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RESUMO

A S-metilcisteína (SMC) e o peptídeo y-glutamil-S-metilcisteína (y-Glu-SMC),
presentes em algumas leguminosas comestíveis, principalmente no feijão
comum (Phaseolus vulgaris L.), apresentam efeitos biológicos controversos
após a sua ingestão por animais de laboratório e humanos. O presente trabalho
teve por finalidade investigar a absorção intestinal da SMC e da y-Glu-SMC,
empregando ensaios com segmentos intestinais isolados de rato, comparandose a assimilação destes com a de aminoácidos protéicos. Os segmentos de
duodeno e jejuno foram evertidos e incubados em solução nutritiva contendo
isoladamente os aminoácidos (SMC, Phe e Met) ou o peptídeo em estudo,
acompanhando-se a taxa de absorção de cada um, em intervalos regulares
entre 10 e 60 mino A taxa de absorção foi determinada por cromatografia de
troca iônica em autoanalisador de aminoácidos. A SMC apresentou valores
superiores aos aminoácidos Met e Phe. As mesmas amostras foram analisadas
também por cromatografia líquida de alta eficiência em fase reversa após
derivatização com o-oftalaldeído (Gustine, 1985). Os resultados por esta
metodologia não foram conclusivos pois ocorreu perda de eficiência da coluna
cromatográfica, provavelmente devido à adsorção irreversível de subprodutos
resultantes da reação de derivatização. Sugere-se que sejam estudadas
modificações no protocolo analítico. Em relação à absorção do peptídeo y-GluSMC, comprovou-se a sua hidrólise

pelo aparecimento" de pequenas

quantidades de SMC livre no lado seroso dos segmentos intestinais, supondose que esta hidrólise tenha ocorrido pela enzima y-glutamiltranspeptidase (yGT). A reduzida quantidade de SMC livre encontrada poderia ser atribuída a
uma eventual perda de atividade desta enzima durante o preparo e manuseio
do segmento intestinal. Contudo, em ensaios adicionais, não foi observada
perda de atividade desta enzima durante a incubação dos segmentos intestinais
em solução nutritiva por 40 minutos. A atividade da enzima y-GT foi
aproximadamente três vezes superior no duodeno do que no jejuno, sendo de
relevância em estudos de absorção intestinal. Mais estudos são necessários
para um melhor entendimento do processo absortivo do peptídeo.

VII

AB5TRACT
The biological effects of S-methyl-cysteine (SMC) and the peptide y-glutamylcysteine (y-Glu-SMC), distributed in some edible legume seeds, mainly in
common bean (Phaseolus vulgaris L.), are controversial when these compounds
are ingested by laboratory animais and humans. In the present study it was
investigated the rate of intestinal absorption of SMC and y-Glu-SMC employing
isolated segments of rat intestines and analyzing comparatively the absorption
of protein amino acids. The everted segments of duodenum and jejunum were
incubated in a nutritive solution and the aminoacids SMC, Phe and Met and the
peptide y-Glu-SMC were added individually in order to measure their absorption
rates in intervals of 10 min until reaching 60 minutes of incubation. The
absorption

rate

of each

compound

was

measured

by

ion

exchange

chromatography (amino acid analyzer). The absorption rates observed for SMC
were higher than those observed for Met and Phe. The same samples were also
analyzed by reversed phase-HPLC after derivatization with o-phthalaldehyde
(Gustine, 1985). Results did not succeed because the chromatographic column
lost efficiency probably due to adsorption of byproducts of the derivatization
reaction. We suggest that modifications on the analytical protocol should be
developed. Results showed that the peptide y-Glu-SMC seem to be hydrolyzed
supported by the appearance of small amounts of free SMC on the serosal side
of the intestines. The hydrolysis was probably catalyzed by the enzyme yglutamyltranspeptidase (y-GT). The appearance of only small amounts of free
SMC could be explained by an eventual loss of the activity of y-GT during
preparation and incubation

~f

the intestinal segments. However, in additional

assays, the enzyme did not show any loss of activity during incubation of the
segments for 40 mino We observed also that the activity of the enzyme y-GT was
3 times higher in duodenum than in jejunum. This observation could be relevant
for absorption studies employing intestinal segments. Further studies are
necessary for a better understanding of the absorption process of the peptide yGlu-SMC.
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1 REVISÃO DA LITERATURA

1.1 Ocorrência e função da S-metilcisteína e do peptídeo y-glutamil-Smetilcisteína

A S-metilcisteína (SMC) é um aminoácido não-protéico amplamente
distribuído nos vegetais,

embora

predomine nas famílias Allíaceae,

Leguminosae e Cruciferae (Kubec et aI., 1998). Os estudos concentram-se

nestas famílias devido à sua importância econômica e nutricional para a
população mundial. Os representantes mais estudados são o alho e a
cebola, certas sementes de leguminosas e vegetais folhosos pertencentes
as brássicas (Kasai e Larsen, 1980). Nestes vegetais, a SMC participa de
um grupo de substâncias importantes, genericamente denominadas Salc(en)ilcisteínas. Dentre estas, a SMC e o seu respectivo sulfóxido (SMCO)
se

destacam

por

representarem

a

maior

parte

das

substâncias

organossulfuradas presentes nos gêneros Allíum e Brassica. Nas sementes
de leguminosas, há predominância da SMC na forma de um peptídeo com o
ácido glutâmico com a ligação peptídica na posição gama (y), formando o
peptídeo y-glutamil-S-metilcisteína (y-Glu-SMC) (Rosenthal e Sell, 1979).
Estas substâncias organossulfuradas mencionadas não participam
de estruturas protéicas e a sua função biológica no vegetal vem sendo
discutida na literatura, sem ter-se chegado, até o momento, a um consenso.
Acredita-se que talvez estejam relacionadas com o armazenamento de
compostos orgânicos de nitrogênio e enxofre ou, ainda, que o acúmulo de
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alguns aminoácidos livres durante o processo de maturação da semente
induziria a planta a sintetizar derivados y-glutamil, devido à incapacidade de
inseri-los em proteínas. Neste caso, o processo seria um mecanismo de
detoxificação (Nigam et aI., 1969; Benevenga, 1974). Kasai e Larsen (1980)
sugerem que função dos derivados y-glutamil pudesse estar relacionada
com o transporte de aminoácidos através de membranas celulares,
semelhante ao transporte proposto para animais e microorganismos.
Giada (1995) confirmou, ainda, que a concentração do peptídeo yGlu-SMC decresce em sementes de leguminosas durante o processo
germinativo, provavelmente por motivo de uma mobilização e degradação do
peptídeo; sem, porém, ocorrer aumento paralelo da SMC livre e do ácido
glutâmico, acreditando-se, deste modo, numa possível metabolização dos
aminoácidos que o compõem.
Estruturalmente, a SMC se assemelha aos aminoácidos sulfurados:
metionina (Met) e cisteína (Cys). A SMC se distingue da Met por possuir um
átomo de carbono a menos na cadeia lateral. Em relação à Cys, a SMC
difere pela presença do grupo metila ligado ao átomo de enxofre. Devido a
estas semelhanças, a SMC poderia, como se supunha a princípio,
desempenhar algumas das funções bioquímicas destes aminoácidos aos
quais se relaciona estruturalmente. No caso da Met, a de doador de
grupamentos metila, pela presença do grupo metiltio (S-CH3), e da Cys pelo
aproveitamento do esqueleto carbônico e do átomo de enxofre. A Figura 1
ilustra as estruturas moleculares do peptídeo e dos aminoácidos descritos
acima.
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Figura 1 - Estrutura química do peptídeo y-Glutamil-S-metilcisteína e dos aminoácidos Smetilcisteína e sulfóxido de S-metilcisteína, metionina e cisteína.

Muitos aminoácidos pertencentes à fração nitrogenada não-protéica
de vegetais, promovem uma forte interação metabólica (toxicidade) quando
ingeridos por outros seres vivos. Tal toxicidade pode ser causada pela
grande similaridade quanto ao formato e tamanho molecular, com um
aminoácido protéico em particular.

O comportamento tóxico destes

compostos, provavelmente, estaria relacionado com uma ação antagonista
sobre certas reações básicas ou uma inibição competitiva de enzimas
específicas, além da possível incorporação em proteínas, levando a uma
disfunção (Reese, 1979). A substituição de um átomo ou de um grupo de
átomos por outro de tamanho equivalente pode produzir moléculas análogas
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que possuam atividade tóxica (Fowden e Pea, 1979). Por exemplo, um
análogo da Met que possui efeito tóxico seria a selenometionina devido à
substituição do átomo de S da Met por Se. Acredita-se que a toxicidade seria
em razão da rápida incorporação deste aminoácido nas proteínas no lugar
do aminoácido sulfurado original. Temos como um outro exemplo, a
canavanina, originada a partir da arginina pela substituição de um átomo de
carbono por um de oxigênio, vizinho a amina secundária. A canavanina é
incorporada em proteínas de insetos, competindo no metabolismo da
arginina, podendo inibir a reprodução e metamorfose dos mesmos. Não
foram encontradas na literatura informações recentes sobre a efetiva função
metabólica destas substâncias nos vegetais, nem resultados conclusivos
sobre a ação biológica que elas poderiam exercer se ingeridas por animais.
Nos vegetais pertencentes à família Alliaceae, como na cebola e no
alho, estas substâncias, principalmente os sulfóxidos de S-alc(en)ilcisteínas,
são descritas na literatura como sendo precursores dos aromas e sabores
característicos desses vegetais (Lancaster e Shaw, 1991, Chin e Lindsay,
1994).
Ao contrário dos vegetais da família Alliaceae, a SMC e o respectivo
peptídeo, a y-Glu-SMC na forma não oxidada, são encontrados em diversas
leguminosas comestíveis, mas não participam na formação de aromas,
aparentemente por falta de um sistema enzimático específico.
Entre os anos de 1970 a 1975, alguns poucos autores estudaram a
distribuição de peptídeos sulfurados em gêneros e espécies de leguminosas,
e a maior quantidade de y-Glu-SMC foi encontrada no feijão Phaseolus
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vulgaris, em concentração da ordem de 11,5 Ilmoles/g de feijão (Zacharius,

1970) e de 14,1 Ilmoles/g de feijão (Evans e Boulter, 1975).
Giada et ai., (1998) deram início aos estudos no Brasil, identificando
e quantificando o teor de SMC e o respectivo peptídeo em variedades de
feijão Phaseolus vulgaris, tendo encontrado um teor médio de 10,9 Ilmoles
de SMC por grama de semente o que equivale aproximadamente a 1,5 9 de
SMC por 100 9 de semente seca, sendo que 80% do aminoácido se
apresentava na forma de peptídeo. As quantidades não foram muito
diferentes das encontradas na literatura (Zacharius, 1970; Evans e Boulter,
1975). Foi observado também que a proporção entre Met e SMC no feijão
Phaseolus vulgaris é de cerca de 2: 1.

Dando continuidade às pesquisas com outras variedades, espécies e
gêneros de leguminosas comestíveis encontradas no Brasil, Barros et ai.
(1999) observaram que as maiores concentrações de y-Glu-SMC se
encontram no feijão comum (Phaseolus vulgaris, L) indicando ser uma
característica genética para esta espécie. O valor médio entre 9 variedades
de feijão Phaseolus vulgaris foi de 8,31 Ilmoles de SMC/g de feijão (base
seca) enquanto os valores para Vigna radiata (n=7) foram de 3,95 Ilmoles
de SMC/g de semente, 2,68 Ilmoles de SMC/g na semente de Vigna
unguículata (n=9), não tendo sido encontrado em sementes de Vigna mungo

