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André Augusto Botêga Silva. Alterações funcionais de mitocôndrias hepáticas na 

tolerância ao lipopolissacarídeo (LPS) [Dissertação]. São Paulo: Faculdade de 

Medicina, Universidade de São Paulo; 2017. 

 

O presente estudo tem por objetivo principal avaliar as alterações funcionais 

precoces de mitocôndrias hepáticas de ratos wistar submetidos ao estímulo de 

sepse através da técnica de ligadura cecal e punção (cecal ligation and puncture-

CLP) e indução de tolerância ao lipopolissacarídeo (LPS) de Escherichia coli. As 

mitocôndrias exercem papel na alteração do metabolismo celular de pacientes 

sépticos. Os objetivos do presente trabalho foram: (1) padronizar a técnica de 

indução a tolerância para ratos wistar com LPS de E. coli (2) avaliar a função 

mitocondrial fosforilativa e oxidativa; (3) quantificar DNA mitocondrial em tecido 

hepático de animais submetidos à CPL e tolerância; (4) verificar a expressão dos 

genes responsáveis pela biogênese mitocondrial e replicação do DNA 

mitocondrial: nuclear respiratory factor (NRF-1), mitochondrial transcription factor 

A (TFAM) e peroxisome proliferator-activated receptor gamma coactivator 1-

alpha (PGC-1α); (5) avaliar a função dos complexos respiratórios I e IV. Os 

resultados encontrados no presente estudo revelaram que: (a) a taxa de 

mortalidade dos animais submetidos a tolerância foi de 10% quando submetidos 

à dose letal de LPS, enquanto a taxa de mortalidade dos animais controle foi de 

100% quando submetidos à dose letal de LPS; (b) observou-se que o grupo do 

controle respiratório que recebeu doses controladas de LPS e foi submetido à 

CLP apresentou razão igual ao grupo Controle, sugerindo que a fosforilação 

oxidativa se manteve igual ao basal, enquanto o grupo que foi submetido ao 

procedimento de CLP sem indução a tolerância apresentou piora da razão do 

controle respiratório em relação ao grupo controle; (c) a quantificação de DNA 

mitocondrial mostrou-se maior nos animais submetidos a CLP sem prévia 

indução a tolerância, com igual aumento da expressão dos fatores de biogênese 

mitocondrial em relação aos demais grupos; (d) houve diferença significativa na 

avaliação da funcionalidade dos complexo I, porém o complexo IV se manteve 

igual em todos os grupos. Concluiu-se que a indução a tolerância altera 

positivamente a função mitocondrial em animais submetidos à CLP. 

 

 
 
Descritores: sepse, tolerância imunológica, mitocôndria hepática, síndrome da 
resposta inflamatória sistêmica, choque séptico, endotoxina 
 
 
 
 
 
 



 

 

André Augusto Botêga Silva. Functional alterations of hepatic mitochondria in 

lipopolysaccharide tolerance (LPS) [Dissertation]. São Paulo: “Faculdade de 

Medicina, Universidade de São Paulo”; 2017. 

 
The aim of this study was to evaluate the early functional alterations of hepatic 
mitochondria of wistar rats submitted to the stimulation of sepsis through the 
technique of cecal ligation and puncture (CLP) and induction of tolerance to 
lipopolysaccharide (LPS) of Escherichia coli. Mitochondria play a role in altering 
the cellular metabolism of septic patients. The objectives of the present study 
were: (1) to standardize the tolerance induction technique for wistar rats with E. 
coli LPS (2) to evaluate the mitochondrial phosphorylation and oxidative function; 
(3) quantify mitochondrial DNA in hepatic tissue of animals submitted to CPL and 
tolerance; (4) to verify the expression of genes responsible for mitochondria 
biogenesis and mitochondrial DNA replication nuclear mitochondrial biogenesis 
(NRF-1), mitochondrial transcription factor A (TFAM) and peroxisome 
proliferator-activated receptor gamma coactivator 1-alpha (PGC-1α); (5) to 
evaluate the function of respiratory complexes I and IV. The results found in the 
present study revealed that: (a) the mortality rate of the animals submitted to 
tolerance was 10% when submitted to the lethal dose of LPS, whereas the 
mortality rate of the control animals was 100% when submitted to the lethal dose 
of LPS; (B) it was observed that the group receiving controlled doses of LPS and 
submitted to CLP presented a ratio equal to the control group, suggesting that 
oxidative phosphorylation remained the same at baseline, whereas the group that 
underwent CLP procedure without induction of tolerance presented worsening of 
the respiratory control ratio in relation to the control group; (C) the mitochondrial 
DNA quantification was higher in the animals submitted to CLP without prior 
tolerance induction, with an equal increase in mitochondrial biogenesis factors 
expression in relation to the other groups; (D) there was significant difference in 
the evaluation of the functionality of complexes I, but no difference in complex IV 
in all groups. It was concluded that induction of tolerance positively alters 
mitochondrial function in animals submitted to CLP. 
 

 

Descriptors: sepsis, immune tolerance, liver mitochondria, systemic 
inflammatory response syndrome, septic shock, endotoxins   
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1.  INTRODUÇÃO 

 

1.1 - Sepse: mecanismos e consequências 

A sepse consiste em uma síndrome de resposta inflamatória sistêmica (SIRS) 

exacerbada decorrente de processos infecciosos. Sua causa mais comum é por 

bactérias gram-positivas e gram-negativas que desencadeiam um processo 

inflamatório com liberação de fatores de estresse tecidual (STEARNS-KUROSAWA 

et al., 2011). 

O lipopolissacarídeo (LPS) e as exotoxinas são liberados normalmente durante 

a replicação da bactéria e/ou como consequência de sua morte, devido à lise da 

parede celular. Um dos maiores avanços no entendimento do reconhecimento 

microbiano pelo sistema imune inato tem sido a identificação de receptores do tipo 

Toll (TLRs), que agem como sensores de alvos moleculares associados a patógenos, 

reconhecendo e disparando a resposta do hospedeiro (JANEWAY & MEDZHITOV, 

2002; CREAGH & O'NEILL, 2006; OPITZ et al., 2009). 

Os fatores de estresse tecidual e padrões moleculares associados ao patógeno 

(PAMP’s) são reconhecidos pelos receptores Toll-Like (TLR’s). Esses receptores 

sinalizam às células do sistema imune por via de citocinas para que a resposta imune 

inflamatória seja desencadeada (MOGENEN et al., 2009). 

A ativação dos macrófagos pelo LPS se dá através da ligação à proteína 

ligante de LPS (LBP) e interage com o CD-14 (proteína da superfície externa da 

membrana celular de monócitos que facilita a ativação celular induzida pelo LPS). 

(ZHANG & MORRISON, 1993). O CD-14 em conjunto com a proteína de 

diferenciação mielóide-2 (MD-2) uma pequena molécula não transmembranica, 

participam da apresentação de LPS para o receptor similar ao Toll. Em 1998, Poltorak 

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Stearns-Kurosawa%20DJ%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=20887193
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e colaboradores, mostraram que a sinalização pelo LPS é transmitida pelo receptor 

Toll-like-4 (TLR-4) o primeiro membro da família a ser caracterizado em mamíferos.  

TLR4 é capaz de ativar vias de sinalização distintas que envolvem diferentes 

cofatores e moléculas adaptadoras intermediando diversas respostas imunes. Uma 

das vias de sinalização é a “via de sinalização TLR dependente de MyD88” que é 

ativada pela ligação direta do domínio TIR citoplasmático com a proteína adaptadora 

contendo o domínio TIR (TIRAP), que recruta a molécula adaptadora MyD88 e de 

quinases associadas ao receptor de IL-1 (IRAK). Após autofosforilação das IRAK, a 

proteína adaptadora associada ao receptor de TNF (TRAF6) interage com complexos 

de proteínas, ativando o complexo IkB-quinase (IKK) e por fim, ativando o fator de 

transcrição nuclear kappa B (NF-kB) (KAWAI & AKIRA, 2007). Na sepse todas estas 

vias estão ativadas, apresentando uma resposta inflamatória exacerbada, pode 

ocorrer uma síndrome da resposta inflamatória sistêmica (SIRS). 

Na SIRS, há uma intensa liberação de padrões moleculares associados ao 

dano tecidual (DAMP’s) decorrente da lesão tecidual e apoptose com presença de 

constituintes intracelulares, tais como as histonas, DNA e as mitocôndrias. 

Receptores especializados reconhecem os DAMP’s e modulam a transcrição de 

genes para as proteínas envolvidas na inflamação e nos demais sistemas, incluindo 

o sistema cardiovascular, imunológico e hormonal (BOYAPATI, 2017). 

A ativação do sistema hormonal é componente precoce no paciente com 

sepse. O fluxo sanguíneo para os órgãos envolvidos no mecanismo de luta e fuga é 

redirecionado. Dessa forma, a liberação da adrenalina e do cortisol como relfexo ao 

estresse causa um aumento consequente do débito cardíaco. Proteínas de fase 

aguda envolvidas com defesa e transporte são sintetizadas, bem como há modulação 

da atividade metabólica, modificando-se a produção protéica pelo fígado. Como 
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resultado, há maior aporte de glicose e liberação de lactato a partir dos músculos, 

decorrente da ação das catecolaminas, a fim de proporcionar disponibilidade de 

substrato para os demais órgãos (JONES, 2012). 

O sistema cardiovascular responde de forma macro e microvascular, com 

aumento significativo do débito cardíaco e redistribuição do fluxo sanguíneo. Essa 

situação pode ser agravada com a perda de líquido exógena (através de sudorese, 

vômito, diarreia, por exemplo). Alterações no tônus vascular e na barreira endotelial 

fazem com que haja intenso fluxo do interstício para a circulação sistêmica, 

objetivando “varrer” o tecido infectado ou danificado. A distribuição de fluxo sanguineo 

na sepse se dá de forma não homogenea, ocorrendo hipofluxo em alguns territórios 

e órgãos, que junto a inflamção podem desencadear a disfunção de múltiplos órgãos 

(MODS) e consequente óbito do paciente (MACIEL et al., 2006) 

Outros subprodutos da SIRS incluem espécies reativas de oxigênio e 

nitrogênio (ROS) como óxido nítrico e superóxidos, produzidas em quantidades 

supranormais. As ROS afetam a funcionalidade das proteínas com efeitos pós-

transcricionais, alterando a oxidação, nitrosilação, nitração, acetilação, causando 

danos diretos aos constituintes celulares, inclusive às mitocôndrias. Todos esses 

fatores podem levar a um feedback negativo direto resultante de uma redução na 

demanda metabólica, em parte, causada por uma exigência mitocondrial diminuida 

para o oxigênio (LANDRY, 2001). 

 

1.2 – Mecanismos de lesão mitocondrial pós estímulo séptico 

 

As disfunções mitocondriais foram descritas em vários modelos animais de 

sepse. Foram reportados danos ultraestruturais de mitocôndrias hepáticas de 
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pacientes que morreram em decorrência de sepse e apresentavam disfunções de 

fosforilação oxidativa e alteração na depleção de antioxidantes. Danos mitocondriais 

associados a estresse oxidativo são fatores fundamentais na fisiopatologia da 

disfunção de múltiplos órgãos na sepse, sugerindo que uma terapia com 

administração de antioxidantes fosse estabelecida. Apesar disso, a suplementação 

com sequestradores de radicais livres mostrou-se ruim na sobrevivência de pacientes 

críticos, especialmente por estes não atingirem o sítio de maior dano oxidativo: a 

mitocôndria (EXLINE & CROUSER, 2008). 

