido por tiõis.

A geração elevada de perõxidos lipídicos jã foi con~

tatada no plasma de pacientes com esquizofrenia (Prilipko &

Lideman, 1982; Gulidova, 1981). Portanto, o modelo acima pod~

ria explicar os níveis mais baixos de atividade da GSH-Px ob-

servados na esquizofrenia e o fato de não se ter encontrado

atividades altas desta enzima em paralelo ã 50D. Este perfil

também ocorreu em outras doenças como o autismo, anemias hemo

líticas, cirrose (Michelson e col., 1982) e favismo (Mavelli

e colo, 1984).

A correlação entre aumento de °2 e diminuição de

<e02H
+ ROOH -

<e02H
+ ROH (d)

SH SH

( VI)

+ -
e-o SeOH

+ GSH - < (e)

S S-S-G

(VII)
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GSH-Px tem sido constatado também em vários sistemas, tais co

mo: em macrõfagos e neutrõfi10s a1veo1ares de cobaias expos-

tas ã hiperoxia (Rister & Baehner, 1976), em nematodos de vi-

da livre (B1um & Fridovich, 1985) e camundongos (Go1dstein e

col., 1979) os quais foram submetidos ã hiperoxia tendo si

do a SOD previamente inibida e na deficiência de cobre

resultou em diminuição d~ SOD (Jenkinson e co1., 1982).

que

A ocorrência de aumento unilateral de SOD deve apa-

rentemente ser muito desvantajosa para o organismo. De

fato, tem sido demonstrado em alguns sistemas que atividades

elevadas de SOD promovem uma maior suscetibilidade a

prõ-oxidantes. Scott e col. (1987) utilizaram E. cali

agentes

trans-

formada com multiplas cõpias do gene para a Fe-SOD bacteriana,

para obter uma linhagem com atividade de Fe-SOD dez vezes su-

perior ã nativa, mas com os niveis normais de catalase, GSH-

-Px, GSH e glutationa redutase. Quando expostas ao Paraquat,

que e um agente gerador de 02 (Farrington e col., 1973; Da-

vies & Davies, 1974) e ã p02 elevada, essas bactérias trans-

formadas produziram mais H202 e consumiram mais GSH, ocorren-

do também aumento da morte celular. A mesma tendência foi cons

tatada por Block & Ausubel (1986) em E. coli contendo o plas-

mideo pDT1.5, que apresenta o gene sodA para a Mn-SOD. Apesar

da alta atividade da Mn-SOD presente nesta E. coli, não houve

pronunciada inibição do seu crescimento em presença de Para-

quat.

Do exposto acima, fica evidente que o aumento isol~

do de uma enzima antioxidante não é suficiente para conter os

efeitos deletérios de espécies ativas de oxigênio na celula.O

sistema antioxidante de defesa do organismo e composto por v~

rios fatores que atuam sinergisticamente e são interdependen-
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tes (Kimba11, R.E. e col., 1976; Halliwel & Gutteridge, 1986):

Radicai
t+

1i vres . . . . . . . . . . .. °2
SOD

., H202 + °2

I cata 1ase .H202 + °2

- (RSSR",\ '.
oxidaçao GSSG-trans-h,drogenase

"- GSH~ ~ NADP ,-91 ic05e-6-
RS~ . V V fosfato

GSSGredutase_.. -6-PD
Peroxidação . .

RH . ROOH GSSG~NADPHÂ6-f05f0911-
1 . conato

. GSH-Peroxidase

B-oxi dação . ROH

Estes dados são importantes quando se enfoca uma e~

trategia terapêutica que contribua para a defesa antioxidante

do organismo. Michelson e col. (1977) sugeriram a utilização

de inibidores da SOD, para que os niveis intracelulares de °2

fossem adequados aos processos enzimãticos dele dependentes.

Sob nossa õtica esta estrategia terapêutica não seria adequa-

da, pois a inibição da SOD resultaria em altos niveis intrac~

lulares de °2' o que causaria lesões de estruturas celulares,

seja por ação direta do °2 (Fridovich, 1986), ou indireta, ~
traves da geração de radical .OH (McCord & Day, 1978). ° mais

adequado seria administrar substâncias antioxidantes que pro-
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tejam as estruturas celulares de especies extremamente reati-

vas, derivados de 02' tais como o radical 'OH. Sob este aspe~

to, pode-se considerar inclusive a administração de GSH-Px,d!
.

vidamente veiculada ou suplementação com Se, com o objetivo de

reforçar o sistema de defesa antioxidante do organismo. Este

tipo de terapia antioxidante tem sido utilizado em outras pa-

tologias, tais como a lipofuccinose neuronal cerõide (Wester-

marck & Santavuori, 1984; Westermarck & Sandholm, 1977).

V.2 - MODELOS QU!MICOS PARA A GERAÇAO DE ESprCIES ATIVAS

OXIGtNIO

DE

A partir dos trabalhos pioneiros descritos por Hop-

,
per e col. (1954), tentando relacionar produtos de

de catecolaminas (adrenocromos) ã esquizofrenia têm

oxidação

surgido

evidências da presença de um "stress" oxidativo nesta patolo-

gia (Prilipko & Lideman, 1982; Levine & Kidd, 1985). A citoto

xicidade dos adrenocromos, demonstrada em tumores (Svingen &

Powis, 1981) e outros tecidos (Singal e col., 1981), têm sido

relacionada ã sua capacidade de gerar radicais livres (Powis,

1979; Singal e col., 1982).

Estes radicais livres (semiquinonas) podem ser for

mados por oxidação (Kalyanaraman e col., 1984), ou redução

(Prabhananda e col., 1985) de adrenocromos via um elétron. Es

tas semiquinonas transferem um elétron para

ção de 02 (Powis, 1979). Considerando que o

o 02 com a form~

02 formado oxida~

& Fridovich,1972),se outras moléculas de catecolaminas (Misra

gerando mais adrenocromos, isto poderia resultar no acumulo
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destes produtos de oxidação na forma de neuromelaninas (Amba-

ni & Van Woert, 1973; Grahan, 1978).

Em contraste, sabe-se que o O; reage com me1aninas,

resultando H202 (Korytowski e co1., 1985) e radicais livres

de me1anina (Korytowski e co1., 1986):

°2
K

+ me1anina ~
2H+

H202 + me1anina+ (~2 = 3 x 105 M-1 s-l)

O;

K
+ me1anina ~ °2 + me1anina .

o radical de me1anina pode ser formado pela redução

de uma porção quinônica da me1anina, liberando 02' ou

dação da fração cateco1, formando H202. Esta atividade

tãsica" da melanina sobre °2 i bem inferior ã da SOD,

que nas mesmas condições, a SOD foi cerca de 25 vezes

por oxl

"dismu

visto

mais

efetiva (Korytowski e col., 1985). A melanina pode atuar, ai~

da, como sequestrador de radical hidroxila (Sarna e col., 1983).