(n=3).
Nos vegetais da família Allíaceae, as substâncias mais estudadas
têm sido os compostos sulfurados. Estes incluem tiossulfinatos, sulfóxidos
de S-alcenil-cisteínas, peptídeos y-glutamil sulfurados e outros. Estima-se
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que

aproximadamente

80%

dos

compostos

sulfurados

do

6

alho

correspondam à aliina (sulfóxido de S-2-propenil-L-cisteína) e aos peptídeos
y-glutamil sulfurados (WORLD HEALTH ORGANIZATION, 1999). Algumas
destas substâncias existem no vegetal na forma de precursores e a sua
transformação em compostos com ação biológica, depende da manutenção
da atividade de sistemas enzimáticos específicos durante o manuseio e
preparo do vegetal (Kubec et aI., 1998).
O alho e a cebola vêm sendo usados há milênios pela medicina
popular, mas nos últimos anos os produtos comerciais contendo extratos
destes vegetais estão mais valorizados. Evidências epidemiológicas atestam
efeitos anticancerígenos em pacientes portadores de tumores malignos, pelo
aumento do consumo de plantas da família Alliaceae, e Organizações de
Saúde rotulam o alho e a cebola, como candidatos a "Alimentos Funcionais".
Os efeitos mais importantes descritos na literatura, sob ponto de vista
clínico, são as atividades antimicrobianas, aumento da imunidade geral e o
efeito sobre o sistema cardiovascular (Milner, 1996; Sundaram e Milner,
1996; Krest e Keusgen, 1999; Ankri e Mirelman, 1999; Siegers et aI., 1999).
O efeito antimicrobiano é atribuído ao SMCO, por ser precursor do
metilmetanotiossulfinato (Kyung e Fleming, 1994). Pesquisadores apontam
ainda para outros efeitos benéficos tais como: ação hipoglicemiante,
anticolesterolêmica, antifúngica e inibidora da agregação plaquetária (Maw,
1982; Aquel etal., 1991; Kumari e Augusti, 1995; Sheela etal., 1995). A
literatura relata também o aumento da secreção de adrenalina e
noradrenalina plasmáticas em ratos alimentados com dieta suplementada
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com pó de alho (8 mg/kg de dieta) (Oi et aI., 1999). Outros estudos também
demonstram efeitos anticarcinogênicos da SMC sintética na forma reduzida
(Ip e Ganther, 1992; Takada et aI., 1997 e Fukushima et alo 1997).
A SMC pode ser encontrada na hemoglobina de muitas espécies
animais (Bailey et aI., 1981), e a sua origem tem sido descrita como sendo
endógena, sintetizada a partir da reação da cadeia lateral da Cys com
agentes metilantes (Segerback et aI., 1978). Conforme Jacob et alo (1994),
as reações de metilação são de suma importância para processos
bioquímicos, incluindo a regulação da expressão de genes pela metilação de
DNA e RNA, modulação da função da membrana através da metilação de
fosfolipídeos e biossíntese de lipídeos, proteínas, derivados de ácido
nucléico, hormônios e neurotransmissores.
Da mesma forma, a SMC presente nas proteínas séricas de
indivíduos expostos ao brometo de metila, usado como fumegante, confirma
a

ocorrência

das

reações

de

metilação

endógenas,

originalmente

demonstradas em animais (Baker, et aI., 1985, Goergens, et a/., 1994,
Müller, et a/., 1994).
Myrnes et aI. (1984), estudando tecidos humanos neoplásicos,
confirmaram que os compostos N-nitrosos, provenientes da dieta ou de
origem endógena, promovem a metilação do DNA (alquilação do oxigênio na
guanina),

sendo

esta

alteração

correlacionada

diretamente

com

a

carcinogenicidade destas substâncias. Todavia, o organismo lança mão de
mecanismos de reparação do DNA pela transferência da metila da guanina
para resíduos de Cys,· sintetizando a SMC através da enzima 0-
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metilguanina-DNA transferase. Desta forma, os estudos realizados por
Myrnes et aI. (1984), e mais recentemente por outros pesquisadores (Ip e
Ganther, 1992; Fukushima et aI., 1997; Takada et aI., 1997), justificam a
presença da SMC também em tecidos animais.
Acreditamos que a SMC endógena poderia ser o produto de um
processo de reparação do DNA, danificado por agentes metilantes, podendo
ser considerada assim, uma substância com atividade anticarcinogênica.
Na

literatura

existem

vários

relatos

sobre

a

atividade

anticarcinogênica de compostos orgânicos contendo selênio em modelos de
tumor em animais. Entretanto, tornam-se mais freqüentes os trabalhos que
relacionam também o efeito protetor de compostos sulfurados contra o
câncer, uma vez que estes se encontram em maior quantidade nos
alimentos em relação ao selênio. Ip e Ganther (1992) foram os primeiros a
observar efeito anticarcinogênico da SMC em ratos.
Os autores testaram a atividade quimiopreventiva de compostos
selênio-orgânicos (selenocistamina, Se-metilselenocisteína e selenobetaína)
e análogos sulfurados (cisteamina, SMC e sulfobetaína) em tumor mamário
induzido por 7,12-dimetilbenz[a]antraceno (DMBA). O estudo revelou
atividade anticancerígena apenas para a SMC e a cisteamina, embora o
requerimento para supressão do tumor por estes compostos tenha sido 500
a 750 vezes mais elevados do que para os compostos contendo selênio.
Ainda, não se sabe como a SMC age no retardo da proliferação das células
modificadas durante a fase de promoção da carcinogênese.
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As poliaminas basicamente estão envolvidas com a divisão e o
aumento da proliferação das células epiteliais, possibilitando a ocorrência de
carcinogênese, pela ação enzimática da ornitina descarboxilase. Somandose a isto, a enzima espermina/espermidina N-acetiltransferase atua como
limitante da taxa de biodegradação dessas poliaminas.
Em estudo realizado por um grupo de pesquisadores do Japão
(Takada et.

ai.,

organossulfurados,

1997 e Fukushima et ai.

1997) com compostos

incluindo a SMC e a Cys,

observou-se que a

administração intragástrica de 100 mg de SMC/Kg de peso corporal inibia a
formação de focos hepatocelulares para a glutationa S-transferase na forma
placentária em ratos, nos quais se havia induzido a neoplasia com
dietilnitrosamina. Da mesma forma, foi verificada uma redução significativa
no número de focos, quando a SMC ou a Cys foram administradas na fase
de promoção. Além disso, uma simples administração de SMC ou Cys
ocasionou a redução das atividades da ornitina carboxilase e da espermina
N-acetiltransferase. Os autores especulam que tais aminoácidos sulfurados
poderiam estar relacionados diretamente na regulação do metabolismo das
poliaminas. Nestes trabalhos, também foi verificada a influência da SMC na
expressão de antígeno nuclear de proliferação celular (proliferating cell
nuclear antigen - PCNA) e de "protooncogene c-jun" durante a resposta da
multiplicação celular precoce no fígado após hepatectomia parcial. O
aumento das células positivas de PCNA teve um decréscimo significativo e a
expressão de c-jun de RNAm, associada à regeneração, foi controlada.
Portanto, a supressão da síntese de poliaminas, assim como o controle de
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indução da expressão de c-jun permitem acreditar que a SMC e a Cys
exercem um papel importante na ação quimiopreventiva, inibindo os estágios
de iniciação e promoção de hepatocarcinogênese em ratos.
Existe ainda um relato na literatura relativo à atividade inibitória da
SMC sobre o crescimento tumoral em ratos. A ingestão de ração AIN 93-G
(Reeves et aI., 1993), adicionada de 0,34% de SMC, resultou em menor
crescimento de células tumorais em relação ao controle, isento de SMC
(Allred, et aI., 1999). A explicação dada pelos autores se baseia no fato de
que células neoplásicas possuem um alto requerimento para a Mel. Os
autores sugerem que a SMC poderia atuar como um bloqueador no
metabolismo da Met, induzindo a sua deficiência e, por conseguinte, inibindo
o crescimento tumoral.
Contudo, em trabalho realizado no Laboratório de Análise de
Alimentos (FCF-USP), foi observado que o consumo de uma ração
experimental contendo 10% de caseína acrescida de 0,34% de SMC causou
em ratos uma significativa redução na ingestão voluntária de ração, da
ordem de 27%, acompanhada do crescimento desses animais 51 % menor
em relação ao grupo de animais controle. Este efeito foi proporcional à
concentração de SMC na ração, na faixa de 0,6 a 1,2%. Foi verificado
também que a suplementação da ração com 0,3% de cistina, na presença
de SMC, foi capaz de reverter apenas parcialmente a redução do
crescimento dos animais. Nestas condições, os animais cresceram 38%
menos do que os animais controle sem a SMC (Padovese, et aI., 2001).
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Com base nestas informações, em nossa opinião, a SMC pode não
estar relacionada diretamente com a redução de tumores independentes de
estrógeno, como citado no trabalho de Allred, et aI. (1999), por interferir no
metabolismo da Met, mas sim, por uma ação indireta da SMC que
provocaria

uma diminuição no consumo de ração

pelos ratos,

e

conseqüentemente reduzindo também a ingestão de nutrientes, em
particular a Met, não suprindo o requerimento indispensável ao crescimento
das células tumorais. Esses efeitos fazem supor, num primeiro momento,
que a SMC poderia apresentar um efeito biológico antinutricional.
Em contrapartida às ações benéficas citadas anteriormente, vale
salientar que os primeiros efeitos adversos em animais foram atribuídos aos
sulfóxidos de S-alc(en)il-cisteína, quando bovinos foram alimentados com
folhas de brássicas por um período de uma a três semanas. Os animais
desenvolveram sintomas de anemia hemolítica aguda iniciada com o
aparecimento de agregados de hemoglobina desnaturada dentro dos
eritrócitos,

seg~ida

de uma acentuada queda do nível de hemoglobina no

sangue, perda de apetite, icterícia entre outros sintomas. Entretanto, foi
observada uma recuperação dos animais quando a alimentação com couve
foi suspensa (Greenhalgh, 1969; Griffiths et ai., 1994).
Esses efeitos deletérios foram atribuídos ao dimetilssulfeto e ao
metanotiol produzidos a partir do SMCO pela ação das bactérias presentes
no rúmen dos animais. Bovinos foram mais susceptíveis do que animais
monogástricos, tais como o porco e o coelho. Nestes casos, e ao contrário
dos efeitos benéficos verificados após a ingestão de alho e de cebola, o
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dimetilssulfeto foi considerado o agente causador da intoxicação por reduzir
os níveis de glutationa reduzida (GSH) no eritrócito. Acredita-se que o
mecanismo envolvido seria uma oxidação da GSH ou então uma reação do
dimetilssulfeto com grupos sulfidrila na membrana da hemácia, alterando a
permeabilidade da mesma com perda da capacidade do eritrócito em reter a
hemoglobina (Maw, 1982; D'Mello, 1992). Estudos realizados em nosso
laboratório mostraram que a SMC permanece um longo período na
circulação sangüínea dando indício de ocorrer uma lenta metabolização para
formação de metanotiol e outros metabólitos (Padovese et ai., 2001). Estes,
por sua vez, podem estar relacionados com alguns efeitos tóxicos, já
descritos na literatura (Benevenga et ai., 1976; Maw, 1982; D'Mello, 1992).

1.2 Metabolismo da metionina

Procuramos encontrar na literatura informações concernentes às
vias de metabolização da Met que pudessem ajudar a explicar os efeitos
biológicos

adversos

observados,

quando

a

ração

para

ratos

era

suplementada com SMC (Padovese et ai., 2001).
A Met é um aminoácido essencial imprescindível para o crescimento
e desenvolvimento normais dos mamíferos, devendo ser ingerido com a
dieta.

A

via

de

metabolização

mais

conhecida

é

a

via

de

transsulfuração/transmetilação, ocorrendo primariamente no fígado.
Esta via inicia-se pela conversão da Met em S-adenosilmetionina (SAdoMet), considerada uma substância chave, por ser o principal doador de
B1BtrOTE
fF culdade d'J (,~, j~~ ~ A .
Universidad~ c! .., r:.'1l.1reut;ca~
\J
ao p. ulo
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grupamentos metila no organismo animal, participando dos processos de
síntese protéica, transmetilação e biossíntese de poliaminas, cistationina,
Cys e outros metabólitos (Stipanuk, 1986). Os aceptores dos grupos metila
da S-AdoMet incluem DNA, RNA, proteínas, lipídeos e numerosas moléculas
pequenas, tais como a glicina (formando a sarcosina), guanidinoacetato
(formando a creatinina) e a fosfatidilcolina (formando a lecitina) (Finkelstein
e Martin, 1990; Toborek e Hennig, 1996). Em mamíferos, o conteúdo
tecidual de S-AdoMet é uma função do órgão específico e da disponibilidade
de Met (Finkelstein, 1990).
Estima-se que entre 70 a 95% da S-AdoMet produzida participa das
reações de transmetilação, sendo que a glicina e o guanidinoacetato
representam quantitativamente os receptores mais importantes (Griffith,
1987; Stipanuk, 1986). Esta transferência dos grupos metila transforma a SAdoMet em S-adenosilhomocisteína, que por sua vez, é hidrolisada
enzimaticamente em adenosina e homocisteína. A enzima responsável é
inibida por um processo de "feed back" , de modo que este processo parece
regular inúmeras reações fisiologicamente importantes. A homocisteína
ocupa um ponto de ramificação no ciclo metabólico. Cerca de metade da
homocisteína formada reage com a serina formando a cistationina, que é,
em seguida, convertida irreversivelmente a Cys, a-cetobutirato e amônia. O
restante da homocisteína é remetilado em reações catalisadas pela
metionina

sintase

ou

pela

betaína-homocisteína

metiltransferase,

envolvendo o metabolismo de folatos e colina endógenos. Esta parece ser a
única reação de transmetilação do organismo que não envolve a S-AdoMet.
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Daqui se conclui que a SMC só poderá atuar como doador de metilas se
participar de uma metabolização semelhante à via Met --+ S-AdoMet
Em vegetais, e microorganismos, a reação homocisteína --+ Cys
ocorre também no sentido inverso, sendo esta a chave na biossíntese da
Met (Giovanelli et aI., 1980). O restante da homocisteína é remeti lado em
reações

catalisadas

enzimaticamente,

dentre

estas

a

reação

de

transmetilação é a única independente de S-AdoMet.
Benevenga, em 1974, propôs que a metabolização da Met poderia
ocorrer por uma via alternativa, sem a formação da S-AdoMet, o que
explicaria os efeitos tóxicos observados, quando a Met é ingerida em
excesso.