Inúmeros estudos sugerem que há aumento das espécies reativas de oxigênio 

na sepse – tanto na mitocondria, na célula, em modelos animais e em pacientes. 

Ainda que desconsiderados os danos intracelulares causados pela sepse, a 

combinação de vasodilatação, obstrução do fluxo sanguíneo periférico, redistribuição, 

dano endotelial, hipovolemia e edema intersticial contribuem para a hipoxia tecidual 

e geração de novas espécies reativas de oxigênio (KUMARAN et al., 2016). Após a 

ressuscitação volêmica do paciente séptico e reperfusão, a produção de ROS é 

potencialmente maior, especialmente os superóxidos, como peróxido de hidrogênio, 

radicais de hidróxido e óxido nítrico. Além de conduzirem a oxidação de ácidos 

nucleicos, proteínas e lipídeos, as ROS também agem como moduladores fisiológicos 

de algumas funções mitocondriais. Por exemplo, H2O2, que é originada na mitocondria 

predominantemente através da supeoxido desmutase, estimula a liberação de Ca+2 

de mitocondrias intactas. A produção excessiva de ROS combinada com um aumento 

da liberação/captação de Ca+2 irá resultar em apoptose e necrose, contribuindo 

substancialmente para as injúrias de isquemia e reperfusão (KALOGERIS et al., 

2012). 
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Como há uma diminuição drástica do aporte de ATP, dá-se início ao processo 

de morte celular. Não é possível comprovar que a disfunção de múltiplos órgãos é 

causada diretamente pela disfunção mitocondrial, visto que a produção de ATP 

através da atividade glicolítica pode manter as células viáveis por algum período de 

tempo. Entretanto, por essa via de produção não conseguir produzir a quantidade 

necessária de energia uma das causas indiretas da síndrome da disfunção múltipla 

dos órgãos está associada a perda da função mitocondrial (SINGER, 2014). 

Estudos recentes apontam que há significativa correlação entre o grau de 

comprometimento mitocondrial ou dano histológico com a disfunção orgânica e 

prognóstico ruim do paciente. Ratos submetidos à peritonite por Staphylococcus 

aureus apresentaram disfunção dos órgãos e diminuições da taxa metabólica e 

massa mitocondrial, sendo que a melhora clínica sempre veio precedida de aumento 

nos níveis de marcadores de biogênese mitocondrial, tais como PGC-1α, TFAM e 

NRF-1. Dessa forma, pode-se afirmar que a biogênese mitocondrial é parte do 

processo de recuperação do paciente em sepse (PARK, 2017). 
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2. REVISÃO BIBLIOGRÁFICA 

2.1 –  Estrutura mitocondrial  

 As mitocôndrias são as principais organelas responsáveis por fornecimento 

de energia na célula. Em todas as células eucariotas que não dependem da 

fotossíntese, as mitocôndrias são a principal fonte de adenosina-tri-fosfato (ATP), 

uma molécula rica em energia que rege as funções celulares fundamentais. Essas 

funções incluem a geração de força (por exemplo, na contração muscular e na divisão 

celular), a biossíntese, dobradura e degradação de proteínas e a geração e 

manutenção de potenciais de membrana (LODISH et al., 2000). O ATP é gerado da 

fosforilação oxidativa da molécula de ADP (adenosina-di-fosfato). Além da respiração 

celular e síntese de ATP, as mitocôndrias possuem inúmeras outras funções 

essenciais, incluindo a produção de NADH e GTP no ciclo do ácido cítrico, a 

biossíntese de aminoácidos, grupos de heme e aglomerados de ferro-enxofre e a 

síntese de fosfolípidos para a biogênese da membrana. Eles também atuam em 

sinalização de cálcio [1], respostas de estresse [2] e geralmente como sítios de 

sinalização celular [3]. Além disso, as mitocôndrias estão profundamente implicadas 

na apoptose e no envelhecimento [4] (LODISH et al., 2000). 
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Figura 1. Estrutura e organização da mitocôndria.1 

  

 As mitocôndrias são separadas do citoplasma pela membrana mitocondrial 

externa e interna. A membrana externa é porosa e livremente atravessada por íons e 

pequenas moléculas não carregadas através de proteínas de membrana formadoras 

de poros (porins). Moléculas maiores, especialmente proteínas, devem ser 

importadas por translocases especiais. Devido à sua porosidade, não há potencial de 

membrana na membrana externa. Em contraste, a membrana interna é uma barreira 

de difusão para todos os íons e moléculas. Estes só podem ultrapassar com a ajuda 

de proteínas de transporte de membrana específicas, cada uma das quais é seletiva 

para um íon ou molécula particular. Como resultado da sua seletividade iônica, um 

potencial de membrana eletroquímica de cerca de 180 mV se acumula através da 

membrana mitocondrial interna. Na membrana interna ocorre a fosforilação oxidativa 

em um conjunto de complexos de proteína de membrana que criam gradiente 

eletroquímico através da membrana (ALBERTS et al., 2002). 

 

                                                           
1 Disponível em: https://fwcdscience.wikispaces.com/Mitochondria. Acesso 10 de julho de 2017. 

https://fwcdscience.wikispaces.com/Mitochondria
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2.2 –  A função mitocondrial  

 A descoberta em 1948 por Eugene Kennedy e Albert Lehninger de que as 

mitocôndrias são o local de fosforilação oxidativa em eucariotas marcou o início da 

fase moderna de estudos em metabolismo de energia biológica. A matriz mitocondrial, 

encerrada pela membrana interna, contém o complexo piruvato desidrogenase e as 

enzimas do ciclo do ácido cítrico, a via de oxidação dos ácidos graxos e as vias de 

oxidação dos aminoácidos - todas as vias oxidativas, com exceção da glicólise, que 

ocorre no citosol. 

 Tecidos com alta demanda de metabolismo aeróbico (cérebro, músculo 

esquelético e cardíaco e olho, por exemplo) contêm muitas centenas ou milhares de 

mitocôndrias por célula e, em geral, as mitocôndrias de células com alta atividade 

metabólica têm mais cristas. Durante o crescimento e divisão celular, as mitocôndrias 

dividem-se por fissão (como bactérias) e, em algumas circunstâncias, as mitocôndrias 

individuais se fundem para formar estruturas maiores e mais extensas (MAGNER, 

2011). 

 Nas células dos mamíferos, 80% da ATP é produzida pela fosforilação 

oxidativa da cadeia respiratória mitocondrial. O restante é fornecido pela degradação 

anaeróbica citosólica de nutrientes, principalmente pela via da glicólise. A respiração 

mitocondrial realiza a oxidação completa de substratos, derivados de nutrientes, 

liberando H2O, CO2 e NH3. As mitocôndrias também realizam os passos iniciais da 

biossíntese da ureia. Estes produtos catabólicos finais são excretados do corpo, 

impedindo assim, sob condições normais, a acumulação deletéria de metabólicos 

como radicais de oxigênio, ácidos orgânicos e NH3 (ALBERTS, 2002).  
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2.3 – Complexos Respiratórios e fosforilação oxidativa 

 A fosforilação oxidativa começa com a entrada de elétrons na cadeia de 

transportadores de elétrons chamada cadeia respiratória. A maioria destes elétrons 

surgem da ação de desidrogenases que se ligam a receptores da nicotinamida 

adenina dinucleotídeo (NAD ou NADP) ou flavina-adenina dinucleótido  (FMN ou 

FAD) (PRASAI, 2017). 

 A maioria das desidrogenases que atuam no catabolismo são específicas 

para receptores NAD e estão localizadas no citosol ou na própria mitocondria. As 

desidrogenases quebram a molécula de NAD liberando dois átomos de hidrogênio. 

Um destes é convertido de íon hidreto (:H) para NAD, e o outro é libertado como H no 

meio (Figura 1). NADH e NADPH são portadores de elétrons solúveis em água que 

se associam reversivelmente com desidrogenases. O NADH transporta elétrons de 

reações catabólicas para o início da cadeia respiratória. A NADPH geralmente fornece 

elétrons para reações anabólicas. As células mantêm reservas separadas de NADPH 

e NADH, com diferentes potenciais de redução. Isto é obtido mantendo a razão [forma 

reduzida]/[forma oxidada] relativamente elevada de NADPH e relativamente baixa de 

NADH. Nem NADH nem NADPH podem atravessar a membrana mitocondrial interna, 

mas os elétrons que carregam podem ser transportados indiretamente (STAINS, 

2012). 



25 

 

 

Figura 2. Equação química da redução de NAD em NADH2. 

 

 O gradiente de prótons através da membrana de crista é gerado por três 

grandes complexos de proteínas de membrana da cadeia respiratória nas cristas, 

conhecidos como complexo I (NADH/ubiquinona oxidoredutase), III (citocromo-

redutase) e IV (citocromo C oxidase). Complexo I transfere os elétrons da molécula 

transportadora solúvel em NADH para a cadeia respiratória e os transfere para um 

composto fenol na membrana. A energia liberada na reação de transferência de 

elétrons é utilizada para bombear quatro prótons da matriz para o lúmen da crista. O 

complexo III tira os elétrons do fenol reduzido e os transfere para o pequeno citocromo 

c da proteína transportadora de elétrons solúvel, bombeando um próton no processo. 

Finalmente, o complexo IV transfere os elétrons do citocromo c para o oxigênio 

molecular e contribui para o gradiente de prótons usando quatro prótons por molécula 

de oxigênio consumida para produzir água. O complexo II (succinato desidrogenase) 

transfere os elétrons do succinato diretamente para o fenol e não contribui para o 

gradiente de prótons (GARDNER, 1997; GARCIA, 2010). 

 

 

                                                           
2 Disponível em: https://biology.stackexchange.com/questions/39848/why-does-nad-become-reduced-
if-it-gains-a-hydrogen-proton. Acesso em 10 de julho 2017. 

https://biology.stackexchange.com/questions/39848/why-does-nad-become-reduced-if-it-gains-a-hydrogen-proton
https://biology.stackexchange.com/questions/39848/why-does-nad-become-reduced-if-it-gains-a-hydrogen-proton
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2.4 – Complexo I – NADH - Ubiquinona-Redutase 

 O Complexo I, também chamado NADH:ubiquinona oxidoredutase ou NADH 

desidrogenase, é uma grande enzima composta de 42 cadeias polipeptídicas 

diferentes. O complexo I tem forma de L, com um apêndice do L na membrana e o 

outro estendendo-se para dentro da matriz (NELSON & COX, 2014). 

 O complexo I é um marcapasso regulável da função respiratória mitocondrial 

(HÜTTEMANN et al., 2007), é um importante local de produção de superóxido 

(CADENAS E DAVIES, 2000) e está envolvido na apoptose (ANGELL et al., 2000; 

FEARNLEY et al., 2001; PALMISANO et al., 2007) e ao declínio funcional decorrente 

da idade (PAPA, 1996; VENTURA et al., 2002). 