Neste trabalho utilizamos a 6-hidroxidopamina como

modelo químico para a geração de radicais livres ao nível ce-

rebral. Vãrios estudos descritos na literatura têm mostrado

o efeito desta neurotoxina na degeneração de neurônios e de-

pleção de norepinefrina e dopamina (Laverty e col., 1965;

Breese & Taylor, 1971; Tranzer & Thoenen, 1983;Butcher, 1975;

Poirer, 1975). Hã evidênclas de que a 6-0HDA promove tanto le

sões inespecíficas, causando destruição de neurônios e cilu-

las da glia (Butcher e col., 1974), como efeitos seletivos na

1ise específica de neurônios catecolaminirgicos (Tranzer &

Thoener, 1968; Tranzer & Thoener, 1973; Suzuki e cal., 1984),

que dependem de captação e acumulo de 6-0HDA nestes neurônios.
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Existe uma controversia na literatura sobre se a to

xicidade da 6-0HDA e mediada por especies ativas de °2t ou se

resulta da ligação covalente das quinonast resultantes da oxi

dação da 6-0HDAt com grupos sulfidrila ou outros grupos nu-

cleofilicos da celula (Schas & Jonssont 1975; Rotmant 1976).A

quinona da 6-0HDA liga-se a diversas proteinast inclusive a

albuminat "in vitro" (Saner & Thoenert 1971). Hi evidências

de que a hidroxi-p-quinonat o aminocromo ciclizado ou a indol

quinona (Borchardtt 1975) ligam-se covalentemente a residuos

cisteinil da glutationa (Liang e col.t 1977) e a grupos nu-

cleofilicos de aminoicidost o que resultaria na inativação de

enzimas (Wick & Fitzgeraldt 1981). Entretantot essas observa-

ções da ligação da 6-0HDA com grupos nucleofilicos não provam

que istot per ~t resulta na morte celular ou degeneração ax~

na 1 . Grahan e col. (1978) avaliaram o mecanismo de citotoxi-

cidade da 6-0HDA e outros catecõist em cultura de celulas

neuroblastoma C1300t verificando que o efeito citotõxico

de

foi

diretamente proporcional ao potencial de meia-onda (E~/2) do

composto. Isto et quanto mais negativo for E~/2t maior seri

a citotoxicidade do composto. Em contrastet a reatividade pa-

ra grupos sulfidrilat medida pela inibição da DNApolimerase,

foi inversamente proporcional ao Ef/2 do composto. Assimt
a

6-0HDA (Ef/2 = - Ot09) foi muito mais citotõxica que a dopami

na (El/2 = + 0,24) e a norepinefrina (Ef/2 = + Ot37).

Virios estudos da literatura sugerem que a ne~roto-

xicidade da 6-0HDA decorre de sua capacidade de gerar espé-

cies ativas de oxigênio (02t H202' 'OH e 1°2) por autoxidação

(Heikkila & Cohen, 1971; Cohen & Heikkila, 1974; Heikkila &

Cohen, 1973; Heikkila & Cabbatt 1978; Fatur e col.,1987).Borg

e col.. (1978) sugerem o seguinte esquema para a autoxidação da
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6-0HDA:

QH2 + 02 + H+

QH2 + 02
~

2QH' '" '" ~

'"

-c;;.".

QH2 + 02
..

. Q + H202

Q ~ P (aminocromos, di-hidroxiin-
do1)

QH2 = 6-0HDA; QH' = semiquinona; Q = qui nona

o radical QH' da 6-0HDA foi detectado por ressonan-

cia paramagnetica eletrônica em tampão aquoso alcalino (Adams

e col., 1972; Borg e col., 1978).

As medidas de consumo de oxigênio, redução de cito-

cromo C e oxidação de adrenalina, descritas no capitulo

confirmam dados da literatura sobre a formação de H202 e

IV ,

02

na autoxidação de 6-0HDA. Nos experimentos com citocromo C, a

fase ascendente da curva representa a redução de ferricitocro-

mo C por 02 e pela semiquinona gerados na autoxidação da

6-0HDA; na segunda fase (descendente) ocorre a reoxidação do

ferrocitocromo C pelo H202 (Davidson & Gee, 1984). Na oxida-

ção da adrenalina ã adrenocromo os agentes oxidantes envolvi-

dos são 02 e H202' uma vez que a SOD e catalase inibiram

reaçao.

a

A geração de radical HO' na autoxidação da 6-0HDA

tem sido evidenciada por ensaios indiretos, tais como a form~

ção de etileno pela reação do HO' sobre o B-metilpropionaldeI

do e o efeito de sequestradores de HO' nestes sistemas (Cohen

& Heikkila, 1974; Davidson & Gee, 1985). Utilizando a tecnica

de ressonância paramagnetica eletrônica com captador de spin,

.. QH' + °2 + H+

QH' + H202

QH2 + Q
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demonstramos aqui, inequivocamente, a formação do radical HO.

na autoxidação da 6-0HDA, em pH fisiolõgico. As constantes de

desdobramento hiperfino, calculadas para os adutos radicais

de DMPOformados neste sistema (aN = a~ = 14,9G) coincidem com

dados de s c r i tos na 1i t e r a t ur a: . aN= a~ = 14 , 83G(J anzen e co 1 .
1978). Devido ao fato de a autoxidação da 6-0HDA ser mediada.
por 02 e ao fato de que adutos de DMPOcom radicais superõxl

do se convertem rapidamente em adutos de radicais hidroxi1a

(Rosen, 1985), adicionamos DMSOao sistema para detectar a fo.!:,

mação de aduto DMPO-CH3. Este dado confirma a formação de ra-

dica1 HO. visto que o radical .CH3 resulta do ataque do HO.ao

DMSO. A inibição da formação do aduto DMPO-OHpela catalase e

SOD reforça as evidências da presença de radical HO. no siste

ma.

A formação do radical HO. pela reação de Haber-Weiss

(Haber & Weiss, 1934) e um processo muito lento em pH fisio1~

gico (Halliwell, 1976). Em decorrência disto e sugerida a ca-

tã1ise da reação pelo Fe2+ para a formação de HO. (McCord &

Day, 1978):

Fe3+ + 02 Fe2+ + 02

2+
Fe + H202 ~

3+ -
Fe + HO. + OH

H202 + 02 I 02 + HO. + OH-

Em nossos experimentos por ressonincta paramagnetica

eletr6nica, utilizamos o quelante DTPA com o obj~tivo de se-

questrar ferro e outros metais de transição do meio de reação.

Em alguns sistemas o DTPA e eficaz em inibir a catã1ise da

reação de Haber-Weiss pelo ferro (Su11ivan & Stern, 1981; Ni-
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shikini & Ozawa, 1987), enquanto que em outros, este que1ante

acelera a formação de radical HO' (Sibille e co1., 1987). Es-

tes resultados controversos foram observados também com outros

que 1a nte s , c omo a de s f e r r i oxami na ( ijj ce -Eva n s & Bay sal, 1987 ) . Em

nosso sistema, duas interpretações são possíveis: (i) o com-

plexo DTPA-Fe está catalisando a formação de HO' ou (ii) a se-

miquinona da 6-0HDA reduz o H202 ou Fe3+, gerando HO' direta

ou indiretamente. Esta segunda possibilidade tem sido consid!

rada em outros sistemas com semiquinonas (Bates &Winterbourn,

1983; Kalyanaraman,1984a; Halliwe11 & Gutteridge, 1985). O e-

feito inibitório da SOD sobre a formação do aduto DMPO-OHin-

dica que 02 pa~tic~pa do prncesso, mas não exclui a partici-

pação da semiquinona, uma vez que a SOD inibe a autoxidação da

6-0HDA e, conseqüentemente, diminui a concentração da semiqu~

nona no meio. No entanto, Borg e col. (1978), através de est~

dos de RPE, não encontraram evidências para uma reação rápida

do radical QH' com H202 .