Por esta via,

a Met é transaminada

por transaminases

citoplasmáticas ou mitocondriais a u-ceto-y-metiolbutirato na presença de
piruvato ou fenilpiruvato. O u-ceto-y-metiolbutirato é descarboxilado na
mitocôndria para formar o 3-metiltioproprionato que é metabolizado a
metanotiol (Steele e Benevenga, 1979; Cooper, 1983). Na Figura 2 são
representadas as duas vias de metabolização da Met, a título de
comparação.
Estudos, tanto in vitro, como in vivo, confirmaram a ocorrência da
via de transaminação (Benevenga, 1974; Benevenga et ai 1976; Case e
Benevenga, 1976; Benevenga & Steele, 1984; Livesey, 1984). Experimentos

in vivo realizados por Benevengan e Egan (1983) demonstraram que em
ratos e carneiros, 60-80% da Met não é metabolizada pela via de
transsulfuração, sugerindo, em particular, que a transaminação poderia ser
importante nestas espécies. A importância desta via no metabolismo da Met
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em mamíferos, no entanto, ainda não está bem caracterizada (Finkelstein e
Martin, 1986).
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Figura 2- Metabolização da metionina via transaminação e transsulfuração (adaptado de
Blom et aI., 1988).

Em estudos realizados por Blom et aI. (1989), foi observado que a
transaminação pode ocorrer em indivíduos saudáveis com ingestão normal
de Met, embora pareça ser pouco relevante, quando comparada à taxa de
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transsulfuração que parece ser a via predominante. Todavia, a questão
necessita de maiores investigações, pois existem controvérsias na literatura.
Scislowski e Pickard (1994), estudando a produção de metanotiol, a partir da
Met, em mitocôndrias de fígados de ratos, concluíram que a via de
transaminação desempenha um papel importante na metabolização da Met
nestes animais, mas reconheceram que as suas conseqüências fisiológicas
ainda necessitem de maiores estudos.
Entretanto, Finkelstein e Martin (1986) observaram, num estudo feito
com ratos, uma adaptação da via de transsulfuração para a metabolização
de quantidades excessivas de Met. Os autores variaram a concentração de
Met nas dietas oferecidas a ratos, entre 0,3 e 3,0%, sendo que a
concentração de 0,3% atende às necessidades do rato em crescimento. A
adição de 1,5% da Met resultou num aumento significativo da quantidade de
S-adenosilhomocisteína no fígado, sugerindo uma metabolização pela via de
transsulfuração.

Resultados

acréscimos de até 3%,

semelhantes

foram

observados com

os

revelando também significativo aumento da

concentração de S-adenosil-metionina, o que confirma a existência de um
processo

adaptativo

do

processo

de

transsulfuração

a

elevadas

concentrações de Met.
O excesso de Met, devido ao acúmulo de homocisteína, pode induzir
um estresse oxidativo e injúrias nas células endoteliais e finalmente resultar
em aterosclerose (Toborek e Hennig, 1996). A explicação para este fato
seria a autoxidação de compostos com tióis livres como a homocisteína, que
podem ser a fonte de radicais livres, responsáveis pelo estresse oxidativo
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celular. A reação inicial e a taxa limitante na formação do radical do tioI é a
transferência de elétron do ânion tiolato para um íon de um metal de
transição, como o ferro e o cobre, a partir daí, são formados radicais de
oxigênio e tiila (Munday, 1989). Devido a sua alta reatividade, os radicais tiila
são capazes de degradar e inativar diversas enzimas e outras substâncias
biológicas importantes. Eles podem, também, iniciar a peroxidação lipídica
(Grisham e McCord, 1989) e oxidarem LDL (Heinecke et aI., 1993). Apesar
da

Met

não

ser

substrato

para

a

autoxidação,

seus

metabólitos

(homocisteína e tióis ligados à proteína) são suscetíveis a este tipo de
reação oxidativa (Parthasarathy, 1987; Munday, 1989).
Por outro lado, Finkelstein e Martin (1986) sugerem que a
transaminação, que não parece ser de importância no fígado, possa ser
significativa em outros tecidos cujo ciclo da Met não seja completo,
excetuando o fígado. Os autores propõem também que esta mesma via
alternativa por transaminação seria ativa somente em níveis extremamente
elevados de Mel. É plausível acreditar que o excesso de Met possa ser
degradado pela via de transaminação, porém, Engstrom e Benevenga
(1987) sustentam que a demonstração da via de transaminação exige
concentrações de Met, impossíveis de ocorrer in vivo.
Friedman e Gumbmann (1984) estudaram diversos análogos da Met,
dentre eles, a SMC. Uma dieta à base de uma mistura de aminoácidos,
deficiente em Met, foi suplementada com análogos e observado o
crescimento em camundongos em relação ao da dieta normal, e foi
verificado que a dieta suplementada com SMC deprimiu drasticamente o
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crescimento dos animais (13% do valor observado com a dieta normal). Este
resultado levou os autores à conclusão de que se tratava de um aminoácido
tóxico. Contudo, em outras circunstâncias, Eyre et ai. (1981) suplementaram
diferentes fontes protéicas (albumina do ovo, proteína microbiana, Vicia taba

L. e mistura de aminoácidos) com SMC, visando conhecer o papel biológico
que este aminoácido desempenha em ratos. De acordo com os resultados
concluíram que este aminoácido não exerce nenhum efeito sobre o valor
biológico das fontes utilizadas atribuindo-lhe um papel nutricional passivo.
Benevenga (1974) acredita que o grupo metila da SMC pode ser
convertido a C02 no rato e que este aminoácido seria incapaz de recuperar
um animal deficiente em Cys. Também, considerando que a incubação de
SMC com uma preparação contendo metionina adenosiltransferase não
aumenta o fosfato inorgânico liberado a partir de ATP sugere que este
aminoácido não é ativado a um composto parecido a S-AdoMet, e que,
portanto, não seja metabolizado pela via de transsulfuração.
Pode-se, então, concluir que a SMC parece ser metabolizada
primariamente pela via de transaminação, enquanto que a Met parece ser
degradada por essa via somente quando em altas concentrações, devido à
saturação da via de transsulfuração, e que a presença do metanotiol (um
dos metabólitos da via de transaminação), nestes aminoácidos induz
manifestações tóxicas. Entretanto, o mecanismo pelo qual a Met e a SMC
exercem seus efeitos adversos necessita de maiores estudos.
Padovese et aI. (2001) demonstraram em estudo com ratos in vivo o
aparecimento do peptídeo y-Glu-SMC na forma de SMC livre na circulação
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sanguínea periférica, após a sua ingestão. No entanto, não foi comprovado
se esta hidrólise seria realizada por enzimas hepáticas ou intestinais.
Estes mesmos autores observaram um retardo na absorção do
peptídeo quando comparado com a SMC livre. E apesar da semelhança
estrutural com a Met, foi observado um maior tempo de permanência da
SMC no sangue em relação à Met. O que poderia prevenir o aparecimento
de efeitos tóxicos mais pronunciados.

1.3 Importância do Metanotiol

O metanotiol é o metabólito característico na via de transaminação
da Met. De acordo com Benevenga et aI. (1976), os metabólitos produzidos
por essa via podem estar relacionados com a toxicidade da Met.
Alguns estudos revelaram que a mitocôndria seria o principal local
da oxidação da Met pela via transaminação, devido à presença da enzima
metionina transaminase, à descarboxilação oxidativa do ácido 2-oxo-4metiltiobutírico e à oxidação do ácido 3-metiltiopropiônico (Jones e Yeaman,
1986; Lau et ai., 1989; Scislowski e Pickard, 1994). No referido trabalho
foram examinados, in vitro com mitocôndrias isoladas de rato, fatores
metabólicos que controlam a produção de metanotiol pela Met. Foi sugerido
também que o metanotiol seria formado no trato intestinal (Conn e
Lieberthal, 1979).
O metanotiol é uma molécula muito reativa e, normalmente, não é
encontrada no sangue na sua forma livre; quando adicionado a este, torna-
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se completamente adsorvido pelos eritrócitos, isto é, estaria ligado à
hemoglobina (Tangerman et aI., 1985). Entretanto, Doizaki e Zieve (1977)
acreditam que este composto formaria uma ligação dissulfídica covalente
com proteínas do sangue. Logo em seguida à formação do metanotiol,
poderia haver formação de dimetilssulfeto (CH 3SCH 3), proteína-S-S-CH3 (um
dissulfeto misto de metanotiol e um outro tiol cujo componente X é
desconhecido) e sulfato (Blom et aI., 1989; Scislowski e Pickard, 1994).
O dimetilssulfeto é considerado o agente causador direto da
intoxicação, provavelmente por provocar uma diminuição nos níveis de GSH
reduzida através de sua ação oxidante, ou pela reação com grupos sulfidrila
na membrana do eritrócito, alterando, desta forma, sua permeabilidade,
tornando a hemácia incapaz de reter a hemoglobina (Maw, 1982; D'Mello,
1992).
Blom e Tangerman (1988) demonstraram, in vitro, que 80 a 90% do
metanotiol, quando incubado com sangue, é oxidado, reagindo com os
eritrócitos, ou seja, resultando num rompimento da cadeia central de
carbono-enxofre. Em geral, o átomo carbono é oxidado a ácido fórmico e o
enxofre, a sulfeto ou sulfato. Neste mesmo estudo, os autores revelam que o
metanotiol é metilado a dimetilssulfeto na membrana eritrocitária, e que
apenas 10% permanecem ligados a eritrócitos. Os autores acrescentam,
ainda,

que

existem

sérios

problemas

metodológicos

nesta

área

representados pela dificuldade em isolar e quantificar estas substâncias.
Suarez et aI. (1998) descrevem no seu trabalho que, em estudos
real izados por Keith et aI. (1984) e Weisiger et aI. (1980), foi observado que
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o mecanismo de detoxificação tecidual primário para sulfeto de hidrogênio
(H 2 S)

e

metanotiol

ocorre

por

metilação

catalizada

pela

tiol

S-

metiltransferase, ou seja, esta reação converte H2 S a metanotiol, e este a
dimetilssulfeto.
Slom et aI. (1990) citam um estudo feito por Zieve et aI. em 1974, em
que o metanotiol seria um composto extremamente tóxico, e uma interação
sinergista deste, com amônia e ácidos graxos, poderia induzir o coma.

1.4 - Absorção de aminoácidos e peptídeos

A assimilação de dietas protéicas no intestino do homem e outros
mamíferos inicia-se pela digestão das proteínas no lúmen intestinal a fim de
gerar produtos menores que são absorvidos nos enterócitos. Os produtos
finais da digestão protéica não são exclusivamente aminoácidos livres, mas
uma mistura de aminoácidos e pequenos peptídeos.
A Figura 3 ilustra esquematicamente o processo de assimilação das
proteínas no intestino delgado. A digestão inicia-se com ativação de
proteases e peptidases gástricas e pancreáticas, liberando aminoácidos, di e
tripeptídeos (representando a maioria, cerca de 60%) e peptídeos grandes.
Os aminoácidos livres são absorvidos pelo enterócito por sistemas de
transporte específicos. Os di e tripeptídeos são transportados intactos pela
membrana por um sistema de transporte específico para peptídeos, e em
seguida, na sua maioria, hidrolisados por peptidases citossólicas altamente
ativas, produzindo aminoácidos livres. Estes, por sua vez, são transportados
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para a corrente sanguínea atravessando a membrana basolateral. Os
peptídeos maiores são hidrolisados por uma variedade de peptidases
presentes na borda em escova da membrana do epitélio intestinal,
resultando em aminoácidos livres ou pequenos peptídeos que poderão ser
absorvidos (Ganapathy et aI, 1994, Johnson, 1997, Roberts et aI., 1999).

W~t~!t.iPKJ
Pepsina
Proteases pancreáticas
i

y
Figura 3 - Esquema de digestão e absorção protéica. A digestão no lúmen produz 40% de
aminoácidos livres e 60% de peptídeos consistindo de 2 a 6 resíduos de aminoácidos
(adaptado de Johnson, 1997).

O epitélio intestinal apresenta mecanismos de transportes eficientes
para absorver tanto aminoácidos livres, bem como di e tripeptídeos, por meio
de múltiplos sistemas de transporte no epitélio intestinal para carrear os
produtos finais da digestão, sendo esta uma característica singular para a
assimilação protéica. Também se caracteriza pela grande complexidade e
especificidade de transporte. De acordo com Rajan et aI. (2000) os sistemas
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de transportes de aminoácidos diferem pela especificidade e sua força
motriz.