 Os elétrons passam do complexo I para um transportador (Coenzima Q) 

incorporado por si só na membrana. Os elétrons da coenzima Q são passados para 

um complexo III que está associado a translocação de prótons. Vale ressaltar que o 

caminho dos elétrons é do Complexo I à Coenzima Q ao Complexo III. O complexo 

II, succinato desidrogenase, é um ponto de partida separado e não faz parte da via 

NADH (POTOCKÁ, 2007) (Figura 3). 
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Figura 3. Estrutura biomolecular do Complexo I.3 

 

2.5 – Complexo II – Succinato-Dehidrogenase 

 O Complexo II,  conhecido como succinato desidrogenase, é a única enzima 

ligada à membrana presente no ciclo do ácido cítrico (antigamente conhecido por 

Ciclo de Krebs). Embora menor e mais simples do que o Complexo I, contém cinco 

grupos prostéticos (compostos de moléculas não-protéicas) de dois tipos e quatro 

subunidades de proteínas diferentes. As subunidades C e D são proteínas de 

membrana integrais, cada uma com três hélices. Contêm um grupo de heme, e um 

local de ligação para a ubiquinona, acoplador de elétrons ao final da reação catalisada 

pelo Complexo II. As subunidades A e B se estendem para a matriz;  contêm três 

centros 2Fe-2S, FAD e um sítio de ligação para o succinato. Os elétrons são 

transportados do succinato para FAD e, em seguida, migram dos centros Fe-S para 

o sítio de ligação Q (BERG et al., 2002) (Figura 3). 

                                                           
3 Disponível em: http://www.ruf.rice.edu/~bioslabs/studies/mitochondria/mitets.html. Acesso em 10 de 
julho de 2017. 

http://www.ruf.rice.edu/~bioslabs/studies/mitochondria/mitets.html
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Figura 4. Estrutura biomolecular do Complexo II.4 

  

 Quando comparado ao complexo I e ao complexo III, o complexo II mostrou-

se pouco participativo para a formação de O2/H2O2 por mitocôndrias isoladas de 

mamíferos e partículas mitocondriais sob condições fisiológicas (SANT PIERRE, 

2002). No entanto, as mutações no complexo II podem levar a maiores taxas de 

formação de O2 e estão associadas a estados patológicos (RUSTIN, 2002). Dados 

recentes indicam que o complexo II é parcialmente responsável pela formação de 

O2/H2O2 succinato-dependente na presença de rotenona, que anteriormente foi 

atribuída a um fluxo de eletrons reverso do complexo II ao complexo I (MORENO-

SANCHEZ, 2013). 

 

2.6 – Complexo III – Ubiquinona-Citocromo C Oxiredutase 

 O complexo III, também chamado de complexo de citocromo bc1 ou 

ubiquinona-citocromo c oxidoredutase, acopla a transferência de elétrons do ubiquinol 

                                                           
4 Disponível em: https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Complex_II.svg. Acesso em 10 de julho de 
2017. 

https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Complex_II.svg
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(QH2) para o citocromo c com o transporte vetorial de prótons da matriz para o espaço 

intermembrana. A unidade funcional do Complexo III é um dímero, com as duas 

unidades monoméricas do citocromo b que contemplam uma espécie de "canal" no 

meio da membrana, em que a ubiquinona é livre para se mover do lado da matriz da 

membrana (ligante QN em um monômero) para o espaço intermembrana (ligante QP 

do outro monômero) (BERG et al., 2002) (Figura 4).  

 

Figura 5. Estrutura biomolecular do Complexo III.5 

 O centro de reação de ubiquinol (chamado Qp ou Qo) está localizado no lado 

positivo da membrana (espaço intermembrana), enquanto o centro de redução de 

ubiquinona (Qn ou Qi) está localizado no lado negativo da membrana (matriz). As 

transferências de elétrons no complexo III ocorrem de acordo com o ciclo Q proposto 

por Mitchell em 1975 a partir da oxidação do ubiquinol, através da doação de um 

elétron à proteína Rieske Fe-S, levando à formação de ubisemiquinona, seguida da 

redução de Citocromo b e formação de ubiquinona. A taxa de formação de O2/H2O2 

pelo complexo III é de cerca de 10% da mediada pelo complexo I, mas 

aproximadamente igual à do complexo I para a respiração dependente de NADH em 

mitocôndrias isoladas de músculo esquelético de rato (QUINLAN et al., 2013). O uso 

                                                           
5 Disponível em: https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Complex_III_et.png#. Acesso em 10 de 
julho de 2017 
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de inibidores levou à proposta de que o sítio de  produção de O2  pelo complexo III 

seja através da ubisemiquinona formada no sítio Qo (BLEIER & DROSE, 2013). Ao 

contrário do complexo I que libera O2 exclusivamente para a matriz, estudos usando 

mitocôndrias isoladas mostraram que o complexo III libera O2 para ambos os lados 

da membrana (SAINT-PIERRRE et al. 2002; MÜLLER et al., 2004) uma vez que a 

membrana interna não é permeável a O2 (TAKAHASHI & ASADA, 1983).  

 

2.7 –  Complexo IV –  Citocromo C Oxidase 

 No passo final da cadeia respiratória, o Complexo IV, também chamado de 

citocromo oxidase, transporta elétrons do citocromo c ao oxigênio molecular, 

reduzindo-o para H2O. O complexo IV é uma enzima grande (13 subunidades) da 

membrana mitocondrial interna. As bactérias contêm uma forma muito mais simples, 

com apenas três ou quatro subunidades, mas ainda capaz de catalisar a transferência 

de elétrons e o bombeamento de prótons. A comparação dos complexos 

mitocondriais e bacterianos sugere que três subunidades são críticas para a 

manutenção da função mitocondrial (BERG, 2002).  
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Figura 6. Estrutura biomolecular do Complexo IV.6 

 A subunidade II mitocondrial contém dois íons Cu complexados com os 

grupos -SH de dois resíduos Cys em um centro binuclear (CuA, Fig. 5) que se 

assemelha aos centros 2Fe-2S de proteínas ferro-enxofre. A Subunidade I contém 

dois grupos de heme, designados a e a3, e outro íon de cobre (CuB). Heme a3 e CuB 

formam um segundo centro binuclear que acopla elétrons de Heme a e os transfere 

para O2 ligado a heme a3. A transferência de elétrons através do Complexo IV é do 

citocromo c ao centro de CuA, ao  Heme a3-CuB e finalmente ao O2. Para cada quatro 

elétrons que passam por este complexo, a enzima consome quatro "substratos" H+ 

da matriz (lado N) na conversão de O2 em 2H2O. Ele também usa a energia desta 

reação de redox para bombear um próton para fora no espaço intermembranar (lado 

P) para cada elétron que passa, aumentando o potencial eletroquímico (NELSON & 

COX, 2014). 

 Os complexos I, III e IV aparentemente podem se associar para formar uma 

estrutura denominada respirassoma (SCHÄGGER & PFEIFFER, 2000). A perda do 

complexo III impede a formação de respirassoma e leva a uma redução significativa 

                                                           
6 Disponível em: https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Complex_IV.svg. Acesso em 10 de julho de 
2017. 

https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Complex_IV.svg
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do complexo I (SCHÄGGER et al., 2004; ACÍN-PÉREZ et al., 2004). A possível 

implicação funcional da forma dimérica dos complexos III, IV e V e da associação dos 

complexos I, III e IV no respirassoma está sob investigação em vários laboratórios. A 

partir da descoberta das respirassomas é importante considerar que os complexos 

respiratórios já não devem ser analisados individualmente, pois a alteração em um 

deles pode alterar significativamente a atuação de outros (LENAZ, 2010). 

 

2.8 –  DNA Mitocondrial e seus fatores de transcrição 

 A mitocôndria tem um DNA próprio localizado em sua matriz. Em contraste 

com o genoma nuclear humano, que consiste em 3,3 bilhões de pares de bases de 

DNA, o genoma mitocondrial humano é construído de apenas 16.569 pares de bases 

(CHIAL & CRAIG, 2008). 

 Os principais fatores de transcrição para a biogênese mitocondrial podem ser 

divididos em duas classes. A primeira classe contém fatores auxiliares de núcleo que 

se translocam para mitocôndrias e atuam sobre o genoma mitocondrial para facilitar 

a transcrição e tradução de mtDNA. A segunda classe inclui fatores de transcrição 

nuclear que atuam sobre o genoma nuclear e controlam diretamente a expressão 

gênica respiratória. Além dessas duas classes de fatores de transcrição, outra família 

de proteínas nucleares necessárias para manter a biogênese mitocondrial são os 

coativadores, que interagem com fatores de transcrição e induzem sua atividade 

transcricional (DIAZ & MORAES, 2008). 

 A transcrição do mtDNA é um processo bidirecional regulado por fatores 

codificados no núcleo, porém localizados na mitocondria, tais como o fator de 

transcrição mitocondrial A (TFAM), o fator de transcrição mitocondrial B1 (TFB1M), o 
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fator de transcrição mitocondrial B2 (TFB2M) e fator de terminação da transcrição 

mitocondrial (mTERF) (SCARPULLA, 2011). O RNA-polimerase mitocondrial e o 

Tfam são necessários para ativar a transcrição do mtDNA. 

 Além dos fatores de transcrição, coativadores induzem sinergicamente 

expressões de genes que constituem diretamente o aparelho respiratório 

mitocondrial. Em particular, os fatores de transcrição, como os fatores de respiração 

nuclear 1 e 2 (NRF-1, NRF-2) e receptor α (ERRα) relacionado ao estrogêno, se ligam 

aos promotores alvo e ativam a expressão dos genes respiratórios. Os coativadores 

da transcrição, incluindo o coeficiente de ativação proliferativo peroxisômico γ 

[PPARγ], coactivator-1α (PGC-1α), PPARy coativator-1β (PGC-1β) e o coativador 

relacionado com PGC-1 (PRC), não interagem diretamente com o DNA, mas se ligam 

aos fatores de transcrição para modular sua atividade e expressão. A interação entre 

essas duas famílias de proteínas nucleares desempenha papéis importantes na 

coordenação da transcrição de genes mitocondriais (JORNAYVAZ & SCHULMAN, 

2010). 

 Os fatores iniciais de transcrição implicados na regulação de genes 

mitocondriais são os fatores respiratórios nucleares, NRF-1 e NRF-2. O NRF-1 foi 

identificado através da busca de fatores de transcrição que controlavam as 

expressões dos genes citocromo c e citocromo oxidase (EVANS & SCARPULLA, 

1990). Verificou-se que o NRF-1 se ligava como um homodímero a uma sequência 

palidromica dentro do promotor do citocromo c e funciona como um regulador positivo 

da transcrição do citocromo c. Estudos subsequentes ligaram o NRF-1 a expressões 

da maioria dos genes que codificam as subunidades essenciais dos complexos 

respiratórios I-IV. O NRF-1 também é necessário para a transcrição de genes que 

codificam componentes da membrana externa mitocondrial, como TOMM20 e 
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COX17, reguladores de proteínas necessárias para a função mitocondrial (KELLY & 

SCARPULLA, 2004; TAKAHASHI et al., 2002; TRUSCOTT et al., 2003). Além disso, 

o NRF-1 atua sobre promotores de Tfam, TFB1/2M e POLRMT, cujos produtos, como 

mencionado anteriormente, desempenham papéis importantes na transcrição de 

genes mitocondriais (GLEYZER et al., 2005; VIRBASIUS & SCARPULLA, 1994). 