A participação de ferro e de outros metais de transi

ção, quelados a complexos de baixo peso mo1ecular e relevante

para a toxicidade de substâncias geradoras de especies ativas

de oxigênio (Halliwell & Gutteridge, 1985; Aust e co 1 .,

1985). No cérebro, hi quantidades consideráveis de metais

(Co1burn & Maas, 1965):

A concentração de ferro não-heminico no cerebro e cer

VESTCULASSINPTICAS
METAL CE:REBROTOTAL(1l9/9de tecido) (1l9/9 de tecido)

Mg 116 :t 1,7 14,05 :t 0,29
Fe 51,7 :t3,9 1 ,7 :t 0,56
Zn 18,7 :t 0,8 1,05:!: 0,05
Cu 10,7 :t 0,5 2,0 :!:0,16
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ca da metade daquela do f;gado (igual a 0,13 mg/g de tecido),

estando o Fe distribu;do em vãrias regiões do cerebro (Youdim

& Green, 1977):

JS.REASCEREBRAIS Fe (~g/mg de prote;na)

cõrtex cerebral

cerebelo

tronco cerebral

nucleo caudado

am;dala

hipotãlamo

A deficiência de ferro, induzida em ratos, não afe-

ta as atividades das enzimas que metabolizam as catecolaminas,

mas diminui significantemente. as s;ndromes comportamentais

induzidas pelo aumento de serotonina e dopamina (Youdin &

Green, 1977), o que denota a importância do ferro a n;vel ce-

rebral.

A presença de ferro no tecido cerebral, inclusive

nas ves;culas sinãptfcas, pode contribuir para a neurotoxida-

de da 6-0HDA, lIin vivoll, pois este metal desempenha função i!!!

portante na catãlise da reação de Haber-Weiss para a formação

de radical HO.. Esta geração de radical HO. resultaria em

feitos deleterios às celulas do sistema nervoso central,

e-

po-

dendo causar lesões ao nivel das membranas celulares, atraves

de processos peroxidativos.

De fato, no sistema-modelo com lipossomos multilam!

lares,verificamos que 'a 6-0HDA induziu peroxidação lip;dica.

Esta lipoperoxidação foi inibida por SOD,catalase,CPZ e seque~

tradores de radical HO'. A dopamina tambem apresentou um efei-

0,075 :t 0,008

0,052 :t 0,008

0,092 :t 0,036

0,058 :t 0,005

0,050 :t 0,003

0,076
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to inibitõrio, ainda que pequeno (29%), se comparado ao mani

to1 (69%).

Cohen & Heikki1a (1974) propuseram que cateco1aminas,

tais como a norepinefrina e dopamina, atuam como sequestrado-

res de radical HO', gerado na autoxidação de 6-0HDA, lIin

tro". Sabe-se, ainda, que cateco1aminas podem reagir com

vi-

02

(Misra & Fridovich, 1972; Sachs e co1., 1975) o que inibiria

o processo de autoxidação da 6-0HDA por ser este dependente

de 02' No entanto, vãrios estudos (Breese & Tay10r, 1971; La-

verty e co1., 1965) .mostram que a 6-0HDA destrõiterminais

neuronais ricos em cateco1aminas, o que demonstra que as cat!

co1aminas, lIin ViVO", não atuariam eficientemente como seque!

tradores de especies ativas de oxigênio.

r interessante ressaltar que a dopamina, ao atuar co

mo sequestrador de HO', transforma-se em um produto trihidro-

xi lado que pode, então, ser gerador de HO'. Isto estã demons

trado, "in vitro", com a dopamina na presença de sistemas ge-

radores de HO' (Slivka & Cohen, 1985):

OH

:~H2
2-0HDA

HH 'OH

<
HO 5-0HDA

HO 1+ 5 2 ) HO NH2

OH

"'"

Dopamina
'\. '

HO O 6-0HDA
NH

HO OH 2
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Estes compostos são formados na proporçao 2-0HDA:

5-0HDA:6-0HDA igual a 3:2:1 (Slivka & Cohen, 1985)..

A atividade antioxidante da CPZ em tecido cerebral

tem sido demonstrada por vãrios estudos "in vitro" e "in vi-

VO". Schaefer e col. (1975) constataram que a lipoperoxidação

induzida em microssomos do cerebro de ratos por ãcido ascõrbi

co 5 x 10-5 M foi completamente ifiibida por CPZ 5 x 10-5 M.

Smith e colo (19BO), utilizando homngenatos do cõrtex cere-

e 1 mM respectivamente. "Inibições de 60% a 25% na formação de

SRTBA foram relatadas por Roy e colo (19B4),pela adição de CPZ

(lO-2M a 10-6 M) a homogenatos de hemisférios cerebrais de ra

to, incubados em meio aerado. Atividade antioxidante da CPZ

foi constatada em microssomos de figado de ratos tratados com

tetracloreto de carbono (Slater, 196B). O metabõlito da CPZ,

7-hidroxiclorpromazina, também teve efeito antioxidante em mi

crossomos cerebrais (Prilipko & Kag~n, 1979). Estudos histo-

qu;micos mostram diminuição de li-pofucsina em diversas re-

giões do cerebro de ratos e camundongos tratados cronicamente

(1 a 7 meses) com doses de CPZ, de 5 a 10 mg/kg (Samorajski &

Rolstein, 1976; Roy e col., 1984).

Neste trabalho, observamos que a CPZ inibiu a perox!
,.

daçio lipidica, induzida pela 6-0HDA, em lipossomos multilam!

lares de lecitina. A inibição de lipoperoxidação neste

de lipossomos foi observada por Deev e col. (1977), os

tipo

quais

atribuiram este efeito a uma possivel alteração nas cargas de
I

superficie destas particulas, causadas pela CPZ. O fato de a

CPZ ser uma substância catiônica anfililica lhe permite que se

bral de ratos, incubados com FeS04 0,01 mM, ãcido ascõrbico

0,25 mM e 5% de 02' verificaraminibição da formação de SRTBA

igual a 25% e 100% por concentrações de CPZ iguais a 0,01 mM
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ligue a membranas lip;dicas e celulares (Seeman, 1972; Romer

& Bicke1, 1979; Farah & Kalloway, 1981), o que poderia contri

buir para o efeito da CPZ verificado nos 1ipossomos.

Cohen & Heikki1a (1974) sugeriram que a CPZ pode

tuar como sequestrador de radical HO'. Assim, a inibição

a-

da

lipoperoxidação aqui observada (fig. 16) poderia ser atri

bu;da a captação de HO' por CPZ. No entanto, nos experimentos

por RPE, descritos nesta tese, verificamos que a CPZ em con-

centrações 10 e 50 vezes superiores ã de 6-0HDA apresentou a-

penas um pequeno efeito inibitório na captação de HO' pela

DMPO (item IV.4.4).