1.4.1 Sistemas de transporte para aminoácidos e peptídeos

Estruturalmente o enterócito é polarizado com membranas distintas,
ou seja, apical e basolateral, separadas pelas junções de oclusão (tight
junctions) cuja funcionalidade pode ser observada na Figura 4 (Barthe et

aI., 1999; Balimane et ai, 2000; Szachowicz-Petelska, et aI. ,2001). O
transporte passivo, também chamado de difusão passiva ocorre, ou através
da membrana do enterócito (transcelular), ou via junções de oclusão, isto é,
passando entre as células absortivas (paracelular). O transporte mediado
por carreador envolve uma interação específica entre a molécula e o
transportador, constituindo um mecanismo saturável utilizado por moléculas
pequenas e hidrofílicas. São dois tipos de transporte existentes: - ativo
(ligado a Na+ ou H+ com transportadores bifuncionais) e passivo mediado por
transportadores. O ativo é um processo que requer energia metabólica e
pode agir contra um gradiente de concentração do substrato, diferente do
passivo que apenas é influenciado pela concentração do substrato.
Endocitose é um processo que requer energia e serve para
absorção de macromoléculas.
As vias pelas quais os nutrientes ou mesmo medicamentos
atravessam o enterócito, podem ser divididas em dois grupos principais: processos que não dependem de fornecimento de energia, isto é transporte
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passivo e; mecanismos que necessitam de aporte de energia, denominados
de transporte ativo.
No transporte passivo,

moléculas pequenas em meio aquoso

atravessam a membrana por simples difusão. Entretanto, a maioria das
substâncias penetra na membrana apenas na presença de proteínas de
transporte responsáveis por esta passagem (carreadores ou canais). O
transporte por meio de carreadores pode se denominar passivo ou ativo. É
designado passivo quando a passagem ocorre através de canais. Já no
transporte ativo, uma proteína carreadora deve executar algum trabalho para
deslocar um íon ou uma molécula contra um gradiente de concentração.
Este mecanismo só pode ser realizado por carreadores específicos com o
fornecimento de energia para o processo de transporte (SzachowiczPetelska, et ai. 2001).
Em 1952, Christensen e cols. iniciaram os estudos relativos aos
sistemas de transporte de aminoácidos em mamíferos, tendo sido os
principais responsáveis por esta caracterização (Kilberg et aI., 1993;
Ganapathy et aI., 1994).
Foram descritos no mínimo sete sistemas de transporte de
aminoácidos, na membrana da bordadura em escova do intestino delgado
(Kilberg et ai., 1993; Ganapathy et ai., 1994), e na membrana basolateral,
responsável pela passagem dos aminoácidos para a corrente sanguínea,
foram reportados no mínimo quatro sistemas de transporte (Ganapathy et
aI., 1994; Johnson, 1997).
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Figura 4 - Transporte de moléculas através do epitélio intestinal: (1) difusão passiva
através da membrana; (213) transporte mediado por carreador; (4) endocitose; (5) transporte
paracelular e (6) P-glicoproteína. Adaptado de Barthe et aI, 1999.

Enquanto a absorção de aminoácidos envolve um mecanismo
bastante complexo com a participação de múltiplos sistemas de transporte, a
assimilação de peptídeos intactos parece ser mediada predominantemente
por um único sistema transportador (PEPT 1) (Rajan et ai., 2000; Leibach e
Ganapathy; 1996). Este transportador, expresso na membrana bordadura
em escova das células intestinais, é responsável pela absorção de di e
tripeptídeos (Ganapathy et aI., 1994; Leibach e Ganapathy, 1996).

o

PEPT 1 é um sistema de transporte ativo, sendo acoplado a H+,

dependente de energia metabólica, saturável e, ainda, pode ocorrer inibição
mútua do transporte entre os compostos (Leibach e Ganapathy, 1996;
Walter et aI., 1996; Ganapathy et ai. 1997).
1
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1.5 Absorção de peptídeos y-glutamil

Em diversos vegetais, especialmente nas espécies de AlIium, em
vegetais folhosos da família Cruciferae e em sementes de algumas
leguminosas comestíveis, como no feijão, existem inúmeros y-glutamil
peptídeos, entre eles os y-glutamilpeptídeos contendo enxofre na sua
molécula.
Merece destaque a y-Glu-SMC e o seu sulfóxido, como já citado
anteriormente, e apesar da sua crescente importância na área da nutrição,
pouco se conhece sobre a sua absorção intestinal, devido à quase
inexistência de peptídeos semelhantes com ligação amida na carboxila da
posição y. Constitui exceção a GSH, um tripeptídeo (y-Glu-Cys-Gly)
amplamente

distribuído

em

tecidos

vegetais,

de

mamíferos

e

de

microrganismos, possuindo importantes funções fisiológicas, que fez com
que essa molécula fosse exaustivamente estudada sob os mais diversos
aspectos fisiológicos e bioquímicos, servindo de modelo para estudos
comparativos com moléculas análogas (Figura 5).
Sabe-se que a GSH é hidrolisada exclusivamente pela enzima yglutamiltranspeptidase (y-GT). Esta especificidade se deve à ligação pouco
comum entre o glutamato e a Cys através da carboxila y, ao invés da ligação
convencional na carboxila alfa (ex).
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y.carboxU

l-glutamil

cistéinila

gliclna

Figura 5 - Estrutura da glutationa, glicina y-glutamilcisteínila. O grupo amino terminal do
glutamato e a cisteína são ligados pelo grupo y-carboxil do glutamato. Adaptado de LU,1999.

- r-Glutami/transpeptidase

A y-GT, nos mamíferos, encontra-se bem caracterizada e possui
várias e importantes funções de âmbito fisiológico e fármaco-toxicológico
(Martin e Slovin, 2000).
Como reportado por Carriere et aI. (1998) a presença da y-GT no
intestino delgado é bem documentada. No intestino, esta enzima é
localizada na porção apical das células epiteliais, envolvendo o vilo jejunal e
sendo assim,

prontamente,

considerada uma enzima da membrana

bordadura em escova. A y-GT é uma enzima glicoprotéica ligada às
membranas da bordadura em escova nos ápices das vilosidades intestinais
e nas membranas dos túbulos proximais dos rins de ratos (Marathe et aI.,
1979). Esta enzima faz parte de vias de metabolização e de síntese para
seqüestrar,

transportar

e

modular

a

atividade

de

hormônios,

neurotransmissores e outros compostos biologicamente ativos (Meister,
1988; Pace-Asciak et aI., 1990; Ishikawa, 1992; Carter et aI., 1997).
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A y-GT existe em vários tecidos, tais como, rins, pâncreas, glândula
mamária, fígado, intestino, pulmão, baço, tireóide, medula e retina (Szasz,
1974), Possuindo elevadas atividades enzimáticas nas células epiteliais dos
túbulos proximais renais, nos vilos do jejuno, plexos coronários, dutos
biliares, vesículas seminais, epidídimo e corpos ciliares, conforme o seu
desempenho nos processos de transporte (Meister e Tate, 1976; Meister et

aI., 1976). Estudos realizados por Curthoys e Shapiro (1975) e Meister e
Tate (1976) com y-GT no intestino, demonstraram que esta enzima situa-se
primariamente nas células apicais dos vilos do jejuno, sendo considerada
uma enzima da bordadura em escova intestinal (Kuno et aI., 1983). Foi
observada também a existência de um gradiente de atividade enzimática no
jejuno, onde se verifica uma atividade muito maior nas células diferenciadas
apicais dos vilos em comparação à encontrada nas células das criptas
(Curthoys e Shapiro, 1975; Cornel! e Meister, 1976). A Figura 6 ilustra o
gradiente, onde se observa o local de maior concentração da y-GT.
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Figura 6 - Localização da atividade de y-glutamiltranspeptidase nas células dos vilas do
intestino delgado de ratos, em comparação a outras enzimas (adaptado de Curthoys e
Shapiro, 1975).
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A y-GT catalisa a hidrólise da ligação peptídica na posição y da GSH,
da glutationa oxidada (GSSG), bem como de diversos conjugados da GSH,
transferindo o grupamento y-glutamil (y-Glu) para um outro aceptor (Meister,
1988; Lu, 1999).
Alguns trabalhos apontam também para uma hidrólise de outros yglutamil di e tripeptídeos (Martin e Slovin, 2000) e dos substratos sintéticos
y-glutamil-p-nitroanilida e y-L-glutamil (7-amido-4-metilcumarina) (Szasz,
1974). Apesar de não mencionar especificamente, a princípio, supõe-se que
esta enzima poderia hidrolisar a y-Glu-SMC também, o que explicaria o
aparecimento da SMC livre no plasma sanguíneo de ratos, que receberam o
peptídeo por intubação gástrica (Padovese et aI., 2001).
Na Figura 7 podemos observar a ação enzimática da y-GT sobre a
y-glutamil-p-nitroanilida. Esta reação deu origem a um método para se medir
a atividade da y-GT (Szasz, 1974), utilizando a y-glutamil-p-nitroanilida como
substrato e a glicilglicina como aceptor para o grupamento y-Glu. A atividade
da y-GT é diretamente proporcional à quantidade de p-nitroanilina liberada
por unidade de tempo.
Até agora, foram identificadas poucas enzimas que agem sobre a
posição da ligação peptídica y. Além da y-GT, existe a y-glutamilleucotrienase, embora esta tenha uma especificidade extrema sendo
incapaz de atuar sobre a GSH e seus conjugados e o substrato sintético yglutamil-p-nitroanilida (Heisterkamp et aI., 1991; Carter et aI., 1997), e a y-GT
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de levedura que catalisa a hidrólise, porém não promove a transpeptidação
(Pennickx e Jasper, 1985).

HOOC -CHNH2 -CH2 -CH2 -co

HN-O
~ I

+ H2N • CH2 -CONH-CH2 -COOH

I

-N02

y-Glutamil-p-nitroanilida

Glicilglicina

y-GT

----+ HOOC-CHNH2 -CH2 -CH2
I

HN -CH2 -CONH-CH2 -COOH

y-Glutamil-glicilglicida

+ H N-oI
2
~ -N02

p-Nitroanilina

Figura 7 - Princípio da reação de transpeptidação.

Neste processo de hidrólise, o grupamento y-Glu é transferido para a
água, para um outro aminoácido aceptor, (L-Met, L-Phe, L-Trip, L-Ala, por
exemplo) ou um di ou tripeptídeo, formando um novo peptídeo com ligação
na posição y.
Contudo,

paralelamente à

transpeptização, a GSH pode ser

absorvida intacta por meio de um sistema de transporte único, existente nos
dois pólos do enterócito o que permite a sua rápida passagem para o
sangue e vice-versa (Hunjan e Evered, 1985; Vincenzini et aI., 1988;
Vincenzini et ai, 1989).
De acordo com Vincenzini et aI., (1992) não há uma interação deste
sistema com outros compostos y-glutamil e nem com di e tripeptídeos
normais o que excluiria a possibilidade do peptídeo y-Glu-SMC ser
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transportado da mesma maneira. Da mesma forma, Ganapathy (1994)
relaciona a absorção da GSH a um transportador específico distinto dos
transportadores de outros pequenos peptídeos, provenientes da dieta,
atribuindo esta especificidade à presença da ligação y. Assim, há dúvidas
com relação ao comportamento da y-Glu-SMC, uma vez que nenhum dos
autores, que verificou a absorção da GSH, realizou estudos concomitantes à
y-Glu-SMC. Não se sabe se a y-Glu-SMC atravessa a parede intestinal e
atinge a corrente sangüínea, intacta, ou se a molécula é hidrolisada por
alguma peptidase antes ou após o seu transporte para o sangue, liberando
seus dois aminoácidos. Alguns trabalhos sugerem a segunda opção, como
sendo a via predominante. A absorção na forma intacta envolve diversas
enzimas e o gasto de ATP, tornando-se o processo pouco econômico sob
ponto de vista metabólico. Por outro lado, a enzima y-GT que seria
específica para o transporte da GSH, de acordo com Vincenzini et ai (1992),
poderia atuar também sobre aminoácidos, dipeptídeos e derivados e
análogos da GSH (Tate e Meister, 1974; Garvey et aI., 1976; Hughey e
Curthoys, 1976; Carter et ai., 1997).
Resultados prévios no Laboratório de Análise de Alimentos (FCFUSP) demonstraram que a y-Glu-SMC é absorvida após a sua hidrólise,
aparecendo no soro sanguíneo a SMC na sua forma livre, como já
mencionado. Supõe-se que a hidrólise seria catalisada pela enzima y-GT,
portanto a mesma enzima que atua sobre a GSH.
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1.6 Absorção intestinal utilizando a técnica de segmentos intestinais
evertidos

A literatura descreve vários métodos para acompanhar e medir a
absorção intestinal de nutrientes e medicamentos utilizando ensaios in vitro.
Aqui serão relacionadas as vantagens e desvantagens das seguintes
técnicas: segmentos intestinais evertidos, Ussing chamber, cultura de
células Caco-2 e perfusão intestinal.