 Os coativadores são proteínas nucleares multifuncionais que atuam sobre os 

fatores de transcrição de ligação do DNA para regular a sua transcrição. O principal 

avanço na pesquisa de regulação do ERRa veio com a descoberta de PGC-1α, que 

é membro de uma família de coativadores de transcrição que também inclui PGC-1β 

e PRC. Além disso, o PGC-1α é capaz de induzir biogênese mitocondrial, regular a 

capacidade respiratória e oxidação de ácidos graxos (PUIGSERVER et al., 1998; 

RUSSELL et al. 2004). 

2.9 – A tolerância ao lipopolissacarídeo (LPS) 

O lipopolissacarídeo (LPS) de várias famílias microbianas gram-negativas é 

constituído de uma porção de polissacarídeo ligado covalentemente com o lipídeo A 

(LA). A membrana externa da bactéria apresenta a cadeia O que é característica e 

única para cada sorotipo bacteriano e o LA que representa o princípio endotóxico do 

LPS (WHITE & DENCHEMKO, 2014).  

A resistência ao LPS pode ser determinada geneticamente ou adquirida. 

Nossos estudos mostraram que animais de experimentação que foram submetidos a 

doses controladas de LPS induziram um estado de resistência adquirida e se 

tornaram resistentes a doses letais (MELO et al., 2010). 

As fases inicial e tardia de tolerância com características diferentes seguem a 

injeção inicial do LPS. A fase inicial pôde ser detectada dentro das primeiras 24 horas 
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depois de exposição ao LPS e durou até 8 dias. A tolerância ao LPS relaciona-se à 

produção e liberação reduzida de citocinas pelos fagócitos em re-exposição ao LPS 

(MELO et al., 2010).  

Não há estudos que elucidem o papel da mitocôndria na tolerância ao LPS e 

sepse. Entretanto, estudos recentes apontam que o aporte de ATP no paciente 

séptico é um dos fatores ligados ao prognóstico.  

 

2.10. Alterações mitocondriais na sepse 

A disfunção mitocondrial tem sido descrita como um mecanismo causador de 

redução da atividade de células imunes na sepse. Vários estudos demonstraram 

redução da atividade respiratória mitocondrial de células imunitárias do sangue 

periférico nos estágios iniciais de pacientes sépticos admitidos na UTI (SINGER, 

2014; MERZ et al., 2017). Os resultados são, no entanto, um pouco divergentes, 

provavelmente refletindo diferenças na população estudada, sítio experimental e 

quais marcadores específicos de mitocôndrias foram escolhidos para a avaliação da 

respiração. A evolução da função respiratória mitocondrial em células imunes nos 

estágios posteriores da sepse ainda é amplamente desconhecida. Além disso, fica 

claro a partir de vários estudos que a sepse induz uma resposta de biogênese em 

que a massa, o número e/ou a função mitocondrial aumentam após a fase inicial do 

evento séptico (SJÖVALL, 2013). 

Mensurações seriadas da pressão parcial de O2 sanguínea mostram que a 

quantidade de oxigênio se mantém preservada, em alguns estudos até aumentada, 

em pacientes em choque séptico sugerindo que o consumo de O2 talvez esteja 

prejudicado e não propriamente a disponibilidade de O2. A inabilidade das células não 
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conseguirem aproveitar o O2 circulante é chamada de hipoxia citopática. Vários 

fatores podem desencadear essa inabilidade e vários estudos descrevem os 

possíveis mecanismos dessa disfunção, especialmente advindos de disfunções 

mitocondriais (OSPINA-TASCON et al., 2015).  

 Vários mecanismos subjacentes têm sido propostos para explicar a hipóxia 

citopática em sepse (FINK, 2002). Esses incluem: 

• dano ultrastrutural às membranas mitocondriais, permitindo uma translocação 

entre os prótons da membrana interna da mitocondria (SINGER, 2014); 

• desarranjos do complexo piruvato desidrogenase (SINGER, 2014); 

• inibição de enzimas  do ciclo de ácido cítrico ou o ciclo de Krebs e cadeia de 

transporte de elétrons pelo óxido nítrico (NO) (AZEVEDO, 2010; GALLEY et al., 

2011);  

• inibição de complexos mitocondriais pelo peroxinitrito (CROUSER, 2004); 

• danos causados por espécies reativas de oxigênio (ROS) (GALLEY, 2004); e 

• ativação da PARP-1 (SINGER, 2007). 

 Estudos prévios demonstram que a estrutura mitocondrial é fator condicional 

para seu bom funcionamento e a perda dessa estrutura compromete completamente 

a função (KÜLBRANDT, 2015). 

Primeiramente, a piruvato-desidrogenase estaria inibida levando a um 

aumento do lactato sanguíneo reduzindo assim a atividade energética mitocondrial. 

Um segundo mecanismo envolveria a ativação da enzima polimerase 1 causando 

ruptura do DNA e consequentemente apoptose celular, liberação de mediadores 
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inflamatórios e espécies reativas de oxigênio, principalmente peroxinitrito, radical 

altamente citotóxico. A ativação dessa enzima reduziria a disponibilidade de NADH 

levando a inibição do complexo respiratório I. Finalmente, as endotoxinas são 

responsáveis pela indução da enzima óxido nítrico sintase que aumenta a 

disponibilidade de óxido nítrico que se liga ao complexo respiratório IV e limita sua 

funcionalidade (SINGER, 2007).  

O complexo respiratório IV é responsável pela redução do oxigênio em água e 

sua inibição poderia levar uma disfunção mitocondrial e falência energética através 

de estresse oxidativo, mesmo num ambiente rico em oxigênio. Além desse fator, a 

interação do óxido nítrico com oxigênio geraria mais disponibilidade de peroxinitrito 

levando ao ciclo de inibição do complexo respiratório I (RAHAL, 2014).  

 O controle adequado de todos esses mecanismos é relevante para que haja 

sobrevivência celular, correta perfusão tecidual e distribuição de oxigênio aos tecidos.  

 O objetivo do presente estudo é avaliar a função mitocondrial em modelo 

experimental previamente submetido ao protocolo de indução a tolerância ao 

lipopolissacarídeo. 
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3. HIPÓTESES 
 
  

I. A tolerância aumenta a expressão de fatores de transcrição e 

coativadores de DNA mitocondrial; 

 

II. A tolerância predispõe a maior taxa de mtDNA em hepatócitos; 

 
 

III. A indução da tolerância ao lipopolissacarídeo altera a função 

mitocondrial; 

 

 III. O complexo I e IV altera sua atividade quando a mitocôndria passa pelo 

processo de tolerância. 
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4. OBJETIVOS 

4.1 – Geral 

Avaliar a função mitocondrial após o estímulo de sepse moderada induzida 

pela técnica de Cecal Ligation and Puncture (CLP) e após a indução da tolerância ao 

lipopolissacarídeo. Verificar os danos mitocondriais a nível de complexos respiratórios 

e produção de adenosina-tri-fosfato (ATP). 

 

4.2 – Específicos 

4.2.1- Estudar a ação dos complexos I e IV. 

Justificativa: o complexo I é o inicial na cadeia respiratória e o complexo IV é parte do 

processo final da cadeia respiratória. Para tanto iremos buscar alterações nesses 

complexos. 

Estratégia: utilizar o método de espectrofotometria para avaliar a reação do complexo 

I e IV quando colocado em substrato específico. 

4.2.2- Estudar a função mitocondrial através da relação conversão 

ADP/ATP na tolerância ao LPS;  

Justificativa: a taxa de produção de ATP é fator prognóstico do paciente em sepse. 

Uma forma de se desenvolver a tolerância ao LPS é otimizando a produção de ATP.  

Estratégia: avaliar a função oxidativa e fosforilativa das mitocôndrias hepáticas. 

 4.2.3 – Padronizar a técnica de indução à tolerância para ratos; 

Justificativa: várias técnicas de indução a tolerância estão descritas na literatura, 

entretanto a técnica com LPS de E. coli  para ratos wistar ainda é pouco padronizada. 
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Estratégia: verificar a dose de LPS para ratos e realizar uma curva de mortalidade. 

 4.2.4 – Avaliar a expressão gênica dos fatores de biogênese mitocondrial 

TFAM (mitrochondiral transcription factor), NRF-1 (nuclear respiratory factor) e 

PGC1-alfa (peroxisome gamma coactivator). 

Justificativa: o estímulo inflamatório da sepse ativa vários mecanismos de indução a 

biogênese mitocondrial.  

Estratégia: avaliar por RT-PCR a expressão gênica dos fatores de biogênese 

mitocondrial previamente descritos na literatura 

 4.2.5 – Quantificar o número de mitocôndrias através da dosagem de DNA 

mitocondrial disponível no tecido hepático. 

Justificativa: verificar a quantidade de mitocôndrias disponíveis e, após, correlacionar 

com a função. 

Estratégia: realizar a contagem de DNA mitocondrial através de RT-PCR. 
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5. MÉTODOS 

5.1- Modelo Biológico 

Foram selecionados ratos machos Wistar, pesando entre 200-230 gramas 

provenientes do Biotério Central da Faculdade de Medicina da Universidade de São 

Paulo. Os animais foram mantidos em gaiolas por pelo menos dois dias, em local com 

temperatura e ciclo de luz controlados, recebendo água e comida ad libitum, e 

permaneceram durante o experimento no Biotério de Manutenção do LIM 17 – 

Disciplina de Reumatologia, sob responsabilidade do biólogo Antônio dos Santos 

Filho. 

Todos os procedimentos foram realizados de acordo com as normas 

estabelecidas pelo Colégio Brasileiro de Experimentação Animal (COBEA) e pelo The 

Universities Federation for Animals Welfare (UFAW). Nosso projeto recebeu 

aprovação da Comissão de Ética em Pesquisa do Hospital das Clínicas da faculdade 

de Medicina da Universidade de São Paulo (CAPPesq). Protocolo de Pesquisa no 

056/14. 

5.2 - Anestesia 

Para o tratamento dos animais submetidos ao procedimento de Cecal Ligation 

and Puncture (CLP), os animais foram anestesiados com xilazina a 20mg/ml 

(10mg/kg) e quetamina a 50mg/ml (80mg/kg). Em casos de necessidade de repique, 

foram utilizados volumes fixos de quetamina (0,05ml). 

5.3 - Tempo de Estudo 

Os ensaios foram realizados após 4 horas da realização do procedimento de 

ligadura cecal e perfuração. 
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5.4 - Constituição dos Grupos e Protocolo Experimental 

Cada grupo foi constituído por 10 animais. 

5.4.1 - Grupo CLP 4 horas: 

Os ratos foram submetidos ao procedimento de ligadura cecal e perfuração 

(CLP). Os animais foram eutanasiados 4 horas após o tratamento e realizada a coleta 

do material. 

5.4.2 - Grupo CLP Tolerante 4 horas 

 Os ratos receberam 2mg/kg de Lipopolysaccharide (LPS) de Escherichia coli 

(serotype 026:B6/Sigma) durante 3 dias e 5mg/kg por mais 2 dias. Ficaram mais 2 

dias sem receber nenhum tratamento e no dia 8 foram submetidos ao procedimento 

de ligadura cecal e perfuração (CLP). Após 4 horas foram eutanasiados e a coleta do 

material foi realizada.  

5.4.3 - Grupo Tolerante: 

Os ratos receberam 2mg/kg de lipopolissacarídeo (LPS) de Escherichia coli 

(serotype 026:B6/Sigma) durante 3 dias e 5mg/kg por mais 2 dias. Ficaram mais 2 

dias sem receber nenhum tratamento e no dia 8 foram eutanasiados e a coleta do 

material foi realizada.  