Em alguns trabalhos (Smith, 1980; Roy, 1984) encon-

tra-se a sugestão de que compostos fenotiaz;nicos atuem como

sequestradores de radicais, aceitando elitrons desempare1ha-

dos dos radicais livres, o que resultaria na formação de radi

cais livres destes compostos, que seriam estabilizados por

ressonância e, portanto, menos reativos. Os autores acima ci-

tam o trabalho de Pitte e col. (1964) como suporte a esta a-

firmação. Entretanto, Pitte e col (1964) demonstraram exata-

mente o oposto, ou seja, a oxidação da CPZ ao cãtion-radical

pela ação da peroxidase de raiz forte. Assim, uma explicação

mais viãvel i que a CPZ poderia transferir elitrons para rad~

cais livres que participam das reações em cadeia na lipopero-

xidação, promovendo a terminação do processo.
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V.3 - ESTUDOS COM ANIMAIS DE EXPERIMENTAÇAO

V.3.1 - Tratamento com neurolepticos

A investigação do efeito de neurolepticos sobre, as

atividades das enzimas antioxi~antes tem grande '.impo~tância

para verificar-se a interferência destes compostos nos estu-

dos realizados com pacientes tratados com estes fãrmacos.

Dados da literatura (Szabõ e col., 1983; Roy e co1 .

1984) indicavam que o efeito antioxidante de alguns neuro1ep-

ticos resultava na elevação das enzimas SOD, GSH-Px, glutati~

na redutase e catalase, supostamente induzidas por estes agen-

tes no tecido cerebral.

Roy e col. (1984) relataram aumento da atividade de

SOD e GSH-Px e diminuição de lipofucsina, nos hemisferios ce-

rebrais e cerebelo, de ratos tratados com CPZ nas doses de

5 mg/kg e 10 mg/kg, durante um mês. Os autores postularam que

a CPZ induziria o aumento da atividade de SOD, o que diminu;-

ria a concentração intrace1u1ar de 02 e, assim, reduziria a

lesão oxidativa resultante da ação deste radical. Por outro

lado, o H202 gerado pela SOD seria responsãve1 pela elevação

dos n;veis de GSH-Px. O resultado final seria um decrescimo

da lipoperoxidação d~ tecido cerebral, visua1izada pela dimi-

nuição da 1ipofucsina.

Embora ainda não Se conheça o mecanismo de indução

da SOD, assume-se que alta produção de 02 nas celu1as seja

necessãria para a indução enzimãtica (Hasson & Fridovich,

1977a, 1977b, 1978, 1979; Martin & Logsdon, 1987).
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Não existem evidências na literatura sobre a geraçao

de °2 pela autoxidação de CPZ. Heikkila & Cohen (1975) demon~

traram que derivados orto-di-hidroxilados de fenotiazínicos,

incluindo a 7,8-diidroxi-clorpromazina reagem com °2 produ-

zindo °2' H202 e HO. sendo que a CPZ e seus derivados mono-

-hidroxilados nã~ sofrem autoxidação. Este derivado 7,8-dii-

droxilado não foi detectado no sangue de pacientes esquizofr~

nicos tratados com CPZ (Hamar & Holmstead, 1968; Kaul e co 1 .

1972). No entanto, Turano & Turner (1973) sugeriram a presen-

ça de derivados diidroxi1ados da CPZ na urina de esquizofrên~

cos sob terapia com CPZ.

A nível de microssomos hepãticos, as vias metabõli-

cas estabelecidas para a CPZ são: desmetilação dos metabõli-

tos com grupos amino primãrios e secundãrios, redução de N-

-õxido, sulfoxidação e hidroxilação do anel aromãtico de met~

bõlitos não sulfoxidados na posição 7 e, em menor extensão,na

posição 3 (Coccia & Westerfeld, 1967). Em termos quantitati-

vos estas vias podem ser colocadas na seguinte ordem: desmet~

1ação > sulfoxidação > hidroxi1ação aromãtica (Perel e co 1 . ,

1974).

Considerando este contexto, fomos investigar o efei-

to do tratamento com CPZ sobre os níveis eritrocitãrios, hep~

ticos e cerebrais de SOD e GSH-Px, em ratos. ° Li2C03

foi avaliado, no tratamento agudo, visto que todos os

tambem

pacie~

tes com psicose maníaco-depressiva, que participaram neste es

tudo, utilizaram-se deste fãrmaco.

° tratamento agudo (por uma semana) com CPZ e Li2c03

ou a associação de ambos, não teve efeito nas atividades enzi

mãticas, ou na lipoperoxidação (SRTBA) em nenhum dos tecidos

analisados. Isto mostra que neste período não houve modifica-
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ção nestes componentes do sistema antioxidante, induzida

estas drogas, no õrgão alvo (c~rebro), no principal õrgão

por

de

metabolização de drogas Ifígado; (Litterst e col, 1975) I,

perifericamente (sangue).

ou

Nossos resultados contrastam com os de Shukla (1987)

que observou um aumento de 19% a 24% na atividade de SOD, em

algumas regiões do c~rebro de ratos tratados com doses seme-

lhantes de Li+ (2 mEq/kg/dia) durante 3 dias. Não foi consta-

tado nenhum efeito de Li+ na geração de O~ em homogenatos ce-

rebrais lIin vitroll, embora tenha se verificado uma ativação

de SOD. Outros metais alcalinos como o c~sio e o potãssio não

apresentaram qualquer efeito sobre a atividade de SOD lIin vi-

VOIl ou lIin vitroll. O autor propõe que o Li+ ativa a SOD

interação direta com a mol~cula da enzima. A discordância

por

de

nossos dados com os de Shukla pode decorrer do fato de que dl

ferenças reais de atividade de SOD nas diversas partes do c~-

rebro possam ter sido IImascaradasll em nossos experimentos pe-

10 uso de homogenato de c~rebro total para determinação

níveis de SOD.

dos

Sabe-se que a CPZ promove um aumento da concen-

tração eritrocitãria de lítio, quando estes dois fãrmacos são

administrados conjuntamente (pandy e co1., 1979; Ostrow e col.

1980). Por outro lado, alguns estudos relatam que o lítio pr~

voca uma diminuição na concentração plasmãtica de CPZ (Rivera

e col., 1978) e aumento de sua toxicidade, em camundongos

(Shokolov, 1976), enquanto outros mostram que os níveis de

CPZ não se alteram no plasma ou c~rebro de ratos tratados com

lítio (Demetriou e col., 1979). De qualquer forma, estes efei

tos parecem não estar relacionados ã maior geração de espe-

cies ativas de oxigênio, uma vez que não observamos diferen-
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ças nas enzimas antioxidantes nos animais tratados com 1itio

+ CPZ (Tabelas 2, 3 e 4 do capitulo 111).

o tratamento crônico com CPZ, entretanto, resultou

em decréscimo significante na atividade de SOD nos

tos, hemisférios cerebrais e cerebelo. A GSH-Px não

eritrõci-

mostrou

alterações significativas. Estes resultados embora provindo

de ratos reforçam nossa hipõtese de que o aumento de SOD, ve-

rificado nos pacientes pSiquiátricos, não representa uma

terferência da medicação, visto que a tendência observada

in-

no

tratamento com a CPZ foi no sentido inverso, ou seja, de dimi

nuição da SOD.