Segmentos intestinais everfidos:

A partir de 1950, iniciou-se o estudo de transporte de açúcares e
aminoácidos, do lado mucoso para o seroso, com a técnica de intestinos
evertidos (Wilson e Wiseman, 1954). O ensaio realizado pelos autores se
deu pela incubação da região intestinal de interesse num meio salino
contendo o açúcar e os aminoácidos.

Segmentos intestinais foram

incubados e em vários intervalos de tempo analisou-se a concentração do
açúcar no espaço seroso.
Com o passar dos anos, modificações foram adicionadas a esta
técnica, tais como, oxigenação

con~tante

(através de borbulhamento com

O2 ) dos tecidos durante a etapa de incubação; aumentando, assim a
viabilidade dos tecidos. Este modelo tornou-se adequado para o estudo do
mecanismo de absorção dos nutrientes e drogas permitindo que os
transportes ativo e passivo, pudessem ser estudados.
Este modelo apresenta uma vantagem analítica sobre outros de
absorção in vitro devido a"o volume relativamente pequeno da amostra no
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lado seroso, e à rapidez no acúmulo das substâncias absorvidas. Constitui
uma técnica simples e de baixo custo com uma boa reprodutibilidade. É um
sistema de dois compartimentos que permite calcular a cinética de absorção
da substância nas células, e também a sua transferência, pela medição da
concentração desta substância presente no lado seroso ao final da
incubação (Barthe et aI., 1999, Balimane et aI., 2000). Segundo Barthe et aI.
(1999), esta técnica oferece muitas vantagens sendo bastante útil no estudo
da liberação, absorção e metabolismo de compostos (medicamentos e
nutrientes) e serve para avaliar o efeito de ativadores da absorção. Por outro
lado,

alguns problemas poderiam ser causados pela morte celular

decorrente da parada da circulação sanguínea que poderia levar à perda
rápida da capacidade absortiva. Além do mais, a inversão do intestino pode
prejudicar a sua morfologia, modificando a sua funcionalidade (Balimane et
aI., 2000). Somando-se a isto, o processo continua apenas um modelo e o

resultados de absorção podem não refletir o perfil real de absorção no ser
humano.

ltUssinq chambers":

O ussing chamber é um sistema in vitra, no qual pequenas seções
da mucosa intestinal são grampeadas entre duas câmaras contendo tampão,
onde é feita a medição do transporte epitelial de moléculas. Uma
característica única para este método é a possibilidade de se medir a
resistência elétrica da membrana durante o ensaio. Esta técnica é ideal para
estudar o mecanismo de absorção de nutrientes e medicamentos, incluindo
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o transporte ativo e passivo; limitação de absorção pelo metabolismo
intestinal e regiões intestinais diferenciadas na absorção de substâncias.
Como em muitos estudos in vitro esta técnica apresenta algumas
desvantagens

que

incluem:

interrupção da circulação

sanguínea e

terminações nervosas, perda rápida da viabilidade dos tecidos ao longo do
experimento e mudanças morfológicas e funcionais de proteínas carreadoras
durante o processo cirúrgico e montagem do sistema (Barthe et aI., 1999,
Balimane et aI., 2000)

Cultura de células (Caco-2J

Para se observar o transporte de compostos através dos enterócitos,
é de suma importância que se tenha um sistema polarizado mimetizando as
condições de funcionamento do intestino. As culturas de enterócitos não
possuem uma boa disponibilidade e não formam uma monocamada
organizada e diferenciada. Sendo assim, é comum a utilização de culturas
celulares obtidas a partir de linhagens de células originadas de tecido
normal, tumores quimicamente induzidos ou de cânceres de cólon humano,
sendo este último o mais utilizado. Estas linhagens de células têm a
capacidade de se diferenciarem e se tornarem polarizadas na cultura (Barthe
et aI., 1999, Balimane et aI., 2000).

As principais linhagens de células intestinais provenientes de câncer
de cólon humano são: Caco-2, HT-29 e T-84.
A Caco-2 tem sido o modelo celular bastante utilizado para se
estudar a funcionalidade dos transportadores intestinais, bem como os dois
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principais mecanismos de transporte (transcelular e paracelular). A principal
vantagem que esta técnica oferece é o fato destas células serem de origem
humana, de modo que não existem diferenças entre as espécies nas
características morfológicas e fisiológicas das células intestinais. Além do
mais, não há a necessidade do uso de animais para os ensaios. Por outro
lado, são várias as limitações desta técnica. Inicialmente, as células são
derivadas de células cancerosas e, por conseguinte, podem ter propriedades
diferentes das células normais. As monocamadas celulares Caco-2 são
isentas de células goblet produtoras de mucina, em vista disso não se pode
avaliar o impacto da camada de muco existente no epitélio intestinal. Este
método exige uma ótima padronização da cultura e condições experimentais
e dispêndio de tempo para a preparação das células. Podem ocorrer
divergências nos resultados entre diferentes laboratórios devido a possíveis
diferenças nas condições de obtenção das culturas celulares. A sua maior
desvantagem é a reduzida taxa de absorção; o nível de expressão de
algumas enzimas ou proteínas transportadoras pode ser distinto em relação
aos enterócitos normais (Barthe et ai., 1999, Balimane et ai., 2000).
Hidalgo e Jibin (1996) comparam valores obtidos de alguns
aminoácidos (fenilalanina, ácido aspártico e ácido glutâmico) pelas células
Caco-2, apresentando-se inferiores aos verificados nas células intestinais
normais.
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Vesículas de membranas isoladas

As vesículas de membranas são preparadas a partir de tecidos
intestinais e são capazes de averiguar a interação de compostos para uma
membrana específica; Hopfer et aI (1973) foram os pioneiros na utilização
desta técnica.

Através destas vesículas

é possível

o estudo das

propriedades de transportes de nutrientes e medicamentos em nível celular
(tanto bordadura em escova, bem como basolateral).
Estas vesículas têm como vantagem principal a sua utilização
prolongada por serem criopreservadas. Contudo, durante o processo de
isolamento das vesículas quase sempre ocorre o prejuízo das proteínas
transportadoras e enzimas (Balimane et aI., 2000).

1.7

Determinação de aminoácidos por cromatografia líquida de alta

eficiência como método alternativo à análise em autonalisador de
aminoácidos

Apesar da cromatografia por troca iônica (I EC) ainda ser o principal
método em uso para análise de aminoácidos, devido às vantagens em
relação à cromatografia líquida de alta eficiência (HPLC). Nos últimos anos,
o HPLC tem sido preferido nas determinações de hidrolisados protéicos pelo
tempo reduzido das análises e o limite de detecção melhorado.
No caso específico da análise de aminoácidos, estes necessitam de
derivatização para que possam ser detectados. São descritas na literatura
duas metodologias básicas distintas: a derivatização dos aminoácidos antes
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a

cromatografia (Cohen e Strydom, 1988; Sarwar e Sotting, 1993; Fountoulakis

e col. 1998).
Outros métodos de análise que não são de uso comum, se referem

à cromatografia líquida acoplada à espectrometria de massa por ionização à
pressão atmosférica (Chromatography atmosphere pressure ionization mass
spectrometry); à eletroforese capilar (CE) que ainda se encontra em
desenvolvimento; à cromatografia eletrocinética micelar modificada por
ciclodextrinas (Cyclodextrin-modified micellar electrokinetic chromatography)
e à cromatografia em fase gasosa (GC), muito utilizada no passado, mas
que perdeu espaço, para a cromatografia de troca iônica (Fountoulakis e
co I. , 1998; Smith, 1997).
Os métodos de cromatografia líquida acoplada à espectrometria de
massa por ionização à pressão atmosférica e de cromatografia eletrocinética
micelar modificada por ciclodextrina ainda são muito recentes e não têm sido
comparados com outras metodologias mais usuais (Fountoulakis e cols.
1998).
Vários trabalhos publicados na literatura se referem à quantificação
de aminoácidos por eletroforese capilar, originalmente desenvolvida para a
separação de íons inorgânicos (Fountoulakis e cols. 1998). A vantagem
aparente desta metodologia reside na sua alta resolução e sensibilidade.
Entretanto, é um método ainda de pouco uso na análise bioquímica de
aminoácidos, especialmente quando se trata de amostras complexas e com
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alto número de aminoácidos distintos. Este fato dificulta a comparação de
resultados com outros métodos.
A técnica de GC foi muito usada no período de 1960 - 1980 e se
acoplada a espectrometria de massa ainda pode ser considerada um
método analítico alternativo (Fountoulakis e cols., 1998).
Quanto à cromatografia em camada delgada (TLC), bastante
utilizada no passado, esta vem sendo empregada exclusivamente para
testes qualitativos ou semi-quantitativos (Sherwood, 1990).
Em 1958, Spackman e cols., foram os primeiros pesquisadores a
desenvolverem a separação por cromatografia de troca iônica (I EC), seguida
de derivatização pós-coluna com um cromóforo ou fluoróforo. A ninhidrina é
o reagente mais utilizado para esta finalidade, sendo a detecção realizada
por colorimetria. Tanto a separação, quanto a quantificação dos aminoácidos
livres ou liberados após hidrólise é feita através de analisador automático de
aminoácidos.

Este método é bastante confiável e a resolução dos

aminoácidos é muito boa, proporciona também uma alta reprodutibilidade,
contudo requer um tempo mais longo para a análise (ao redor de 1h) e
possui um nível de detecção limitado, não sendo capaz de detectar
quantidades inferiores a 100 pmol de cada aminoácido.
Uma grande vantagem da derivatização pós-coluna é a separação
cromatográfica de substâncias interferentes, antes da reação, especialmente
importante quando a amostra é constituída de misturas complexas de
composição desconhecida. Em geral, as colunas de troca iônica permitem
também

a separação de um número considerável de aminoácidos

Revisão da literatura

39

homólogos (Fountoulakis e cols., 1998). Por outro lado, a automação do
sistema, incluindo um "reator on-line", tornou o sistema bastante complexo,
originando picos mais largos e um ruído da linha de base. É um método que
também requer dois comprimentos de onda para detecção, 440 nm para
prolina e 570 nm para outros aminoácidos. No entanto, vale salientar, que
uma outra grande vantagem do analisador de aminoácidos em relação a
todos os demais métodos, consiste na possibilidade de análise concomitante
de um elevado número de aminoácidos (40 ou mais) numa única corrida
(Smith, 1997; Fountoulakis e cols., 1998).
Passaremos a discutir os pontos mais importantes na utilização do
HPLC como um método para separação e quantificação de aminoácidos.
Vários autores descrevem esta metodologia como sendo um procedimento
bastante sensível, acurado, rápido e simples (Müller et aI., 1994, Smith,
1997). A cromatografia líquida de alta eficiência de fase reversa é
considerada a mais adequada para análise de peptídeos, devido à eficiência
e rapidez de separação, quando comparada às outras técnicas por HPLC e
à análise por IEC (Ozols, 1990). Sobretudo, o uso de solventes voláteis o
torna ideal para separação tanto analítica como preparativa, eliminando
assim a necessidade de purificação (dessalinização) de amostras que se
destinam a outras análises subseqüentes (Mant et aI., 1997). No entanto, o
comportamento das colunas é variável, de acordo com o fabricante; além
disso, as mesmas perdem resolução com o tempo de uso e também podem
desenvolver pressão de retorno mais rápido de que as colunas de IEC.
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HPLC pode ser utilizado na separação de aminoácidos em

colunas por troca iônica com derivatização pós-coluna, usando ninhidrina ou
o-ftalaldeído (OPA) ou com derivatização pré-coluna, seguida de separação
por fase reversa. Porém, a metodologia de derivatização pré-coluna é, na
maioria das vezes, a mais usada devido à utilização de equipamento mais
simples e ao custo mais baixo de tal sistema em comparação à derivatização
pós-coluna (Engelhardt, 1986; Cohen e Strydom, 1988). O uso de resinas
com partículas de tamanho reduzido (3 - 5j.lm), colunas de espessura
pequena, bombas de alta pressão e válvulas de injeção, permitem a
separação de misturas de aminoácidos derivatizados em 10 minutos.
Acoplados a detectores extremamente sensíveis, estes equipamentos
possibilitam, ainda, detectar aminoácidos numa concentração igualou
abaixo de pmol (Cohen e Strydom, 1988; Darvey e Ersser, 1990; Sarwar e
Botting, 1993). Smith (1997) citou no seu trabalho que todos os métodos de
pré-coluna são dotados de uma excelente exatidão e precisão na análise de
peptídeos purificados em HPLC. Estes métodos exigem a derivatização dos
aminoácidos na mistura hidrolisada e a subseqüente separação e
identificação dos derivados por HPLC em fase reversa. A detecção de
fluorescência é empregada em dois dos métodos, o que proporciona um
aumento de 5 a 10 vezes na sensibilidade sobre os procedimentos de
detecção por UV.
Considerando as vantagens dos métodos que empregam a
derivatização pré-coluna, faremos uma análise crítica das metodologias de
derivatização mais utilizadas.
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Existem vários reagentes que são utilizados para a derivatização,
principalmente eletrófilos que podem reagir com o grupo a-amino livre
(Smith, 1997; Cohen e Strydom, 1988). Os mais comuns são: cloreto 5dimetilaminanaftaleno-1-sulfonila