5.4.4 - Grupo Controle: 

 Os ratos não receberam nenhum tipo de insulto ou tratamento. 
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5.5 –  Ligadura cecal e perfuração  para indução à sepse  

Sob condições antissépticas, uma incisão de 1 a 2 cm na linha alba foi 

realizada para expor o ceco juntamente com o intestino. O ceco foi firmemente ligado 

com fio de seda 3.0 (Ethicon; Johnson & Johnson, USA) abaixo da válvula ileocecal 

e em seguida perfurado duas vezes (na porção superior e inferior) com uma agulha 

18G gauge (Becton Dickinson, EUA). O ceco foi devolvido para a cavidade peritoneal 

e a laparotomia foi suturada com fio de seda 4-0. Os animais foram devolvidos às 

suas gaiolas com livre acesso a comida e água. 

5.6 - Avaliação da função mitocondrial  

O consumo de oxigênio pela mitocôndria foi determinado através do estudo 

polarográfico da mitocôndria, utilizando o oxígrafo 5/6 H (Gilson Medical Eletronics, 

Inc) com eletrodo de oxigênio em temperatura controlada a 28º C (Clarck, Yellow 

Springs Instruments Co, Yellow Springs, Ohio), conforme descrito por Coelho em 

2010. 

À suspensão de mitocôndrias foi acrescentada ao meio da reação no 

compartimento de vidro do eletrodo de oxigênio deixando somente o pellet no tubo. A 

seguir, foi adicionado substrato energético com succinato de potássio, e o estado 

basal (Estado 4, S4) da respiração mitocondrial foi registrado.  

A fosforilação do ADP em ATP, observada no estado ativado da respiração 

mitocondrial (Estado 3, S3), foi induzida pelo acréscimo de adenosina difosfato (ADP, 

Sigma Chemical Company, St Louis, Missouri). Quando do esgotamento de todo o 

ADP do meio, a respiração independente de ADP (S4) foi registrada novamente pelo 

oxígrafo.  
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A razão do controle respiratório (RCR) e a razão ADP/consumo de oxigênio 

(ADP/O) foram consideradas como índices das funções oxidativas e fosforilativas 

mitocondriais. A RCR foi calculada como razão entre a velocidade do consumo de 

oxigênio na presença de ADP (S3) e a velocidade do consumo de oxigênio na 

ausência de ADP (S4).  

5.7 –  Padronização da dose de LPS administrada em animais do 

grupo Tolerante 

 

Para indução da tolerância, os animais foram submetidos a doses controladas 

de Lipopolysaccharide (LPS) de Escherichia coli (serotype 026:B6/Sigma), durante 5 

dias no seguinte protocolo: dia 1, 2 e 3 receberam 2mg/kg do LPS por via 

intraperitoneal. Nos dias 4 e 5 receberam 5mg/kg do LPS por via intraperitoneal. Para 

verificar a eficácia da tolerância, foi realizada uma curva de mortalidade em que os 

animais recebiam no dia 8 uma dose de 40mg/kg. A dose letal só foi utilizada nos 

animais utilizados na confecção da curva de mortalidade (n=20 para cada grupo).  

5.8 –  Quantificação de mtDNA 

 As quantidades relativas de mitocôndrias do fígado de ratos foram 

determinadas usando métodos quantitativos de PCR em tempo real (RT-PCR) 

descritos por Wong e Cortopassi em 2010. Os genes alvo foram fibrose cística nuclear 

(FC) e nicotinamida adenina dinucleotideo desidrogenase-5 mitocondrial (ND-5). 

 As sequencias específicas para as espécies foram seleccionados utilizando 

o Primer Express® Software (Applied Biosystems, Foster City, CA). Para a 

quantificação do DNA nuclear, utilizou-se 10 ng de DNA como molde e para 

quantificação de DNA mitocondrial, utilizou-se 0,1 ng de DNA como modelo.  
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 Utilizou-se um termociclador em tempo real ABI 7900HT acoplado com 

SYBR Green (Applied Biosystems) e os seguintes parâmetros de ciclagem: Fase 1, 

50 ° C durante 2 min; Fase 2, 95 ° C durante 10 min; Estágio 3, 40 ciclos para 95 ° C 

para 15 s; 60 ° C durante 1 min; E estádio 4, 95 ° C durante 15 s; 60 ° C durante 15 

s; 95 ° C durante 15 s.  

 A linearidade da curva de amplificação foi analisada utilizando o ABI 7900HT 

Software e o tempo médio de ciclo da parte linear da curva foi designado (CT). Cada 

amostra foi analisada em duplicata. 

5.9 –  Extração e quantificação de RNA para expressão de TFAM, 

NRF-1 e PGC-1α  

 Amostras de aproximadamente 100 gramas de tecido hepático (lobo direito) 

de ratos wistar previamente experimentados conforme anteriormente foram coletadas 

post mortem. As amostras foram depositadas em tubos de criogenia, colocadas em 

nitrogênio líquido e em seguida acondicionadas em freezer a 80 graus celsius 

negativos. Em seguida, essas amostras foram pulverizadas em nitrogênio líquido com 

pistilo e cadinho de porcelana e reacondicionadas em solução de dicarbonato de 

dietila (DEPC), conforme descrito por Barbeiro, 2006.  

  Após a coleta de todas as amostras, as mesmas foram descongeladas e 

colocadas em solução TRIzol® (Invitrogen, Carlbad, EUA) e procedidas de acordo 

com protocolo descrito por Schimittgen e Livak, 2008.  Em seguida, fôra realizada a 

purificação da amostra e normalização das proteínas. O RT-PCR foi realizado 

utilizando-se o aparelho Applied Biosystems StepOnePlus® (Applied Biosystems, 

Foster City, EUA) e SYBR® Green Master Mix, de acordo com os seguintes 

parâmetros: 1 ciclo às 48 ºC (30 min), 1 ciclo a 95ºC (10 min) e 40 ciclos a 95ºC (15 

s), 60º C (1 min), seguido por análise do melt curve. Foram calculadas a média do 
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threshold de cada curva (CT) e calculado a média de duas curvas para cada amostra 

em duplicata (ΔΔCT).  

 Foram utilizados os seguintes primers: TFAM (forward 5′-

AAGGGAATGGGAAAGGTAGA-3′; reverse 5′-AACAGGACATGGAAAGCAGAT-3′), 

NRF-1 (forward 5’-GCACCTTTGGAGAATGTGGT-3’; reverse: 5’-

CTGAGCCTGGGTCATTTTGT-3’) e PGC 1-α (forward ATGAGGCAAACT 

TGCTAGCG; reverse TGAGGACTTGCT GAGTTGTG). 

5.10 –  Avaliação dos complexos respiratórios I e IV  

 Para a avaliação do complexo respiratório I e IV foi utilizado o Complex I 

Rodent Enzyme Activity Microplate Assay Kit®  (Abcam Plc, Cambridge, Reino Unido) 

e o Complex IV Rodent Enzyme Activity Microplate Assay Kit® (Abcam Plc, 

Cambridge, Reino Unido). As amostras foram ajustadas para uma concentração de 

5mg/ml quando colocadas na Solução 1 do kit.  

 Em seguida, foi realizada extração protéica com detergente, seguida de 

centrifugação da amostra a 16000 rpm por 20 minutos. Todo o sobrenadante foi, 

isolado. 

 A normalização das proteínas do sobrenadante foram padronizadas através 

da técnica de Bradford e, em seguida, as amostras foram distribuídas na placa e 

incubada por 3 horas a 25 graus celsius.  

 A placa foi enxaguada com Solução 1 e foi adicionado o Assay Solution e a 

mensuração foi realizada com densidade óptica de 550nm em intervalos de 1-5 

minutos durante 2 horas a 30 graus celsius. 
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5.11 –  Análise estatística 

 Foram calculadas as médicas, desvios padrões da média e teste comparativo 

ANOVA quando comparados mais duas amostras variáveis. Para a avaliação 

estatística dos complexos respiratórios, foi calculado o Vmax de cada um dos grupos. 

Os testes foram realizados através do software GraphpadPrism® (GraphPad 

Software, Inc., California, EUA). Para efeito de significância estatística foi utilizado 

p<0,05. 
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6. RESULTADOS 

6.1 – Padronização da técnica de indução a tolerância 

A padronização da técnica de indução a tolerância faz-se necessária para 

verificação da eficácia da dose de LPS administrada versus a sobrevivência dos 

animais quando submetidos à dose letal de LPS.  

A partir dos resultados, pode-se concluir que as doses utilizadas para induzir 

a tolerância foram satisfatórias, mostrando diferença significativa na curva de 

mortalidade do grupo controle e tolerante. 
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Gráfico 1.Curva de sobrevivência de animais controle (dose letal de 40mg/kg) e 

tolerantes (submetidos à dose de 2mg/kg por 3 dias e 5mg/kg por mais 2 dias e dose 

letal de 40mg/kg no dia 8). p<0,05. 
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Gráfico 2: Curva de sobrevivência de animais controle (dose letal de 40mg/kg) e CLP 

Tolerante (submetidos à dose de 2mg/kg por 3 dias e 5mg/kg por mais 2 dias e CLP 

no dia 8). p<0,05. 

 6.2 -  Função Mitocondrial  

 

 O primeiro dado analisado foi a quantificação do DNA mitocondrial a partir do 

método descrito na sessão anterior.  

 

Tabela 1. Contagem do mtDNA a partir de amostras de tecido hepático. Valores 
expressos em média e erro padrão da média. FMUSP, São Paulo, SP, 2017 

Grupo Quantidade relativa de mtDNA 

Controle 1,53 ± 0,23 

Tolerante 3,66 ± 0,59 

CLP 3,96 ± 0,87 

CLP Tolerante 3,17 ± 0,38 
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Gráfico 3.  Quantificação de DNA mitocondrial em animais controle (sem nenhum 

insulto ou tratamento), tolerante (2mg/kg por 3 dias e 5mg/kg por 2 dias, i.p.), CLP 4 

horas (submetidos ao procedimento de CLP e eutanasiados 4 horas após 

procedimento) e CLP 4 horas tolerante (submetidos ao tratamento com LPS como o 

grupo tolerante e submetidos ao procedimento de CLP no dia 8 e eutanasiados 4 

horas após o procedimento). Valores expressos em média±EPM. *p<0,05 vs. 

Controle. 

 A quantificação de DNA mitocondrial foi maior no grupo CLP em relação ao 

grupo controle. Os demais grupos permaneceram iguais. Através da quantificação da 

função mitocondrial, pode-se inferir que, apesar da alta quantidade de mitocôndria no 

tecido e a baixa razão de respiração celular, essas mitocôndrias não estão funcionais 

do ponto de vista de produção de ATP. Sugere-se que sejam mitocôndrias imaturas, 

formadas a partir da alta expressão de fatores de biogênese mitocondrial. 

 

 Após a quantificação de mtDNA, buscamos associar os fatores de biogênese 

mitocondrial que pudessem estar associados aos valores encontrados. Foram 

verificadas as expressões gênicas para NRF-1, TFAM e PGC-1α. 
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Tabela 2. Avaliação da expressão dos fatores de biogênese mitocondrial NRF-1, 
TFAM e PGC-1α. Valores expressos em média e erro padrão da média. FMUSP, São 
Paulo, SP, 2017. 