A hipõtese de Roy e col. (1984) de que a CPZ pode-

ria induzir a sintese de SOD nos parece improvável tanto por

nossos resultados, quanto pelos seguintes fatos: (i) a CPZ, ou

seus metabõlitos formados em niveis significantes lIin vivo",

não exacerbam a produção de 02 (Heikkila & Cohen, 1975) e

(ii) a CPZ inibe a formação de 02 por granulõcitos, impedin-

do a ativação da NAD(P)H oxidase nas membranas (Cohen e col.,

1980). Assim a CPZ poderia diminuir os niveis de 02 em

guns sistemas, o que não favoreceria a indução de SOD.

O efeito da CPZ sobre a atividade de SOD não se de-

al-

ve ao fato de a CPZ reagir com 02' pois estudos espectrofoto-

métricos com CPZ e K02' em tampão fosfato 0,1 M pH 7,2, con-

tendo DTPA 0,1 mMnão mostraram alterações no espectro da CPZ,

mesmo apos 30 minutos de incubação, a 37QC(item IV.4.2)

capitulo IV.

do

Weiner e col. (1977) verificaram que a administra-

çao crônica de CPZ, em cobaias, diminuiu a concentração de c~

bre em todas as regiões cerebrais analisadas. Considerando e~
2+

te dado e o fato de que a CPZ pode formar complexos com Cu

(Huang & Gabay, 1974), podemos sugerir que os niveis de CuZn-
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SOD poderiam estar diminu;dos em conseqüência da falta de seu

cofator (Cu2+).

V.3.2 - Indução de SOD durante IIstressll oxidativo cerebral

induzido por 6-0HDA

A hipótese de que nas doenças psiquiãtricas aqui e~

facadas ocorre um IIstressll oxidativo a n;vel cerebral causado

por substratos endógenos autoxidãveis, nos levou a propor um

modelo em animais em que esta condição fosse simulada. A neu-

rotoxina 6-0HDA foi utilizada como indutora do IIstressll oxida

tivo e a SOD foi avaliada como um parâmetro indicador do mes-

mo. Este modelo foi associado ã esquizofrenia, onde se

ocorrer uma hiperatividade dopaminergica.

supoe

A injeção intraventricular de 6-0HDA, em ratos, re-

sultou em um aumento significativo na atividade de SOD no te-

cido cerebral e nos eritrócitos.

Estudos histoqu;micos (Butcher e col., 1974; But-

cher, 1975) mostram que lesões no tecido cerebral,

pela 6-0HDA, foram constatadas 48 a 72 horas após a

causadas

adminis-

tração de 6-0HDA. De fato, verificamos aumento na atividade

da CuZn-SOD cerebral 72 horas após a administração de 6-0HDA,

o que sugere uma associação entre a lesão celular causada pe-

las esp~cies ativas de oxigênio, geradas pela 6-0HDA, e a in-

dução de SOD. Estes dados concordam com aqueles obtidos por

Crapo & Tierney (1974), mostrando que a indução da SOD pulmo-

nar, em ratos expostos ã alta tensão de 02' ocorreu entre o

39 e 59 dias de exposição, o que demonstra que este per;odo

de 72 horas ~ crucial para ativar o mecanismo celular de indu

ção de SOD.
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Embora tenhamos determinado apenas a atividade

50D e não sua concentração, dados da literatura mostram

de

que

os níveis de ãcido ribonuc1êico mensageiro (ARNm) para a CuZn

-500 corre1acionam-se com as medidas de atividade enzimãtica

da CuZn-50D em tecidos de mamíferos (De1abar e cal., 1987) ,i~

dicando que um aumento da atividade enzimãtica de 50D

um aumento de sua síntese.

revela

vãrios estudos demonstram a indução da 50D decorren-

te do aumento intrace1u1ar de °2' seja por hiperoxi1a, irra-

diação por raios-X ou compostos redox ativos, em bacterias

(Hassan & Fridovich; 1977a, 1977b, 1978, 1979; Korbashi e co1.

1986; Martin & Logsdon, 1987), ce1u1asvegetais (Matters

Scanda1ios,1986), ce1u1as de ovãrio de hamster (Van Der

&

Va1k

e co1., 1985), ce1u1as endote1iais de pulmão bovino (5hiki e

co1., 1987), em pulmão de ratos (Crapo & Tierney, 1974; Kim-

ba11 e col., 1976), e tecido cardíaco de camundongo (Oberley e

col., 1987).

A indução de 5DO tem sido associada, tambem, ao

que termico (Loven & Oberley, 1985; 5hei1 e co1., 1986;

cho

Pri-

val1e & Fridovich, 1987). A relação entre IIstressll oxidativo

e choque termico e estabe1ecida pelo fato de que em ambas as

condições acumulam-se alguns nucleotídeos denominados alarmõ-

nios, que são moleculas sinalizadoras que alertam a ce1ula p~

ra o início de um IIstressllmetabólico e que participariam na

indução da síntese de proteínas nos dois processos (Lee e co1.

1983; Bochner e col., 1984).

Em procariotos (5. typhtmurium) a síntese de proteí-

nas relacionadas ã defesa antioxidante estã sob o controle p~

sitivo de um sistema de genes dispersas sob um controle comam

(IIregulonll), denominado Oxy R (Christman e col., 1985). Em ce
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lulas de mam;feros, porem, este controle ainda não estã bem

caracterizado.

o aumento da SOD eritrocitãria indica que houve uma

resposta, a n;vel periférico, ao processo oxidativo cerebral.

Para que isto ocorra, supomos que a 6-0HDA promova uma lesão

ao n;vel da barreira hemato-encefãlica, promovida pelas espe-

cies ativas de oxigênio geradas na sua autoxidação.

forma, a quinona da 6-0HDA poderia atingir a circulação

Desta

san-

guinea e os eritroblastos na medula óssea, onde poderia ser

reduzida por redutores endógenos, como o ascorbato e GSH, par

ticipando de um novo ciclo redox e gerando mais radicais

oxigênio. O O~ assim formado poderia, então, induzir a

nestas células.

de

SOD

Em experimentos preliminares, utilizando l4C-6-0HDA

obtida por hidroxilação da l4C-dopamina pela ação da tirosinR

se (Morrison & Cohen, 1983), encontramos cerca de 10% de ra-

dioatividade,em relação ã radioatividade cerebral residual,nas

células da medula óssea, 72 horas após a injeção intraventri-

cular de l4C-6-0HDA. A medida da atividade da SOD nestas celu

las apresentou, em m~dia, niveis mais elevados em relação ao

grupo controle (dados não apresentados no capitulo IV).

Lesão na barreira hemato-encefãlica pela 6-0HDA foi

demonstrada por Cooper e col. (1982), em ratos adultos. Alte-

rações na permeabilidade da barreira podem ser devidas ã deg~

neração de celulas endot~liais e celulas da glia, observadas

nos estudos histopatológicos com a 6-0HDA (Hokfelt &

stedt, 1973; Butcher e col., 1974; Butcher, 1975).