(cloreto

de

dansila);

cloreto

4-

dimetilaminazobenzeno-4-sulfonila (cloreto de dabsila); cloroformato 9fluorenilmetila (FMOC-CI); O-ftalaldeído (OPA) e fenilisotiocianato (PITC).
Outros reagentes utilizados em menor proporção são: 2,4-dinitrobenzeno-1flúor (FNOB); amido-5-L-alanina-2,4-dinitrofenil-1-flúor (ONPAA); cloreto 4N,N-dimetilaminobenzeno-4-sulfonila

(OABS-CI);

aminoquinolila-N-hidroxissuccinimidila

(AQC);

carbamato

6-

3-5-dicarbaldeído-1-

metoxicarbonilindolisina (LOA) e 2-oxa-1,3-diazol-4-cloro-7-nitrobenzeno
(NOB-CI). O OPA e o PITC são os reagentes mais utilizados para a
derivatização pré-coluna de hidrolisados protéicos (Sherwood, 1990; Sarwar
e Botting, 1993).
O cloreto de dansila produz derivados fluorescentes, que apesar de
sua elevada sensibilidade para detecção, podem apresentar problemas. A
derivatização tanto por cloreto de dansila, bem como por cloreto de dabsila
proporciona baixo rendimento, a menos que sejam adicionados em excesso
(Lin e Wang, 1980; Rutledge e Rudy, 1987). Sendo, portanto, necessária
uma extração para remover ácidos sulfônicos, produzidos pela reação, e que
podem acarretar interferência na reparação cromatográfica (Sherwood,
1990). O tempo para a derivatização, de acordo com dados da FOOD ANO
AGRICULTURE

ORGANIZATION,

WORLO

HEALTH

ORGANIZATION

(1991), é razoavelmente longo, ou seja, 30 minutos em comparação com o
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OPA de 30 segundos e FMOC-CI de 5 minutos. E o seu uso é indicado para
análise de cistina livre ou peptídeos de cadeia curta (Sarwar e Botting,
1993), assim como foi usado para a análise de hidrolisados de colágeno e
elastina (Negro et aI., 1987).
O FMOC-CI reage rapidamente com aminoácidos primários e
secundários para formar produtos altamente fluorescentes; embora, seja
preferencialmente
secundárias.

recomendado

Entretanto,

na

para

reação

a

determinação

ocorre

das

a formação

de

aminas
álcool

fluorenilmetílico que deve ser removido antes da análise (Einarsson et ai.,
1983, Cunico, 1986). Busto e cols. (1997) sugerem a utilização deste mesmo
reagente para determinação do conteúdo de aminas biogênicas em
alimentos. Quanto à sensibilidade pode alcançar a detecção de até fmol
(Cohen e Strydom, 1988; FOOO ANO AGRICULTURE ORGANIZATION,
WORLD HEALTH ORGANIZATION, 1991), apesar de apresentar um sério
problema na análise da histidina, devido à formação de um derivado monoou dissubstituído. Um outro inconveniente é o fato de que o produto de
hidrólise com água (FMOC-OH) também fluoresce, e quando o FMOC é
usado em excesso (por exemplo, com uma amostra traço desconhecida), a
interferência provocada pelo reagente pode ser significativa.
O FDNB e ONPAA são pouco utilizados e discutidos na literatura.
Apresentam interferência dos produtos secundários e podem ser usados
para determinar aminas secundárias, possuindo sensibilidade em nível de
picomole (pmol) e o tempo de derivatização é bastante longo, 30 minutos
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para FONB e 50 minutos para ONPAA (FOOO ANO AGRICULTURE
ORGANIZATION, WORLO HEALTH ORGANIZATION, 1991).
Em relação às vantagens e/ou desvantagens do OABS-CI, AQC e
LOA, poucos comentários existem na literatura, porém Stocchi et aI. (1989)
usou a derivatização pré-coluna com o primeiro, determinando aminoácidos
primários e secundários. Os derivados de AQC se mostraram mais estáveis
do que os derivados de feniltiocarbamila (PTC) (Cohen et aI., 1993). Já a
técnica usando o LOA exige um gradiente binário sofisticado para alcançar
limites de detecção de 0,2 fmol para leucina e 200 fmol para metionina.
Prolina, tirosina e triptofano não podem ser analisados por este método
(Fountoulakis e cols. 1998).
A aplicação do PITC para derivatização pré-coluna é bastante
difundida e os resultados obtidos podem ser considerados equivalentes ao
IEC clássico. O PITC reage com aminoácidos livres para formar derivados
de feniltiocarbamila (PTC), os quais podem ser separados por coluna de
HPLC de fase reversa, e possuem uma forte absorção na faixa ultravioleta.
Sendo assim, os seus derivados são detectados pela absorção dos raios UV
em um único comprimento de onda, isto é 254 nm, com uma sensibilidade
de

1pmol

(Cohen

e

Strydom,

1988;

FOOO

ANO

AGRICULTURE

ORGANIZATION, WORLO HEALTH ORGANIZATION, 1991; Sarwar e
Botting, 1993; Fountoulakis e cols., 1998). O PITC forma o mesmo
cromóforo com aminas primárias e secundárias, sem a necessidade de um
procedimento adicional para analisar aminoácidos secundários. No entanto,
a utilização deste comprimento de onda para detecção apresenta seus
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próprios problemas, em particular com amostras biológicas. O excesso de
PITC não reagente também absorve neste comprimento de onda, sendo
necessária a sua remoção antes da análise (Sheerwood, 1990). A detecção
pela absorbância no UV é

geralmente menos sensível do que a

determinação por fluorescência ou por detector eletroquímico. Os derivados
de PITC são bastante estáveis, chegando a meses sua estabilidade, se
forem estocados secos em congelador (Heinrikson e Meredith, 1984, Cohen
e Strydom, 1988). O tempo de derivatização é cerca de 20 minutos e pode
ocorrer interferência por contaminantes presentes no eluente.
Um outro reagente bastante usado para a derivatização de
aminoácidos é o OPA. Esta substância não é fluorescente por si própria,
mas na presença de um tiol, produz um intermediário, que por sua vez irá
reagir com aminas primárias produzindo adutos isoindólicos, fluorescentes,
facilmente identificáveis e quantificáveis (Lindroth e Mopper, 1979; Turnell e
Cooper, 1982; Sherwood, 1990; Sarwar e Botting, 19938; Kok et aI., 1997;
Parmentier, et ai, 1998). Busto (1997) observou que uma das maiores
vantagens do OPA, sobre outros reagentes de derivatização, é a capacidade
de reagir rapidamente com aminas, possibilitando a detecção de aminas
biogênicas em concentração de fmol.
O tempo de derivatização com OPA é de no mínimo 30 segundos
(FOOO

ANO

AGRICULTURE

ORGANIZATION,

WORLO

HEALTH

ORGANIZATION 1991) e a maior desvantagem do método inclui a
instabilidade dos indóis e a não reatividade do OPA com aminoácidos
secundários, além de apresentar baixa reprodutibilidade (Cohen e Strydom,
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1988; Sherwood, 1990). Por conseguinte, a maior dificuldade deste reagente
é não reagir com a prolina e a hidroxiprolina, sendo necessária a adição de
c10ramina T, um agente oxidante altamente reativo, antes do OPA. Além
disso, a cistina produz um derivado com fluorescência mínima. Este
problema é contornado através de um pré-tratamento da cistina/cisteína com
ácido iodoacético antes da derivatização. A derivatização com OPA na
presença de um reagente redutor, para os aminoácidos primários, e com
FMOC-Cl

para os secundários,

é bastante utilizada. Os derivados são

separados em colunas de HPLC de fase reversa e a quantificação se baseia
nas propriedades fluorescentes dos mesmos. O tempo total de análise,
incluindo derivatização pré-coluna, separação, lavagem da coluna e ciclos
de calibração, é de aproximadamente 20 minutos, sendo de 45 minutos para
a análise de fluidos biológicos (Cohen e Strydom, 1988; Sarwar e Botting,
1993; Fountoulakis e cols., 1998). A utilização do método OPA é preferível
para análises rotineiras de aminoácidos primários livres, excetuando-se a
cistina (Sarwar e Botting, 1993).
Diante das vantagens e desvantagens citadas anteriormente para
cada um dos agentes derivatizantes, de acordo com a literatura, vimos que a
utilização da derivatização com OPA parece ser adequada para a análise da
SMC, visto que este procedimento não apresenta dificuldades com amostras
biológicas, diferente dos problemas que ocorrem com o PITC. Adotamos a
técnica de derivatização com OPA como método para ser usado com HPLC.
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2 OBJETIVOS

o

presente trabalho teve como objetivo o estudo da absorção

intestinal da SMC e do peptídeo y-Glu-SMC através de ensaios utilizando
segmentos intestinais isolados de ratos, avaliando-se a velocidade de
absorção por comparação com a taxa de assimilação de aminoácidos
protéicos.
Os ensaios laboratoriais compreenderam:
1) Ensaios de absorção com segmentos intestinais evertidos de
ratos.
2) Análise das taxas de absorção de aminoácidos empregando
cromatografia de troca iônica em autoanalisador de aminoácidos.
3) Análise das taxas de absorção por método alternativo de
cromatografia líquida de alta eficiência.
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3 MATERIAL E MÉTODOS

3.1 Material

3.1.1 Amostra

Foi utilizado feijão (Phaseolus vulgaris L.), cultivar IAC-Carioca,
proveniente do Instituto Agronômico de Campinas - SP, armazenado em
câmara fria a 4 °C até o momento de uso. As sementes foram moídas em
moinho analítico POLYMIX - KCH - Analytical Mill A 10 (KINEMATICA AG,
Luzem) e tamisadas em peneira de 0,250 mm (mesh 60).

3.1.2 Reagentes e outros materiais

S-metil-L-cisteína

(SMC),

y-glutamil-p-nitronanilida,

TRIZMA®-tris[hidroximetil]aminometano,

reagente

"spray"

glicilglicina,
ninhidrina

e

reagente "spray" iodoplatinato de potássio, o-ftalaldeído (OPA) e tetraborato
de potássio (todos da Sigma); acetonitrila e metanol (grau HPLC - Carlo
Erba e Merck); ácido trifluoracético (TFA - grau espectroscopia - Merck),
tampões eluentes, tampão citrato (NaS Beckman® Coulter Inc. pH=2,2,
Fullerton, CA), reagente de ninhidrina e mistura padrão de aminoácidos;
resina de troca catiônica Amberlite IR-120 Plus (Fluka); membrana de
filtração de 0,22 flm e de 0,45 flm (Millipore Corporation); etanotiol (Aldrich);
e nembutal (pentobarbital sódico).
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Os demais reagentes utilizados foram de grau analítico.

3.1.3 Animais

Foram utilizados ratos (Rattus norvegicus, varo albinus) da linhagem
"Wistar", machos, adultos, pesando entre 180 e 270g, provenientes do
biotério da Faculdade de Ciências Farmacêuticas da USP. Para a análise
histológica foram usados ratos da mesma linhagem do biotério da Faculdade
de Medicina Veterinária e Zootecnia da USP.