Grupo NRF-1 TFAM PGC-1α 

Controle 1,12 ± 0,10 1,02 ± 0,06 1,20 ± 0,25 

Tolerante 1,14 ± 0,08 1,24 ± 0,03 1,60 ± 0,10 

CLP 1,34 ± 0,26 1,09 ± 0,04 21,34 ± 2,90 

CLP Tolerante 0,80 ± 0,15 1,55 ± 0,09 8,48 ± 0,43 
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Gráfico 4. Expressão de NRF-1 em animais controle (sem nenhum insulto ou 

tratamento), tolerante (2mg/kg por 3 dias e 5mg/kg por 2 dias, i.p.), CLP 4 horas 

(submetidos ao procedimento de CLP e eutanasiados 4 horas após procedimento) e 

CLP 4 horas tolerante (submetidos ao tratamento com LPS como o grupo tolerante e 

submetidos ao procedimento de CLP no dia 8 e eutanasiados 4 horas após o 

procedimento). Valores expressos em média±EPM. *p<0,05 vs. CLP. 

 A expressão de NRF-1 mostrou-se mais evidente em animais do grupo CLP. 

Estudos prévios mostram que a expressão de NRF-1 aumenta em processos 

inflamatórios e oxidativos, como é o caso da sepse. Schilling et al. demonstrou, 
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entretanto, que a administração de doses controladas de LPS tendem a reduzir a 

expressão de NRF-1, como validado em nosso estudo. 
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Gráfico 5. Expressão de TFAM em animais controle (sem nenhum insulto ou 

tratamento), tolerante (2mg/kg por 3 dias e 5mg/kg por 2 dias, i.p.), CLP 4 horas 

(submetidos ao procedimento de CLP e eutanasiados 4 horas após procedimento) e 

CLP 4 horas tolerante (submetidos ao tratamento com LPS como o grupo tolerante e 

submetidos ao procedimento de CLP no dia 8 e eutanasiados 4 horas após o 

procedimento). Valores expressos em média±EPM. *p<0,05 vs. todos os grupos. 
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Gráfico 6. Expressão de TFAM em animais controle (sem nenhum insulto ou 

tratamento), tolerante (2mg/kg por 3 dias e 5mg/kg por 2 dias, i.p.), CLP 4 horas 
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(submetidos ao procedimento de CLP e eutanasiados 4 horas após procedimento) e 

CLP 4 horas tolerante (submetidos ao tratamento com LPS como o grupo tolerante e 

submetidos ao procedimento de CLP no dia 8 e eutanasiados 4 horas após o 

procedimento). Valores expressos em média±EPM. *p<0,05 vs. todos os grupos. 

 
A expressão de PGC 1-alfa mostrou-se mais evidente em animais do grupo 

CLP. Estudos prévios mostram que a expressão de PGC 1-alfa aumenta em 

processos inflamatórios e oxidativos, como é o caso da sepse.  Singer et al. 

demonstrou, entretanto, que a administração de doses controladas de LPS tendem a 

aumentar a expressão conforme elucidado em nosso estudo.  

 

Para efeito de entendimento e didática, os resultados serão apresentados 

comparando-se os dois tempos de tratamento utilizados no experimento (4 horas) nos 

dois estágios da respiração mitocondrial avaliados (estagio S3 e estágio S4). 

Tabela 3. Avaliação da função mitocondrial através dos estágios respiratórios e 
consumo de O2 em mM. Valores expressos em média e erro padrão da média. 
FMUSP, São Paulo, SP, 2017. 

Grupo Estágio S3 Estágio S4 RCR 

Controle 60,91 ± 5,70 17,85 ± 1,51 3,41 ± 0,08 

Tolerante 53,69 ± 3,80 14,14 ± 0,49 3,79 ± 0,19 

CLP 35,05 ± 3,53 12,98 ± 0,82 2,69 ± 0,20 

CLP 
Tolerante 57,15 ± 5,74 17,45 ± 1,64 3,3 ± 0,14 
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Gráfico 7. Avaliação do Estágio S3 da respiração mitocondrial através de ratos Wistar 

controle (sem nenhum insulto ou tratamento), tolerante (2mg/kg por 3 dias e 5mg/kg 

por 2 dias, i.p.), CLP 4 horas (submetidos ao procedimento de CLP e eutanasiados 4 

horas após procedimento) e CLP 4 horas tolerante (submetidos ao tratamento com 

LPS como o grupo tolerante e submetidos ao procedimento de CLP no dia 8 e 

eutanasiados 4 horas após o procedimento). Valores expressos em média±EPM. 

*p<0,05 vs. Outros grupos.  

 O estágio S3 da respiração mitocondrial compreende o estágio em que há 

consumo de oxigênio e conversão do ADP em ATP. Este estágio consiste, portanto, 

no estágio funcional da respiração mitocondrial. Observa-se no gráfico que o grupo 

CLP Tolerante 4 horas apresentou consumo de oxigênio igual ao grupo Controle e 

Tolerante, reforçando a hipótese de que a indução a tolerância pode melhorar a 

conversão de ADP em ATP e, portanto, melhorar o aporte energético da célula. 
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Gráfico 8: Avaliação do Estágio S4 da respiração mitocondrial através de ratos Wistar 

controle (sem nenhum insulto ou tratamento), tolerante (2mg/kg por 3 dias e 5mg/kg 

por 2 dias, i.p.), CLP 4 horas (submetidos ao procedimento de CLP e eutanasiados 4 

horas após procedimento) e CLP 4 horas tolerante (submetidos ao tratamento com 

LPS como o grupo tolerante e submetidos ao procedimento de CLP no dia 8 e 

eutanasiados 4 horas após o procedimento). Valores expressos em média±EPM. 

*p<0,05 vs. Controle. **p<0,05 vs. CLP 4 HORAS 

  O estágio S4 da respiração mitocondrial compreende o estágio em que há 

consumo de oxigênio, porém não há conversão de ADP em ATP. Este estágio 

consiste, portanto, no estágio não funcional da respiração mitocondrial. Observa-se 

no gráfico que o grupo CLP Tolerante 4 horas apresentou consumo de oxigênio igual 

ao grupo Controle, sugerindo que o consumo de O2 se manteve igual ao basal. Não 

houve melhora nem piora quando comparado ao grupo Controle. 
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Gráfico 9: Avaliação da razão do controle respiratório (RCR) da respiração mitocondrial 

através de ratos Wistar controle (sem nenhum insulto ou tratamento), tolerante 

(2mg/kg por 3 dias e 5mg/kg por 2 dias, i.p.), CLP 4 horas (submetidos ao 

procedimento de CLP e eutanasiados 4 horas após procedimento) e CLP 4 horas 

tolerante (submetidos ao tratamento com LPS como o grupo tolerante e submetidos 

ao procedimento de CLP no dia 8 e eutanasiados 4 horas após o procedimento). 

Valores expressos em média±EPM. *p<0,05 vs. Outros grupos. 

O RCR compreende a razão de controle do consumo de O2. Esta razão indica 

a eficácia da respiração celular, pois verifica-se a quantidade de O2 consumido em 

ambos os estágios e a quantidade de síntese de ATP formada no estágio S3. 

Observa-se no gráfico que o grupo CLP Tolerante 4 horas apresentou razão igual ao 

grupo Controle, sugerindo que a fosforilação oxidativa se manteve igual ao basal. Não 

houve melhora nem piora quando comparado ao grupo Controle. 

 

 

 

 



57 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 11.  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 11.  

 

 

 

* 

* * 

Gráfico 10. Avaliação do Complexo Respiratório I em animais controle (sem nenhum insulto 

ou tratamento), tolerante (2mg/kg por 3 dias e 5mg/kg por 2 dias, i.p.), CLP 4 horas 

(submetidos ao procedimento de CLP e eutanasiados 4 horas após procedimento) e CLP 4 

horas tolerante (submetidos ao tratamento com LPS como o grupo tolerante e submetidos 

ao procedimento de CLP no dia 8 e eutanasiados 4 horas após o procedimento). Valores 

expressos em média±EPM. *p<0,05 vs. todos os grupos. 

 

Gráfico 11. Avaliação do Complexo Respiratório IV em animais controle (sem nenhum 

insulto ou tratamento), tolerante (2mg/kg por 3 dias e 5mg/kg por 2 dias, i.p.), CLP 4 

horas (submetidos ao procedimento de CLP e eutanasiados 4 horas após 

procedimento) e CLP 4 horas tolerante (submetidos ao tratamento com LPS como o 

grupo tolerante e submetidos ao procedimento de CLP no dia 8 e eutanasiados 4 horas 

após o procedimento). Valores expressos em média±EPM. *p<0,05 vs. todos os grupos. 
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7. DISCUSSÃO 
  

 Na sepse, a ativação de células imunológicas e endoteliais leva a uma 

liberação intensa de mediadores pró-inflamatórios e anti–inflamatórios, aumentando 

a expressão da molécula de adesão e regulando positivamente o sistema 

complemento e sistema de coagulação. Isto leva a um aumento da permeabilidade 

vascular, perda de fluido para o compartimento extravascular, vasodilatação 

sistêmica, prejudicando a função miocárdica e, consequentemente, causando 

transtornos na microcirculação do fluxo sanguíneo, o que prejudica a perfusão 

tecidual e o fornecimento de oxigênio para as células (KALOGERIS et al., 2012). 

 

 Recentemente, a disfunção mitocondrial foi confirmada laboratorialmente e 

clinicamente (BREALEY et al., 2002) e o dano séptico foi atribuído a um déficit de 

fornecimento de energia secundária à depleção de ATP induzida por NO. Esta noção 

concorda com a presença espontânea de nitrotirosina nas mitocôndrias do fígado e 

do diafragma de ratos endotoxémicos (BOCZKOWSKI et al., 1999; LISDERO et al., 

2002) e com os efeitos deletérios do ONOO mitocondrial, comprometendo inclusive a 

contração muscular (BOCZKOWSKI et al., 1999, 2001). A principal fonte de NO na 

endotoxemia é a iNOS, induzida pelos efeitos das citocinas inflamatórias 

(BOCZKOWSKI et al., 1999; LANONE et al., 2000). Contudo, o aumento da atividade 

de mtNOS foi detectado por Boveris et al. (2002) em ratos endotoxêmicos. Os 

achados indicam que o NO citosólico ou mitocondrial induz uma alta produção de O2, 

que em altas concentrações de NO leva a formação de ONOO (PODEROSO et al., 

1999), que por sua vez, causa dano aos complexos mitocondriais, especialmente o 

complexo I. Baixas taxas de transferência de elétrons através do complexo I 

restringem criticamente a síntese de ATP. 
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 A diminuição da disponibilidade de oxigênio para os tecidos combinado ao 

baixo teor de tensão de oxigênio arterial (hipóxia), a diminuição dos níveis de 

hemoglobina (hipoxia anemica) e/ou hipoperfusão (hipóxia estagnada), inibem a 

produção aeróbica celular de adenosina trifosfato (ATP) (PITMAN, 2011). 

  

 Há diminuição da produção de ATP na sepse (SINGER et al., 2014) mesmo 

quando mantida ou aumentada a paO2, ocorrendo um quadro variável do consumo 

de oxigênio sistêmico, explicando a teoria de hipóxia citopática. Esta teoria sugere um 

defeito adquirido na fosforilação oxidativa (ou seja, a disfunção mitocondrial). A 

hipoxia citopática apresenta-se como uma explicação para a disfunção e falência de 

múltiplos órgãos (SOUZA et al., 2015).  