Unger-

Na literatura, encontram-se evidências de efeitos d~

leterios de especies ativas de oxigênio em estruturas do sis-

tema nervoso central e endotelio muscular. Chia e col. (1983)
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demonstraram que o O; mudou a fase lipidica da mielina de ce

rebro humano do estado cristalino (ordenado) a um estado li-

quido cristalino (desordenado)t o que foi acompanhado por uma

diminuição da temperatura de transição da mielina de 65QC pa-

ra 37QC. Um aumento de produtos de peroxidação lipidica tam-

bem foi observado. Freeman e col. (1986), atraves de estudos

de RPE com marcador de spin em celulas endoteliais derivadas

da aorta torãcica~ demonstraram alterações no grau de

da membrana celular, induzida por O~. Os autores

isto implica num aumento da fluidez da membrana,

ria modificar processos associados i mes~a, tais como,

porte mediad~ por transportadores, difusão passiva e

ções ligante-receptor.

intera-

Supondo que nas doenças psiquiãtricas ocorra um

"stressll oxidativo cerebral, que permaneça independentemente

da farmacoterapia, simulamos esta situação em ratos adminis-

trando 6-0HDA apõs um mes de tratamento com CPZ. Observamos

que os niveis de SOD tambem aumentaram nestas condições, o

que sugere que a geração de O; não e abolida por este neuro-

leptico. De fato, em estudos "in vitroll mostramos que a CPZ

não alterou a velocidade de autoxidação da 6-0HDA, ou a gera-

ção de 02' durante este processo (Figs. 7 e 8).

A indução de peroxidação lipidica pela 6-0HDA, lIin

vivo", não foi constatada nos homogenatos cerebrais de ratos

tratados ou não com CPZ. Estes resultados estão em contraposi

ção ã indução de lipoperoxidação observada em lipossomos. 1s-

to se deve, provavelmente, ao fato de que alterações em ãreas

cerebrais restritas não tenham sido detectadas no homogenato.

A anãlise de regiões cerebrais bem delimitadas, por metodos

mais sensiveis de detecção de produtos de lipoperoxidação, de

ordem

propoem que

o que pode-

trans
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vera ser realizada em investigações futuras.

Com as concentrações de 6-0HDAutilizadas (50, 100 e

200 ~g/~l) não foi posslvel estabelecer-se um efeito dose-res-

posta para a 6-0HDA, em relação ã atividade de SOD (Fig.S e

Tab. 7). Concentrações mais elevadas não foram utilizadas devi

do ã alta toxicidade da 6-0HDA.

o hidrato de cloral tambem ocasionou um aumento na a-

tividade de SOD. A velocidade de autoxidação do hidrato de clo

ral e extremamente baixa, em pH fisiológico, mas seu consumo

de oxigenio e inibido por SOD (dados não apresentados no cap1-

tulo IV). Seus metabólitos formados"in vivo" são o ãcido tri-

cloroacetico e tricloroetanol (Kawamoto, 1984). O tricloroeta-

nol pode ser formado no figado pela ação da aldeldo-redutase,

dependente de NADPH e pela ãlcool-desidrogenase, dependente de

NADH (Shultz & Weiner, 1979; Ikeda e col., 1981). Alguns estu-

dos mostram alterações no sistema oxidante provocadas pelo

hidrato de cloral, tais como aumento de 16% a 28% na catalase

eritrocitãria (Sklyar e col., 1973), diminuição do conteudo

sulfidrílico e aumento de lipoperoxidação, a nivel hepático

(Taskaev,l978). Portanto, esse anestesico nos parece inadequa-

do para ser utilizados em estudos envolvendo radicais de oxigênio.

Considerando-se que produtos hidroxilados da dopamina

possam ser importantes na indução de "stress" oxidativo ce re-

bral na esquizofrenia, investigamos sua formação, em cerebro de

ratos.

As i nf or maçõe s da 1i ter a tu r a sobre a geração de 6-OHDA

"in vivo" são contraditórias. Seiden & Vosmer (1984) relataram

a formação de 6-0HDA no nucleo cauda to de rato, após a admini~

tração de uma dose elevada de metilanfetamina. Por outro lado,

Rollema e co1. (1986) não detectaram a formação de 6-0HDA, a-
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pós o tratamento dos ratos com D-anfetaminat metilanfetamina

e MPTP (1-metil-4-fenil-l t2t3t6-tetraidropiridina). A assert~

va e que essas drogast liberadoras de dopaminat promovem

tas concentrações locais desta catecolaminat favorecendo

al-

a

formação de intermediários tóxicost incluindo a 6-0HDA. Uma

diferença bãsica entre estes dois trabalhos e que no primeiro

(Seiden & Vosmert 1984) foi feito um tratamento previo com um

inibidor da MAO (pargilina) e um inibidor de captura da dopa-

mina (desmetilimipramina)t enquanto que no outro trabalho, n~

nhum ;nibidor foi utilizado antes da administração dos libera

dores dopaminergicos.

Baseados nessas informaçõest tratamos previamente

os animais com inibidores da MAO (pargilina) e da COMT (tro-

po1ina), antes da administração da D-anfetamina. Alguns ani-

mais foram tratados tambem com DDC, que e um inibidor não es-

pecifico da dopamina-B-hidroxi1ase (Car1sson e co1., 1966;Li!

t1eton, 1967; Moore, 1969). Os cromatogramas obtidos por HPLCt

a partir dos homogenatos do corpo estriado do cerebro de ra-

tOSt mostraram a presença de uma substância (~) com aparente-

mente o mesmo tempo de retenção da 6-0HDA. Entretanto, a adi-

ção concomitante de solução padrão de 6-0HDA mostrou que esta

substância X não e idêntica ã 6-0HDA. Não se exclui, entretan

to, a possibilidade de X ser outro derivado da dopamina, como

a 5-0HDA, a qual tem comportamento cromatogrãfico idêntico a

6-)HDA (Slivka & Cohen, 1985). O pico atribuido ã 6-0HDA

Seiden & Vosmer (1984) talvez tenha sido o mesmo ao aqui

por

ob-

servado. No entanto, os autores não relatam detalhes exper~

mentais que permitam concluir se foi realizada a co-cromato-

grafia com a 6-0HDA.

Em nossos experimentos não foi possive1 a mensuraçao
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da dopamina. A determinação dos metabõlitos da dopamina HVA e

DOPAC não demonstrou uma inibição acentuada pelos inibidores

da MAO e COMT utilizados. Estudos posteriores deverão ser re~

lizados para se conseguir uma identificação das substâncias ~

e ~, encontradas nos cromatogramas, e para utilizar-se outros

i n i b i d o r e s e n z i m ã t i c o s m a i s e f i ,c a z e s .

o aumento da ãrea do pico~, decorrente do tratamen-

to previo dos animais com DDC, sugere que este agente possa

estar atuando tambem como inibidor da SOD (puget e cal. ,1977)

I s to f a vo r e ce ri a a f o r ma ç ã o de r a d i c a 1 HO., que pode r i a a tu a r

na hidroxilação de dopamina e outras substâncias (Grootveld &

Halliwell,1986).

Trabalhos anteriores deste. grupo têm demonstrado a

participação de substratos endõgenos autoxidâveis na geraçao

de especies ativas de oxigênio. Isto foi demonstrado para o

ãcido delta-aminolevul1nico (delta-ALA), metabõlito que se a-

cumula no organismo na porfiria aguda intermitente e na into-

xicação por chumbo (Medeiros e col., 1987; Monteiro e co1 . ,

1985, 1986).