3.2 Métodos

3.2.1 Extração da farinha de feijão para obtenção do extrato bruto

O peptídeo y- Glu-SMC foi extraído e purificado a partir do feijão
(Phaseolus

vulgaris,

L.),

em

quantidade

suficiente

para

todos

os

experimentos, conforme procedimento descrito por Kasai et ai. (1986), e
modificado em nosso laboratório por Giada et aI. (1998).
- 50 g da farinha do feijão foram extraídos com 250 mL de etanol
70% por 2 dias, em câmara fria a 4°C, sob agitação. Após esse tempo, a
suspensão foi

centrifugada em centrífuga Sorvall RC-58 (Ou Pont

Instruments®) a 12.100x g por 30 minutos a uma temperatura de 10°C, e o
resíduo foi reextraído com o mesmo volume de etanol 70% empregado na
primeira extração e nas mesmas condições de tempo e temperatura. Os
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e

concentrados à vácuo em rotaevaporador (Heidolph Elektro GmbH e Co.
KG, Kelheim) a uma temperatura de no máximo 40° C até um volume de 25
mL.

o extrato, assim obtido, foi

lavado 4 vezes com 20 mL de clorofórmio

e as duas fases separadas em funil de separação, recolhendo- se a fase
superior aquosa. A lavagem com clorofórmio teve por finalidade remover o
álcool do extrato, provocando a precipitação de proteínas co-extraídas; estas
se posicionam na interface entre a fase aquosa e a de clorofórmio. Na etapa
seguinte, a fase aquosa contendo o peptídeo e parte das proteínas
precipitadas, foi centrifugada a 12.100 g a 10° C por 20 minutos para que as
proteínas contaminantes pudessem ser removidas. O resíduo foi desprezado
e o sobrenadante completado com água destilada para 100 mL em balão
volumétrico. Este extrato, então foi denominado de extrato bruto (EB),
contendo o peptídeo em questão, aminoácidos livres e açúcares de baixo
peso molecular.
No total, foi realizada a extração de cerca de 400 g de feijão,
fornecendo aproximadamente 800 mL de EB, que foi, então, concentrado e
liofilizado. O armazenamento foi em congelador a -20°C, até a utilização nos
ensaios.
Na Figura 8 apresentamos o esquema de extração da farinha de
feijão para obtenção do EB.
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Figura 8 - Esquema da extração da farinha de feijão para a obtenção do extrato bruto
contendo os peptídeos sulfurados. Adaptado de Giada et aI. (1998),
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3.2.2 Purificação parcial do extrato bruto

Foi realizada uma purificação parcial, por cromatografia de troca
iônica, com a finalidade de remover os carboidratos presentes no EB.
Uma coluna de vidro de 30 cm de comprimento com 1,8 cm de
diâmetro foi empacotada com resina de troca iônica Amberlite IR - 120 (H+,
1,9 meq/mL). Após cada uso, a mesma era regenerada pela passagem de
100mL de NaOH (O,5M) para remoção de íons, seguido de lavagem com
água até pH neutro. A coluna foi ativada com 500 mL de HCI 1,0 M,
promovendo a substituição dos íons Na+ por H+, e em seguida, removeu-se
o excesso de íons H+ por lavagem exaustiva com água.
2 g de EB liofilizado foram dissolvidos em aproximadamente 10 mL
de H20 sendo esta solução aplicada na coluna. A coluna foi lavada com
aproximadamente 400 mL de água num fluxo de 100 mLlhora até reação
negativa para carboidratos [reação com fenol e ácido sulfúrico (Dubois et ai.,
1956). Os aminoácidos adsorvidos na coluna foram eluídos com NH40H 1,0
M e recolhidas várias frações, 20 mL cada, até que não fossem mais
detectados compostos sulfurados reduzidos (Met e SMC), borrifando-se o
iodoplatinato em um papel de filtro com aproximadamente 0,2 mL da solução
a ser testada. A presença de manchas brancas sobre um fundo róseo indica
a presença de tais compostos (Toennies e Kolb, 1951). As frações contendo
os aminoácidos e o peptídeo foram concentradas, liofilizadas e armazenadas
em congelador até o momento de uso.

Material e métodos

o

52

procedimento de purificação parcial (Figura 9) foi repetido por

diversas vezes para a obtenção de material suficiente para a realização dos
ensaios com animais.

Extrato bruto
(2 9)

Purificaçõo
(Coluna de troco iônico, Amberlite IR-120

Lavagem cf H2 0
(400 mU

Remoçõo dos
carboidratos
Eluição cf

N~OH

.....

(1M)

Identificação
(Aspersão cf Iodoplatinato)

-'"':"'::'~~~':;'?~"~$~~~'1-~':;'''f'f.:';'~:"::;""->-'J::"'k':<~;::--::';o~~~,_:.'~.":§

Fração nitrogenado contendo
aminoácidos livres e o peptídeo
Figura 9 - Esquema de purificação do extrato bruto para a obtenção de uma fração livre de
carboidratos. Adaptado de Padovese (1997).

3.2.3 Análise do peptídeo y-glutamil-S-metilcisteína e da S-metilcisteína
livre

por

cromatografia

de

troca

iônica em

autoanalisador de

aminoácidos

A composição em aminoácidos do EB e de outras amostras foi
determinada por cromatografia de troca iônica (IEC) em autoanalisador de
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aminoácidos Beckman® modelo 7300 Gold system (Beckman Instr. Paio
Alto, CA), empregando: coluna única de sódio, reagente de ninhidrina e
tampões eluentes em condições padronizadas, descritas pelo fabricante do
equipamento, para a análise de hidrolisados protéicos, As áreas dos picos
de cada aminoácido, lidas em 570nm, foram integradas e comparadas com
as áreas correspondentes aos padrões.
O peptídeo y-Glu-SMC foi identificado e quantificado, medindo-se a
quantidade de SMC após a hidrólise ácida do peptídeo, comparando-se as
áreas sob as curvas, com aquela da SMC padrão. Foram hidrolisados 6 mg
de EB, parcialmente purificado e liofilizado, com 1 mL de HCI 6 N em ampola
à vácuo, durante 3 horas à 110°C. Após este período, as ampolas foram
abertas e o HCI foi removido em dessecador contendo pastilhas de NaOH e
o hidrolisado dissolvido e convenientemente diluído em tampão citrato
pH=2,2. Todas as amostras foram filtradas em unidades filtrantes de 0,22
Jlm (Millipore, JBR 610268). A análise do EB parcialmente purificado, antes
e após a hidrólise permitiu a identificação e quantificação do peptídeo no EB.

3.2.4 Análise do peptídeo y-glutamil-S-metilcisteína e da S-metilcisteína
por cromatografia líquida de alta eficiência de fase reversa

3.2.4.1 Análise do peptídeo y-glutamil-S-metilcisteína

A análise de peptídeos pode ser realizada por HPLC em fase
reversa sem a necessidade-de derivatização da amostra. O procedimento foi
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baseado nos métodos descritos para peptídeos (Varanda e Miranda, 1997;
Miranda et aI., 1993; Mant e Hodges, 1991; Fogaça et aI., 1999), tendo sido
adotado os seguintes detalhes quanto aos equipamentos e reagentes,
condições cromatográficas e preparo da amostra:

- Equipamentos

e reagentes:

Foi utilizado um cromatógrafo da marca Shimadzu, Tokyo, Japan
(Class - M 10A) com duas bombas (LC-10 AO vP), injetor automático (SIL10AO vP), forno com controle de temperatura (CTO-10 AS vP), detector de
arranjo de diodos (SPO- M 10 Avp), detector de fluorescência (RF-10 AxL) e
um sistema de software (Class VP 5.032) para a aquisição dos dados.
A separação foi feita em coluna analítica Vydac C18

(5~,

250 mm x

4,5 mm i.d., 300 A), tendo sido anteposta uma coluna de guarda Vydac (5
~m,

4,6 mm i.d.).
Todos os reagentes utilizados foram de grau HPLC e foram

previamente filtrados em membrana HV 0,45

~m

(Ourapore, HLVP04700).

Os solventes foram deaerados durante 10 minutos em desgaseifícador da
marca Shimadzu, modelo OGU- 2A.

- Condições cromatográficas:
i

Para a separação do peptídeo foi utilizado um sistema com dois
solventes, formando a fase móvel.
Solvente A: TFA - 0,1 %
Solvente B: 20% de acetonitrila no solvente A.
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- Gradiente de eluicão:

Iniciou-se o gradiente com 5% solvente B, atingindo 75% solvente B
ao final da corrida em 23 minutos.
Fluxo: 1,0 mLlminuto
Volume de injeção: 10 llL
Detector: arranjo de fotodiodos; detecção em 210 nm.
As

condições

empregadas

nesta

análise

seguiram

as

recomendações e sugestões da Profi Assoc. Maria Tereza Macchini Miranda
do Laboratório de Química de Peptídeos, do Departamento de Bioquímica Instituto de Química da USP.
Testes prévios,

empregando solvente B contendo 60 % de

acetonitrila, resultaram na eluição do peptídeo em 5,6 minutos, muito
próximo à frente do solvente (± 3 minutos).
Reduzindo-se a concentração de ACN para 30% e depois para 20%,
a eluição do peptídeo ocorreu em 7,7 minutos e, ainda, foi verificada a
separação de uma substância interferente que se encontrava embutida ao
utilizar uma concentração mais elevada de acetonitrila. Já, a redução da
concentração de acetonitrila para 10% provocou a aproximação entre o
peptídeo e a substância interferente, e a 5%, houve co-eluição de ambas as
substâncias.
A partir destes testes preliminares, foi estabelecida a concentração
de 20% a 30% de acetonitrila no solvente B como sendo aquela que oferece
a melhor integração da área referente ao peptídeo. A opção pela
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concentração de 20% foi tomada por uma questão de economia de
solventes,
Nas Figura 10 (a-d) podem ser observados os cromatogramas
referentes à

eluição do peptídeo nas diferentes concentrações de

acetonitrila.
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Figura 10- Cromatogramas do peptídeo y-glutamil-S-metilcisteína extraído do extrato bruto,
eluído nas diferentes concentrações de ACN: 60% (A); 20% (8); 10% (C) e 5% (D).
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- Análise da amostra:
Uma quantidade de aproximadamente 12 mg de EB, contendo o
peptídeo y-Glu-SMC foi dissolvido em 100 mL de água deionizada, sendo
10llL desta solução injetados no cromatógrafo. A identificação do peptídeo
foi feita fracionando-se manualmente o eluato da coluna, coletando-se o
material eluído em 8,7 minutos e testando-o quanto a sua reatividade com
iodoplatinato.
Para tal, uma amostra do EB foi injetada em duplicata e 2,5 minutos
antes do início da eluição do peptídeo foi realizada a coleta manual de 4,5
mL do eluato. As duas frações obtidas foram combinadas e liofilizadas.
Ressuspendeu-se o material liofilizado em 0,1 mL de água, que foi
transferido para um papel de filtro e borrifado com iodoplatinato, resultando
numa mancha clara sobre um fundo róseo, confirmando a identidade do
peptídeo.

3.2.4.2 - Análise da S-metilcisteína livre

A análise da SMC por HPLC, ao contrário da determinação do
peptídeo y-Glu-SMC necessita de uma derivatização para a sua correta
quantificação.
Foi escolhida a metodologia de derivatização descrita por Gustine
(1985) para a análise de sulfóxido de SMC, empregando o-ftalaldeído (OPA)
como agente derivatizante.
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e o grupamento

amina do aminoácido SMC, na presença de etanotiol, produzindo um
derivado fluorescente, está representado na Figura 11. O etanotiol reage
inicialmente com o OPA conferindo uma maior estabilidade (Cronin, et ai,
1979; Hill, et a/., 1979), embora reduza um pouco a fluorescência do produto
final (Fleury e Ashley, 1983).

o
S-R
H2 N

H
RSH

+

+
H

y

S........
CH 3

.

C

0

7 . . . . OH

o
Etanotiol

OPA

Aduto isoindol de

SMC

SMC

Figura 11 - Esquema simplificado da reação do o-ftalaldeído (OPA) com o aminoácido Smetilcisteína (SMC) e etanotiol (RSH).

Diversos tióis foram empregados em estudos encontrados na
literatura, tendo sido obtidos os melhores resultados com etanotiol e
metanotiol (Cronin et aI., 1979; Hill et aI., 1979; Fleury e Ashley, 1983).
Procurou-se validar a metodologia preparando inicialmente uma
curva padrão de SMC com soluções de concentração crescente (7,5, 15,0,
30,0, 45,0, 60,0 e 75,0 Ilmoles de SMC/1 00 mL de água deionizada).

°

Para a etapa de derivatização, 1

IlL destas soluções foram

completados para 700 IlL com metanol, adicionando-se, a seguir, 200 IlL de
tetraborato de potássio 0,5 M (pH 10,4) e 100llL do derivatizante OPA (20 IlL
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de etanotiol e 20 mg de OPA pl mL de metanol). A solução de OPA deverá
ser preparada diariamente e permanecer em frasco âmbar. A reação de
derivatização da amostra se completa dentro de 1 minuto. O tempo de
reação (temperatura ambiente) foi padronizado exatamente em 2 minutos,
injetando-se a solução no cromatógrafo imediatamente após decorridos os 2
minutos. O esquema para a derivatização é apresentado na Figura 12.
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Figura 12 - Esquema para o método de derivatização da amostra utilizando o reagente
ftlalaldeído (OPA) (de acordo com a metodologia de Gustine, 1985).

0-

Equipamentos e reagentes:

Foi utilizado o mesmo equipamento de HPLC utilizado para a análise
do peptídeo, substituindo-se o detector de arranjo de fotodiodos pelo
detector de fluorescência (RF-10 AxL).
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Todos os reagentes e solventes utilizados foram de grau HPLC,
tendo sido filtrados em membrana HV 0,45 11m (Durapore, HLVP04700).

Condições cromatográficas:
A separação foi feita em coluna LC 18 (5 /-L, 150mm x 4,6 mm i.d.,
120 A) Supelcosil™ Supelco, seguindo-se os procedimentos descritos por
Marks et aI.