 

7.1 - Efeito da Tolerância na função mitocondrial  

 

Os resultados do nosso experimento mostraram que a tolerância pode 

desempenhar um papel na proteção da mitocôndria. No tempo estudado, houve 

alteração da resposta dos grupos CLP Tolerante. Em 4 horas, o RCR do grupo CLP 

se manteve significativamente diferente dos demais grupos, enquanto o grupo CLP 

Tolerante se manteve igual ao grupo Controle e Tolerante. Esse fato, per se, já indica 

que o grupo CLP Tolerante manteve os níveis de respiração mitocondrial iguais ao 

grupo Controle, mostrando que a tolerância protegeu de danos piores.  

  
  

 Este é o primeiro estudo a demonstrar uma proteção da função respiratória 

mitocondrial pela tolerância. Partindo do pressuposto que a cadeia respiratória 

compreende cinco complexos de proteína incorporados na membrana mitocondrial 
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interna (complexos I a V), em mitocôndrias danificadas, em que há uma membrana 

interna permeável aos prótons, a síntese de ATP é reduzida por vários fatores, 

inclusive pela ação reversa da ATP sintase. Sob tais circunstâncias, o ATP sintase 

leva ATP da matriz mitocondrial e age de maneira a hidrolisar ATP, reduzindo os 

níveis de ATP (COOPER, 2000). 

  

 Uma das hipóteses de mecanismo protetor se dá justamente pela via de 

proteção dos complexos respiratórios. Animais tolerantes caracterizam-se por 

apresentar inibição da produção de fator de necrose de tumor estimulada por 

lipopolissacarídeo, níveis de interleucina-1 e interleucina-6 alterados, ativação 

aumentada de ciclooxigenase-2, e inibição da ativação de MAP-quinase, e 

translocação de NF-κB prejudicada (FERNANDEZ et al., 2014). 

  

 A inibição da ativação de proteínas MAP-quinase podem favorecer a 

diminuição da apoptose celular através da via mitocondrial. As mitocôndrias 

desempenham um papel chave na ativação de apoptose em células de mamíferos. A 

apoptose ocorre devido a liberação de proteínas a partir do espaço entre a membrana 

mitocondrial interna e externa que, uma vez no citosol, ativam proteases e caspases 

que desmantelam e sinalizam a fagocitose através de corpos celulares (SUEN, 2008). 

  

 Para tanto, os complexos respiratórios foram testados para verificar se há 

diferença entre a quantificação de proteínas de cada um dos grupos, a fim de elucidar 

ainda mais o mecanismo protetor da tolerância nos animais submetidos a CLP após 

indução da tolerância. 
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 A perfusão prejudicada no início do processo séptico, devido a perdas de 

fluido intrínsecas e extrínsecas e diminuição da ingestão, depressão miocárdica, 

redistribuições microcirculatórias do fluxo sangüíneo e perda de tônus vascular, 

podem levar à hipoxia tecidual, ou seja, oxigênio insuficiente no nível mitocondrial 

para conduzir a fosforilação do ADP para ATP (SINGER, 2014). Embora as 

características enzimáticas particulares do Complexo IV permitam funcionar 

efetivamente com baixas concentrações de oxigênio em pacientes hígidos, níveis 

críticamente baixos podem comprometer a geração de ATP e potencialmente 

desencadear as vias de morte celular (SINGER et al., 2007). Nossos resultados 

apontam para uma maior atividade do complexo respiratório IV no grupo CLP 

Tolerante nos primeiros minutos, porém em seguida há uma estabilização da 

atividade. Apesar de não ser significante entre 15 e 30 minutos, o mecanismo protetor 

da tolerância pode estar correlacionado com a elevação da atividade do complexo IV 

pelo menos nos momentos iniciais do quadro de sepse. 

  

 Os complexos I, III e IV aparentemente podem se associar para formar uma 

estrutura denominada respirasoma (SCHÄGGER & PFEIFFER 2000, 2001). A perda 

do complexo III evita a formação de respirasoma e leva a uma redução significativa 

do complexo I (SCHÄGGER et al., 2004; ACÍN-PÉREZ et al., 2004). A possível 

implicação funcional da forma dimérica dos complexos III, IV e V e da associação dos 

complexos I, III e IV no respirasoma está sob investigação em vários laboratórios. A 

partir da descoberta das respirasomas é importante considerar que os complexos 

respiratórios já não devem ser analisados individualmente, pois a alteração em um 

deles pode alterar significativamente a atuação de outros. Dessa forma, já não dá 

para inferir que a diminuição da atividade do complexo I, especialmente no grupo 

CLP, não possa reduzir a atividade de complexos não avaliados nesse estudo. A 
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escolha dos complexos I e IV para avaliação se deu ao fato desses serem os 

principais complexos que sofrem alterações dos fatores de biogênese mitocondrial 

previamente descritos. 

  

 A geração de quantidades excessivas de NO, monóxido de carbono, sulfato 

de hidrogênio e outros ROS inibem diretamente a respiração mitocondrial e causam 

danos diretos à proteína mitocondrial e a outras estruturas, como a membrana lipídica 

(SINGER, 2014). Nós relatamos uma diminuição no complexo mitocondrial I. Singer 

associou a diminuição da atividade do complexo respiratório I ao grau de produção 

de óxido nítrico no músculo esquelético de pacientes admitidos na terapia intensiva 

com choque séptico e, posteriormente, em músculo e fígado em um modelo de 

peritonite fecal de longo prazo.  Outros estudos apresentaram achados semelhantes, 

por exemplo, Vanasco e colaboradores. Em um artigo recente, que analisou amostras 

de fígado e rim post mortem, a histopatologia mostrou morte celular mínima porém 

quando verificado em microscopia eletrônica, houve lesão mitocondrial generalizada, 

especialmente localizada na membrana (SU, 2013). 

 

 

7.2 - Desacoplamento Mitocondrial na sepse 

  

 O conceito de desacoplamento foi derivado empiricamente de observações 

experimentais com mitocôndrias isoladas. Ele antecede as avaliações teóricas da 

transdução de energia mitocondrial, que, portanto, precisava explicar o mecanismo 

de desacoplamento. A base para o desacoplamento reside na característica 

fundamental da respiração mitocondrial chamada "controle respiratório" (KHASHO et 

al., 2014). 
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 Na ausência de ADP, a respiração das mitocôndrias é lenta, mas sua taxa é 

abruptamente aumentada após a adição de ADP. A estimulação é temporária; a taxa 

de respiração diminui espontaneamente e permanece lenta até que outro bolus de 

ADP seja adicionado à suspensão mitocondrial. Estas transições na taxa de 

respiração podem ser repetidas várias vezes até a suspensão mitocondrial se tornar 

anaeróbica ([O2] = 0). O ADP adicionado foi consumido simultaneamente com a 

estimulação da respiração e o ATP foi acumulado na suspensão, indicando que a 

respiração das mitocôndrias é "acoplada" à fosforilação oxidativa do ADP (STARKOV, 

1997). 

  

 Como pareceu que os nucleótidos de adenina "controlam" a taxa de 

respiração das mitocôndrias, o fenômeno foi denominado "controle de adenilato da 

respiração" ou mais geral, "controle respiratório" (KRAUSE et al., 2005). Verificou-se 

que a quantidade de oxigênio consumida durante esta fase de respiração acelerada 

foi relacionada estequiomometricamente com a quantidade de ADP adicionado e 

também dependia da natureza do substrato respiratório oxidado. Além disso, 

verificou-se que Ca2 + e alguns produtos químicos podem competir com ADP para o 

controle da respiração mitocondrial, estimulando-o na ausência de ADP e 

aumentando a quantidade de oxigênio consumido durante a fosforilação de uma 

determinada quantidade de ADP ou mesmo impedindo completamente a produção 

de ATP, assim, "desacoplando" a fosforilação da ADP da respiração das mitocôndrias 

(GARLID et al., 2000).  

 

 Historicamente, o "desacoplamento da fosforilação oxidativa" ou 

simplesmente "desacoplamento" significou exatamente uma perda de acoplamento 



64 

 

entre a taxa de transporte de elétrons na cadeia respiratória (respiração) e a produção 

de ATP (fosforilação). Os compostos capazes de estimular o consumo de oxigênio 

sem um aumento concomitante da produção de ATP foram sumariamente 

denominados "desacopladores” (KLINBERG et al., 2001). 

 

 A teoria quimiosmótica da transdução de energia nas mitocôndrias considera 

o "desacoplamento clássico" como uma manifestação de "vias de dissipação de 

energia" que compreendem todos os mecanismos que aumentam o gasto energético 

não produtivo nas mitocôndrias. De acordo com a teoria quimiosmótica [1-3], a 

energia livre liberada após a oxidação dos substratos nas mitocôndrias é conservada 

transformando-a no gradiente eletroquímico de prótons (ΔμΗ +) em sua membrana 

interna (IM). O ΔμΗ + conduz metabolicamente "reações mitocondriais" úteis, como a 

síntese de ATP, mantendo a homeostase do íon ou a acumulação de metabólitos 

contra o gradiente de sua concentração (MITCHELL, 1961). Essas reações são 

catalisadas pelas proteínas que servem como "transdutores reversos", convertendo a 

energia livre do ΔμΗ + em uma forma diferente do calor. No contrário, uma via de 

dissipação de energia (EDP) usa o ΔμΗ + para gerar uma reação metabolicamente 

"fútil" produzindo calor como o único resultado, reduzindo assim a quantidade de 

energia armazenada no ΔμΗ +. 

 

 Os resultados também apontam para um aumento do consumo de O2 no 

estágio S4 da respiração mitocondrial no grupo CLP, quando o ADP disponível foi 

completamente convertido em ATP. Este estágio representa o nível de repouso da 

respiração, ou seja, sem produção de ATP. A elevação do estágio S4 pode ser 

desencadeada pelo desacoplamento de membranas mitocondriais. 
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 Num estudo prévio utilizando amostras frescas de fígado de ratos 

submetidos a estímulo séptico houve uma absorção de oxigênio 60% maior do que 

os controles, embora isso fosse marcadamente dependente do suprimento de 

oxigênio (5). Em outro estudo, 24 horas após injeção de Escherichia coli viva, a 

atividade isolada de fosforilação hepática mitocondrial foi melhor em todos os 

períodos (53). No entanto, os autores também encontraram um aumento acentuado 

da permeabilidade da membrana mitocondrial hepática e sugeriram a coexistência de 

mitocôndrias hiperfuncionais e deterioradas. Uma conclusão semelhante foi publicada 

por Kantrow e colaboradores, que encontrou uma diminuição significativa na 

respiração endógena em hepatócitos isolados, mas um aumento simultâneo de 35% 

no consumo de oxigênio do estado 3 em preparações isoladas de mitocôndrias 

hepáticas 16 horas após o início da sepse. Nossos resultados mostram que na sepse 

precoce, o grupo CLP apresentou queda do estágio 3 da respiração mitocondrial, 

enquanto os demais grupos mantiveram-se estáveis. Esse mecanismo protetor da 

tolerância a endotoxemia pode estar associado a maior sobrevivência dos animais já 

que em animais sépticos a compensação do consumo do oxigênio se dá somente 16 

horas após o estímulo inicial. Outro mecanismo associado ao processo de apoptose 

e perda da função mitocondrial é o desacoplamento da membrana mitocondrial. 