Recentemente, começou-se investigar a tirosinose,

que e uma doença autossômica recessiva caracterizada por n1-

veis plasmãticos elevados e excreção urinãria aumentada de tj

rosina e metabõlitos, tais como, succinilacetona (SAA), succi

nilacetoacetato, ãcido delta-aminolevul1nico e catecolaminas

(Striffe e col., 1977). Utilizando a 3-metilaceto-acetona (MAA),

anãlogo estrutural da SAA, Monteiro, H.P. (comunicação pes-

soal) demonstrou que a oxi e a metahemoglobinas catalisam a

oxidação de MAA, num processo inibido pela' catalase. Experi-

mentos de RPE com captado r de spin mostraram a formação de um

aduto DMPO-R, cujas caracter1sticas sugerem a presença de um
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radical de carbono.

o
11

CH3 - C - CH -
I

CH3

o
"
C -

CH3

MAA

o O
11 11

CH3 - C - CH2 - C - CH2 - CH2 - COO-

SAA

Fõrmulas estruturais do MAA e SAA

As manifestações neurolõgicas associadas i porfiria

aguda intermitente e ao saturnismo t~m sido relacionadas i a-

tivação dos receptores do ãcido gama-aminobutirico (GABA) pe-

lo delta-ALA, nos neur6nios motores e sensoriais (Nicoll,1976;

Müller & Snyder, 1977; Brennan & Cantrill, 1979). Por outro

lado, radicais de oxig~nio formados na incubação de sinaptoss~

mos de cerebro de rato com o sistema xantina/santina oxidase,

inibiram a captação de GABA pelos sinaptossomos, o que foi a-

tribuido i peroxidação de lipideos nas membranas destas estru

turas por radicais de 02 (Braughler, 1985). Assim estas neuro

patias, embora possam ser explicadas pelos efeitos GABAergi-

cos do delta-ALA, tambem podem ter origem em especies

de °2 geradas na oxidação aerõbica deste metabõlito.

ativas

Portanto, esta linha de investigação procura relaci~

nar a potencialidade de alguns metabõlitos, geradores de radi
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cais livres, participarem de processos redox que possam

importantes na fisiopatologia de determinadas doenças.

ser

Neste contexto, procuramos evidenciar a ocorrência

de um IIstressll oxidativo em portadores de esquizofrenia e ps.:!.

cose man;aco-depressiva e, em relação ã esquizofrenia propor

um modelo de geração de radicais livres a n;vel cerebral.

V.4 - PERSPECTIVAS FUTURAS

Com a finalidade de ampliar o estudo sobre o envol-

vimento de espécies ativas de oxigênio na esquizofrenia e ps.:!.

cose man;aco-depressiva, estudos futuros deverão ser realiza-

dos, prospectivamente, traçando-se um paralelo entre a evolu-

ção destas patologias e os n;veis das enzimas antioxidantes em

eritr5citos e outras células do sangue periférico. Além disso,

é de extrema import~ncia analisar essas atividades enzimãt'Í

cas em diversas regiões cerebrais, através de necr5psias, em

pacientes com diagn5stico bem definido.

Outro ponto a ser investigado e a concentração de-

selênio em eritr5citos de pacientes esquizofrênicos para esta

belecer se os n;veis de GSH-Px devem~se ã deficiência deste

metal, ou a uma falha na adaptação do organismo ao

oxidativo.

IIstressll

Estudos com a l4C-6-0HDA deverão ser continuados,em

pregando-se maior atividade isot5pica para comprovar a passa-

gem da 6-0HDA para a circulação snagu;nea periferica

distribuição nas células do sangue e da medula 5ssea.

e sua

Investigações de lipoperoxidação induzida pela 6-0HDA

deverão ser realizadas em diferentes sistemas lIin vitroll e
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lIin ViVOIl com técnicas mais sensiveis que a medida de substã.!:!.

cias reativas ao icido tiobarbitGrico (SRTBA), como, por exem

plo, a identificação de produtos da peroxidação lipidica

cromatografia liquida de alta pressão.

por

A identificação de produtos hidroxilados da dopamina

em cérebro de animais submetidos a diferentes condiçõesexpe-

rimentais, com diversos inibidores das enzimas de metaboliza-

ção de catecolaminas e drogas liberadoras de dopamina, assim

como, em cérebro de pacientes esquizofrênicos (lIpost mortemll),

poderi confirmar a viabilidade destes metabõlitos autoxidi-

veis serem formados endogenamente.



VI. CONCLUSOES

A partirdos dados experimentais obtidos neste tra-

balho concluimos que:

1. Pacientes portado~es de esquizofrenia e psicose man1aco-d!

pressiva apresentam elevada atividade eritrocitãria de SOD

independente da utilização de neurolepticos, Li2C03 e de

sexo.

2. Ratos tratados com 6-0HDA por via intraventricular aprese~

tam um aumento na atividade enzimãtica da SOD cerebral e

eritrocitãria apõs 72 horas; seu tratamento previo com o

neuroleptico clorpromazina não afeta os niveis observados

desta enzima.

3. O hidrato de cloral não parece ser um anestesico apropria-

do para estudos envolvendo especies ativas de oxigênio,uma

vez que este agente promoveu uma elevação da atividade de

SOD, independente da presença do gerador de especies

vas de oxigênio~ 6-0HDA.

ati-

4. A oxidação aerõbica de 6-0HDA, em pH fisiolõgico, e media-

da por superõxido, tem como produto final H202 e gera radi

cal hidroxila.
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5. O neuroleptico clorpromazina não afeta a velocidade de au-

toxidação de 6-0HDA, mas inibe a velocidade de peroxidação

de lipossomos de lecitina.

6. A 1iberação de dopami na 11i n vivo 11 em teci do cerebra 1 de r~

tos, promovida pela D-anfetamina simultaneamente com inibi

dores das enzimas COMT e MAO, leva i formação de um produ-

to identificado tentativamente como uma hidroxidopamina

(5-0HDA?).

7. O conjunto de dados apresentados nesta tese reforça a hip~

tese levantada por vãrios pesquisadores sobre o envolvime~

to de substâncias endõgenas, geradoras de especies ativas

de oxig~nio por autoxidação, na destruição peroxidativa de

tecido cerebral e potencialmente, relacionados às manifes-

tações neuro-psiquiãtricas em diversos distGrbios mentais,

incluindo a esquizofrenia e psicose maníaco-depressiva.
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VII. RESUMO

Os mecanismos bioquimicos envolvidos na maioria das

doenças psiquiãtricas ainda não estão esclarecidos. Estudos

recentes têm sugerido a participação de espécies ativas de

oxigênio em diversas patologias. Baseados em informações pre-

liminares da literatura~ propusemo-nos a investigar o possi-

vel envolvimento de radicais de oxigênio e enzimas antioxidan

tes na esquizofrenia e psicose maniaco-depressiva.

A anãlise das atividades eritrocitãrias da superõx~

do dismutase (SOO) e glutationa peroxidase (GSH-Px) nestes p~

cientes mostrou niveis significativamente elevados de SOO

(cerca de 1~5 vezes) em relação aos individuos normais. A co~

paração das atividades enzimãticas~ em pacientes esquizofrên~

cos tratados e não-tratados com neurolépticos~ tais como elo.!::.

pr omaz i na ~ ha 1o pe r i do 1 e pr ome t a z i na ~ mos t r <Yuque o a'ume n to da

atividade de SOO não é dependente da farmacoterapia.