  

 O fluxo de elétrons nas mitocôndrias pode dirigir a síntese de ATP, a ativação 

de cátions (K +, Mg2 +, Ca2 +), ou a transferência de hidrogênio a partir de NADPH para 

o NAD+. As proteínas desacopladoras cortam a ligação entre a condução da reação, 

diminuindo a quantidade de prótons disponíveis. Nas condições em que o 

desacoplamento ocorre, todos os gradientes protônicos e catiônicos são abolidos. Há 

20 a 30 espécies moleculares diferentes que têm em comum a propriedade de 
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suprimir todos os processos acoplados por um fluxo de eletróns ou através da 

hidrólise de ATP (LODISH et al., 2000). 

  

 Na maioria das mitocôndrias, esses prótons reentram através da ATP 

sintase, e a energia é usada para sintetizar ATP. No entanto, se os prótons reentram 

por quaisquer outros meios, as mitocôndrias são consideradas desacopladas. Até 

certo ponto isso acontece em todas as mitocôndrias, de maneiras não 

compreendidas. Há também pelo menos uma proteína cuja função é permitir prótons 

a reentrar as mitocôndrias sem utilizar a energia para qualquer fim. Sob estas 

condições, a energia é libertada na forma de calor (LODISH et al., 2000).  

 

7.3 - Biogênse Mitocondrial 

  

 A ativação dos genes nucleares para o complexo de fosforilação oxidativa 

(OXPHOS) e outras proteínas mitocondriais, bem como o fator de transcrição 

mitocondrial A (Tfam) é desencadeada pelos fatores respiratórios nucleares NRF-1 e 

NRF-2. Os fatores de transcrição mitocondrial direcionam a transcrição e replicação 

do mtDNA (JORNAYVAZ, 2010) e muitos tecidos ajustam fisiologicamente o mtDNA 

através da biogênese mitocondrial, afim de que novas replicações sejam feitas 

(MORISH et al., 2014). Nossos dados sugerem que a biogênese esteja aumentada 

na resposta a condições inflamatórias, incluindo a sepse e a tolerância. 

  

 Haden et ai. utilizaram um modelo de peritonite em ratos para demonstrar 

que a disfunção orgânica e a doença clínica na sepse eram acompanhadas por 

diminuições na taxa metabólica e na quantidade de mitocondrias. A recuperação da 

atividade metabólica e da função orgânica, acompanhada de melhora clínica, foi 



67 

 

precedida por um aumento da expressão de marcadores de biogênese mitocondrial 

tais como PGC-l, Tfam e NRF-1, tal qual ocorreu no experimento que realizamos. 

  

 O número, a estrutura e a função mitocondrial normais são regulados pela 

biogênese mitocondrial, um mecanismo celular que ajusta a produção de energia por 

síntese de novas organelas e componentes orgânicos e medeia interações entre as 

organelas (VEGA et al., 2015). Como o genoma mitocondrial codifica apenas uma 

fração das proteínas mitocondriais, a biogênese mitocondrial requer comunicação 

entre mitocôndrias e o núcleo da célula. Por exemplo, os genes nucleares para o 

complexo de fosforilação oxidativa (OXPHOS) e outras proteínas mitocondriais, bem 

como o fator de transcrição mitocondrial A (Tfam) e o fator de transcrição mitocondrial 

B, são ativados pelo fator respiratório nuclear NRF-1 e NRF-2. Os fatores de 

transcrição mitocondrial então direcionam a transcrição e a replicação de mtDNA 

(YASUKAWA et al., 2015). Muitos tecidos ajustam a massa mitocondrial e o conteúdo 

de mtDNA celular fisiologicamente através da biogênese mitocondrial (KOCH et al., 

2013). Ensaios laboratoriais sugerem um papel para a biogênese na resposta a 

doenças inflamatórias, incluindo a sepse (YASUKAWA et al., 2006). Ratos 

submetidos a ligadura cecal e punção também exibiram diminuição da massa 

mitocondrial hepática em associação com níveis aumentados de proteína Tfam e 

PGC-1a. Em experimentos com ratos geneticamente modificados desafiados com 

Escherichia coli inativadas pelo calor, depleção e recuperação de mtDNA hepática 

dependiam da imunidade inata através do receptor Toll-like (TLR)-4 (MIRALLES, 

2014). A resposta imune inata é, portanto, uma causa importante de dano oxidativo 

mitocondrial, bem como um fator crítico na recuperação mitocondrial. Essas 

investigações fornecem evidências preliminares que ligam a lesão oxidativa 

mitocondrial induzida por septicemia à biogênese. 
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 Singer et al. demonstraram a ativação da biogênese mitocondrial 

(demonstrados pelos níveis de transcrição de PGC-1a, NRF-1 e TFAM) que 

precederam a recuperação da função mitocondrial, taxa metabólica e a função 

fisiológica e bioquímica de alguns órgãos. O exercício e a exposição à endotoxina 

ativam a PGC-1α por fosforilação da proteína. Esta modificação aumenta a 

estabilidade da proteína PGC-1a, promove a sua translocação nuclear e precede 

aumentos na sua abundância através do mRNA (CARRÉ et al., 2010). Nosso estudo 

verificou que os níveis de TFAM e NRF-1 também aumentam em animais submetidos 

à tolerância, o que explica a maior taxa de mtDNA nos tecidos avaliados. O grupo 

CLP Tolerante manteve a função mitocondrial demonstrada pelo RCR igual ao grupo 

Controle possivelmente devido à maior disponibilidade de mtDNA e mitocondrias 

funcionais no tecido hepático.  

 

 Num estudo prévio os pacientes que morreram de sepse grave apresentaram 

diminuição do conteúdo de ATP muscular, enquanto níveis mais elevados de ATP 

foram observados em sobreviventes. A disfunção orgânica e a doença clínica foram 

acompanhadas de diminuição da taxa metabólica e da massa mitocondrial 

(PIANTADOSI et al., 2007). No entanto, a recuperação da atividade metabólica e a 

função orgânica são possíveis e foram fortemente reguladas pela expressão de 

marcadores de biogênese mitocondrial, como PRARgamma-coactivator-1a (PGC-

1a), fatores respiratórios nucleares 1 e 2 (NRF-1 e -2) , e através da repressão da 

proteína de interação do receptor nuclear de supressores de biogênese 140 (RIP140) 

(CHEN et al., 2012). Além disso, os estudos pré-clínicos mais recentes e nossos 

resultados indicaram que não apenas a preservação, mas também a biogênese 
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mitocondrial é um passo essencial no restabelecimento da homeostase do órgão 

imune ou de tecido durante a recuperação da sepse (TOBE, 2013). 

 

 A tolerância aumentou a quantidade de mitocondrias nas células hepáticas, 

contudo a sepse também induziu um aumento de mitocondrias. Por outro lado, a 

respiração mitocondrial avaliada pelos S3, S4 e RCR mostraram um 

comprometimento durante a sepse, com desacoplamento. A indução de tolerância foi 

efetiva em manter a respiração e o RCR durante a sepse. Tomados em conjunto estes 

dados podemos avaliar que a tolerância produz um aumento de mitocondrias 

funcionais, contudo, a sepse aumenta a produção de mitcondrias que não são 

funcionais. 

 

 Publicações recentes sugerem que os níveis de DNA mitocondrial celular 

(mtDNA) estão diminuídos (PYLE et al., 2016) e os níveis circulantes de mtDNA sem 

células estão aumentados em resposta a estímulos como trauma (ZHANG et al., 

2010) e infecção bacteriana (LU et al., 2010). Além disso, o mtDNA atua como um 

padrão molecular associado ao dano (KRYSKO et al., 2011) que pode gerar 

processos moleculares, levando a respostas inflamatórias e lesões de órgãos. Com 

base nestes achados, Nakahira et al. concluiu que os níveis circulantes de mtDNA 

estariam associados à mortalidade em pacientes com UTI. Observações recentes 

mostram que o mtDNA contribui para a ativação do inflamasoma, um grande 

complexo multimolecular que controla a enzima proteolítica caspase-1 (DAVIS et al., 

2011). A ativação do inflamação é exclusivamente responsável pela maturação e 

secreção de IL-1b e IL-18 mediada por caspase-1 e secreção em células imunes e os 

níveis circulantes de IL-1b e IL-18 estão aumentados em pacientes críticos e sépticos 

(MAKABE et al., 2012).  
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 A disfunção mitocondrial tem sido descrita como um mecanismo causador 

de redução da atividade de células imunes na sepse. Vários estudos demonstraram 

redução da atividade respiratória mitocondrial de células imunitárias do sangue 

periférico nos estágios iniciais de pacientes sépticos admitidos na UTI (COSSARIZZA 

et al., 2003). Os resultados são, no entanto, um pouco divergentes, provavelmente 

refletindo diferenças na população estudada, sítio experimental e quais marcadores 

específicos de mitocôndrias foram escolhidos para a avaliação da respiração. A 

evolução da função respiratória mitocondrial em células imunes nos estágios 

posteriores da sepse ainda é amplamente desconhecida. Além disso, fica claro a 

partir de vários estudos que a sepse induz uma resposta de biogênese em que a 

massa, o número e/ou a função mitocondrial aumentam após a fase inicial do evento 

séptico (NAKAHIRA et al., 2011).  

 

Nossos resultados apontaram que a quantidade de mtDNA está aumentado já 

nas primeiras horas após o estímulo da sepse. A expressão de PGC-1alfa também 

foi significativamente diferente no grupo CLP reiterando o fato de que esse é um dos 

principais promotores da biogênese mitocondrial. O grupo CLP Tolerante mostrou-se 

estatisticamente diferente dos grupos Controle e Tolerante. Pode-se inferir que a 

tendência é que haja um aumento do número de mitocondrias nas horas 

subsequentes após o estímulo séptico do animal tolerante. Os níveis de PGC-1alfa 

diminutos em relação ao grupo CLP se deve ao fato de que o processo inflamatório, 

imperativo para o aumento da expressão do mesmo, apresenta-se diminuído em 

animais que passaram pelo processo de tolerância, conforme já estudado em nosso 

laboratório. 
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Estudos subsequentes auxiliarão a elucidar o mecanismo de tolerância 

associada a função mitocondrial buscando novas vertentes para o entendimento da 

fisiopatologia da síndrome séptica. Os resultados encontrados no nosso grupo de 

estudo deram início a uma nova fase da experimentação que objetiva reduzir a 

mortalidade das unidades de terapia intensiva decorrentes dos inúmeros casos de 

sepse. 
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8. CONCLUSÃO 
 
  

A tolerância ao lipopolissacarídeo manteve as mesmas quantidades de mtDNA 

em hepatócitos, porém quando avaliada a função mitocondrial, as mesmas se 

mostraram mais eficazes quando avaliado o consumo de oxigênio. Em relação aos 

complexos respiratórios, o complexo I se manteve menos ativo no grupo CLP e não 

houve diferença estatística entre os grupos controle e CLP tolerante, concluindo que 

um dos mecanismos de proteção da tolerância está na manutenção da atividade 

desse complexo. 

  

 Pode-se concluir, portanto, que uma das formas de proteção que se induz com 

a tolerância se dá através da manutenção da função mitocondrial. 
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