O efeito da medicação sobre os niveis de atividade

da SOO e GSH-Px foi avaliado em estudos-modelo com ratos~con~

tatando-se que o tratamento agudo com clorpromazina e Li2C03

não alterou a atividade destas enzimas em eritrõcitos~ fig~

do ou cérebro. O tratamento crônico com clorpromazina resul-
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tou em uma diminuição significativa na atividade de SOD eri-

trocitãria e da SOD total dos hemisferios cerebrais e cerebe-

10.

Um modelo para a geração de IIstress oxidativo" ce-

rebral foi proposto administrando-se a neurotoxina 6-hidroxi-

dopamina (6-0HDA) no cerebro de ratost por via intraventricu-

lar. Com este modelot estudou-se a indução de SOD pela 6-hi-

droxidopaminat a nivel cerebral e eritrocitãriot observando-

-se aumento significante da atividade de SOD nos dois tecidos.

o tratamento previo com clorpromazina não mndificou o efeito

da 6-0HDA sobre a atividade da SODt sugerindo que o tratamen-

to com neurolepticos não exclui a ocorrência de um IIstress0-

xidativo" no cerebrot embora tenha atuado como inibidor de p!

roxidacão lipidica em estudos-modelo.

A indução de lipoperoxidação por 6-0HDA em meio ae-

rado tamponado foi demonstrada em lipossomos multilamelares de

lecitina de oVOt constatando-se inibição

clorpromazina. Analisando-se o efeito de

questradores de radical hidroxila sobre a

xidaset,constatou-se que este radical e o provãvel agente ini

ciador do processo.

Pela tecnica de ressonância paramagnetica eletrôni-

ca usando captador de spint demonstrou-se a formação de radi-

cal hidroxila durante a autoxidação de 6-0HDAt em pH fisioló-

gico. Postulou-se que os efeitos lesivos da 6-0HDA possam ser

devidost em partet ã peroxidação lipidica induzida pelo radi-

cal hidroxilat gerado na autoxidação de 6-0HDA no cerebro.

A formação de 6-0HDAt "in ViVo"t e um tema contro-

verso na literatura. Tentou-se detectar a formação de produ-

tos hidroxilados derivados da dopaminat pela tecnita de croma

do processo pela

SODt catalase e se-

velocidade de pero-
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tografia liquida de alta pressão, em homogenatos do corpo es-

triado de ratos tratados com inibidores da monoamino oxidase

e da catecol-O-metil transferase e com D-anfetamina. Este tra

tamento foi realizado com o objetivo de simular uma condição

onde ocorre uma hiperatividade dopaminergica, como e proposto

na esquizofrenia. Nossos resultados mostraram a formação

uma substância com o mesmo tempo de retenção da 6-0HDA,

de

que,

no entanto, não foi identificada como 6-0HDA. Sugere-se que

esta substância possa ser outro produto hidroxilado da dopami

na, tal como a 5-hidroxidopamina.

o modelo experimental sugerido neste trabalho foi

adequado para estudar a indução de "stress oxidativo" cere-

bral e deverã ser utilizado em estudos futuros, enfocando a

indução de lesões a nivel de barreira hemotoencefãlica por es

pecies ativas de oxigênio, geradas por produtos

da dopamina.

hidroxilados

A formação exacerbada de especies ativas de oxigê-

nio por substratos endõgenos autoxidãveis tais como derivados

hidroxilados da dopamina, poderia provocar lesões em estrutu-

ras importantes do sistema nervoso central. O aumento da ati-

vidade eritro6itãria de 50D, em pacientes psiquiãtricos, pode

ser interpretado como uma resposta da defesa do organismo co~

tra os efeitos deleterios de especies ativas de oxigênio, ge-

radas no cerebro por estas substâncias endõgenas, passiveis de

romper a barreira hematoencefãlica e atingir eritroblastos, a

nivel de medula õssea, onde poderiam induzir a sintese de 50D.



VI I I. ABSTRACT

The biochemical mechanisms underlying the psychiatric

disorders still are to be elucidated. Recent studies have

suggested the participation of active oxygen species in a

number of normal and pathological processes, including mental

diseases. We have then decided to investigate the role of

oxyradicals and anti-oxidant enzymes in the cases of

schizophrenia and manic-depressive psychosis.

The erythrocytic activities of superoxide dismutase

(SOO) and of glutathione peroxidase (GSH-Px) in blood

obtained from schizophrenic and manic-depressive patients were

shown to be 1.5 times higher than in normal individuals.

Medication with neuroleptic agents such as chlorpromazine,

holoperidol and promethazine did not affect the enzyme

activities. In the case of manic-depression carriers, the

trends for high anti-oxidant enzyme activities were also shown

to be independent of lithium therapy.

Model studies carried out with rats revealed that

acute treatment with chlorpromazine and Li2C03 does not alter

the enzyme activities in either blood, liver or brain. Chronic

treatment with chlorpromazine led to significant decrease of

erythrocytic SOO and total SOO in cerebral hemispheres

and cerebelum.
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Oxidative stress in the brain of rats triggered

by 6-hydroxydopamine (6-0HDA) - a well known neurotoxin -

is here described as a model aiming to shed some light to

the present knowledge of the biochemical basis for those

mental disorders. In fact, intraventricular administration of

6-0HDA to the brain of rats resulted in increased SOD levels

of blood and brain tissues. Pre-treatment with chlorpromazine

did not modify the SOD values, indicating that neuroleptic

agents probably do not abolish the cerebral oxydative stress.

In vitro studies showed that chlorpromazine does not affect

the rate of 6-0HDA aerobic oxidation but inhibits the

p e r o x i da t i o n o f e 9 9 1 e c h i ti n 1 i P o som e s. T h a t h Y d r o xy 1 r a d i c a 1 s

generated during 6-0HDA autoxidation iniciates the

lipoperoxidation is indicated by the observed inhibitory effect

of added SOD, catalase and hydroxyl scavengers. Using EPR

trapping techniques, hydroxyl radical formation during

6-0HDA autoxidation was confirmed.

In vivo occurrence of 6-0HDA still remains a

controverse fact in the literature. Using HPLC, we have tried

to detect the accummulation of hydroxylated dopamines in

homogenates prepared from the brain "striatumll of anphetamine-

-treated rats under concomitant treatment with monoamine

oxidase and cathecol-O-methyltransferase inhibitors. Inject

a component with approximately the same retention time as that

of 6-0HDA was found in the chromatogram, perhaps the 5-0HDA.

Based on those events we have tentatively proposed

that active oxygen species produced by cerebral endogenous

autoxidazable substracts such as 6-0HDA can indeed cause

chemical lesions to important structures of the central nervous

system, resulting neuro-psychiatria manifestations.
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In this study, we have interpreted the e1evated

erythrocytic SOD act;vit;es found ;n mental pat;ents as a

response against the de1eterious effects of act;ve oxygen

spec;es generated ;n the bra;n by such autox;dazable substracts

wh;ch might cross the brain b100d barrier, reach the

erythroblasts and there induce the SOD biosynthes;s.