(1992),

com algumas modificações,

aumentando-se a

concentração da acetonitrila para 30% e utilizando-se gradiente.
Foram utilizadas fases móveis constituídas de tampão fosfato de
potássio (20 mM pH 7,0) (solvente A) e acetonitrila 40% em A (solvente B). A
condição inicial se deu com 50% de sol\lente B, a um fluxo de 1,0
mLlminuto, finalizando-se com 95% de solvente B no tempo de 15 minutos.
Os autores mencionados utilizaram o acetonitrila na concentração de 16%
no mesmo tampão (50mM) e fluxo isocrático. O volume de injeção foi de 10
IlL e a detecção por detector de fluorescência (excitação 329 nm e emissão
450 nm).
Na Figura 13 é apresentado um cromatograma referente à análise
do padrão de SMC.

3.2.4.5

Identificação

do

peptídeo

y-glutamil-S-metilcisteína

por

espectrometria de massa

A análise por espectrometria de massa foi utilizada para confirmar a
identidade do peptídeo separado por HPLC.

Material e métodos

61

400

~

200

o

5

10
minutos

15

20

Figura 13 - Separação de isoindol de S-metilcisteína (15 mmoles/100 mL H20) em coluna
LC 18. Fases móveis: tampão fosfato de potássio 20mM (pH 7,0) [solvente A] e 40% de
acetonitrila em A [solvente B]. Gradiente: 5:95 (% solvente B) em 15 min., fluxo 1,0 mUmín.

Uma amostra de peptídeo purificado foi obtida por HPLC, conforme
descrito em 3.2.4.3, liofilizada e ressuspensa em 1,5 mL de TFA. Desta
solução foram tomados 10 J.lL e aplicados num suporte aluminizado de 1,5
J.lm de espessura e secos sob fluxo de nitrogênio. A análise foi realizada, em
cooperação técnica com o Dr. Eduardo Macchione, por espectrometria de
massa por desorção de plasma (PDMS -

Plasma Desorption Mass

Spectrometry) num espectrômetro de massa compacto por tempo de vôo (25
cm de comprimento de vôo), desenvolvido no Laboratório de Instrumentação
e Partículas do Instituto de Física da USP (Macchione et aI., 1994).
A metodologia PDMS é uma técnica bastante utilizada para a
determinação de biomoléculas não-voláteis (MacFarlane e Torgerson, 1974;
Chait et aI., 1981), tendo como fundamento a fissão espontânea de
radionuclídeo 252Cf. Este método se baseia na formação de um par de íons
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energeticamente carregados, por cada fissão, e que se movem em direções
opostas. Um destes íons irá se chocar com um detector (de partida), que
imediatamente irá disparar um cronômetro eletrônico de alta precisão, na
medida em que o outro íon colide com a amostra, ionizando as moléculas da
superfície. A partir daí, os íons secundários emitidos da superfície da
amostra, percorrerão uma região de campo livre com velocidade constante
antes de ir de encontro a um segundo detector (de chegada). O intervalo de
tempo entre os sinais de partida e chegada dá a informação do tempo de
vôo (Macchione et a/. , 1994) que pode ser convertido na massa dos íons
secundários por um procedimento de calibração.
Na Figura 14, apresentamos o espectro de massa do peptídeo yGlu-SMC apontando os sinais correspondentes aos íons moleculares
cationizados, similares aos obtidos por Giada et a/. (1998).
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Figura 14 - Espectro de íons positivos do peptídeo y-glutamil-S-metilcisteína proveniente do
extrato bruto determinado por PDMS por tempo de vôo. Os picos correspondentes aos íons
cationizados da molécula do peptídeo foram identificados como [M + Hf , [M + Naf e [M +
2I'Ja-Hf.
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3.2.5 Ensaios biológicos com rato

3.2.5.1 Absorção de aminoácidos em sistema in vitro, com segmentos
intestinais evertidos

Animais
Os ratos foram mantidos em gaiolas individuais e alimentados com
ração comercial. Doze a 14 horas antes do experimento, foram submetidos a
jejum com acesso à água ad libitum.
Para determinar a velocidade de absorção e metabolização do
peptídeo y-Glu-SMC e do aminoácido SMC em comparação a aminoácidos
protéicos, foram realizados ensaios in vitra, utilizando segmentos intestinais
evertidos de ratos, otimizando-se inicialmente as condições experimentais.
Crane e Wilson, em 1958, utilizaram originalmente a metodologia de
segmentos intestinais evertidos de ratos anestesiados com éter para medir a
absorção de glicose. Entretanto, é conhecida a dificuldade em se trabalhar
com este anestésico devido à dose necessária para provocar a anestesia se
situar no limiar da dose letal. Em 1983, Karasov e Diamond utilizaram o
anestésico nembutol (Pentobarbital sádico) de efeito mais duradouro e com
menor risco para a vida do animal. Outros ensaios de absorção de
nutrientes, por deslocamento cervical dos animais, isto é, não usando
anestésicos, foram realizados, sem, no entanto, mencionar os prováveis
prejuízos à integridade e funcionalidade das microvilosidades intestinais em
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função do tempo decorrido após a parada circulatória (Wilson e Wiseman,
1954; Zdunczky et aI., 1996).
Medimos a absorção in vitro com segmentos intestinais evertidos,
baseando-nos no método descrito por Karasov e Diamond (1983) com
algumas modificações, utilizando isoladamente os aminoácidos Phe, Met e
SMC. Os animais foram anestesiados com injeção intraperitoneal de
pentobarbital sódico (5 g/100 mL solução fisiológica) na proporção de 80 mg
do anestésico/Kg de peso do animal (Wayforth, 1980).
O abdômen foi aberto por uma incisão na linha média para a retirada
do segmento intestinal que se deu por um corte na parte proximal do
duodeno e um outro na porção distai do í1eo; o mesentério foi removido,
permanecendo uma pequena quantidade de gordura ao longo da linha de
ligamento do mesentério. De cada animal foi utilizado um segmento do
intestino delgado de aproximadamente 20 cm. O segmento intestinal foi
lavado com solução gelada de Ringer [128 rnM NaCI, 4,7 rnM KCI, 2,5 mM
CaCb, 1,2 mM, KH 2 P0 4 , 1,2 mM MgS0 4 e 20mM NaHC03 (pH 7,3 - 7,4 a
37°C)], e evertido com um bastão de alumínio de 2,8 mm de diâmetro e 55
cm de comprimento. Este foi usado para empurrar o final do í1eo para dentro
do lúmen até aparecer a abertura duodenal, para completa inversão. Foram
cortados segmentos de aproximadamente 10 cm do duodeno e do jejuno,
pesando cerca de 0,7 a 1 g, e novamente lavados, agora do lado mucoso,
com solução gelada de Ringer. Uma das extremidades do segmento
intestinal foi conectada a uma cânula de vidro (Figura 15 A) e a outra
amarrada (formato de um saco) e, então, imersa num tubo de vidro (20 cm
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de comprimento x 2,3 cm de diâmetro - Figura 15 B), contendo 70 mL de
solução de Ringer (a 37°C), adicionada do aminoácido ou peptídeo cuja
absorção se procurara medir. A concentração de cada aminoácido nesta
solução foi 5 mM (Phe, Met ou SMC). O conjunto foi mantido a 37°C, sob
oxigenação através do borbulhamento de mistura carbogênica (5% de CO 2 95% 02 - Figura 15 O). O segmento intestinal recebeu através da cânula de
vidro 2 mL da solução de Ringer. Mediu-se a concentração da substância
absorvida, retirando alíquotas de 100 j.lL do interior da cânula a partir do
tempo zero, em intervalos de 10 minutos até completar 60 minutos. Passado
o tempo final de incubação, foram cortadas as extremidades amarradas de
cada segmento intestinal, em seguida os segmentos foram pesados e
levados para estufa a 105°C, por 4h, para a remoção da umidade, visto que
os resultados são expressos em j.lmoles/g de intestino seco. A Figura 16
apresenta o esquema simplificado para o ensaio de absorção.

-(A)

(C)_

-

(O)

(E)(B)-

Figura 15 - Sistema modelo in vitro para absorção de aminoácidos. (A) cânula de vidro;
(8) tubo de vidro; (C) rolha de borracha; (O) agulha para entrada da mistura carbogênica;
(E) Agulha para saida de gás.
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Gaiolas individuais, jejum 12-14h
água ad libitum

~
~~
~

Retirada (10 cm cada) e inversão
dos segmentos intestinais
~
~
~
~l

-

-

Lavagem com solução
gelado de Ringer

Figura 16 - Esquema simplificado do ensaio biológico relativo ao estudo de absorção dos
aminoácidos S-metilcisteína, metionina e fenilalanina e do peptídeo y-glutamil-Smetilcisteína.

Os primeiros ensaios tiveram a finalidade de otimizar o modelo
experimental e nos ensaios subseqüentes foram avaliadas as velocidades
relativas de absorção dos aminoácidos e do peptídeo y-Glu-SMC.

3.2.5.2 Monitoramento da integridade morfológica da mucosa epitelial

Para que não houvesse nenhum comprometimento no estudo da
absorção foram realizadas análises histológicas, avaliando-se o efeito do
tipo de anestesia e do tempo decorrido entre a parada de circulação
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sangüínea e a incubação do segmento intestinal em solução fisiológica,
sobre a integridade estrutural da mucosa intestinal.
Para tal, foram removidos dois segmentos (10 cm) do intestino (de
cada animal), um analisado imediatamente após a anestesia e o outro, de
acordo com o tempo despendido até a montagem do sistema. Foram
avaliados, também, segmentos intestinais analisados 7 e 10 minutos após a
parada circulatória do animal conforme Quadro 1.

Quadro 1 - Condições dos ensaios para avaliação da integridade morfológica dos
segmentos intestinais.

N.O de
animais
03 (lt

02'
02

01-c

.01
I

Ol

tipo, de '.
,anestésico

Tempo dec(Jfrido para a retirada.
do segméntoin~stinalélpósa
,~_-'---L.pa=rªdél circulatória·

pentobarbital
éter
éter
éter
éter
éter
éter

tempo totalan~riôrao
início daínçubélção
(minutôsL__'_

imediata
imediata
imediata
imediata
imediata
07 minutos
10 minu_to'---s_ _----,------,--,,-------:--

7
7
8

10
12
17
1_7

_

* A incubação para todos os ensaios se deu por um tempo de 40 minutos.

Três ratos foram anestesiados com injeção intraperitoneal de
pentobarbital sódico (5% em solução fisiológica) e dez, por inalação com
éter etílico em câmara saturada.
Foram realizados ensaios paralelos, observando o efeito do tempo
de incubação dos segmentos intestinais evertidos por 40 minutos em
solução nutritiva, sobre a integridade morfológica das vilosidades.
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Análise histológica

Pequenos anéis de 0,5 cm de comprimento do duodeno e jejuno
foram fixados em solução Carnoi (metanol, clorofórmio e ácido acético
glacial na proporção de 6:3:1) por 10 h e em seguida, desidratados em
álcool etllico 70%.
Foram preparadas lâminas com cortes histológicos, coradas com
hematoxilina/eosina e os cortes analisados por microscopia óptica com um
aumento de 100 a 400 vezes. Nesta etapa, contamos com o auxílio do Prof.
Dr. Luís Guerra da Faculdade de Medicina Veterinária e Zootecnia da USP.

3.2.5.3

Análise da concentração dos aminoácidos absorvidos e do

peptídeo y-glutamil-S-metilcisteína por cromatografia de troca iônica

As alíquotas retiradas do compartimento seroso dos segmentos
intestinais incubados foram acrescidas de 300

~L

de tampão citrato pH=2,2

(NaS Beckman®) e filtradas em membrana de 0,22

~m.

As amostras foram

analisadas por IEC em autoanalisador de aminoácidos para avaliação da
absorção dos aminoácidos e do peptídeo por comparação das áreas com os
respectivos padrões.
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3.2.5.4 - Atividade da enzima y-glutamiltranspeptidase em intestino de
rato

3.2.5.4.1 - Preparação do homogenato de intestino

A atividade da enzima y-GT foi medida em homogenatos de
intestinos (duodeno e jejuno) de ratos, previamente mantidos em jejum. Os
tecidos foram triturados (aproximadamente 0,7 a 0,9 g) por 2 minutos a
30000 rpm, em homogeneizador (OMNI TH, Gainesville), na presença de 15
mL de solução contendo 0,21 M manitol, 0,07 M sacarose e 0,1 mM EDTA,
ajustada para pH 7,4. Ao final, o volume foi completado para 25 mL em
balão volumétrico. O homogenato foi centrifugado a 12.100 9 à temperatura
ambiente (25 0 C) por 15 minutos e alíquotas (100 JlL) foram utilizadas para
determinar a atividade da y-GT. Este procedimento foi semelhante ao
descrito por Oliveira e Fujimori (1996).
Os homogenatos foram preparados a partir de intestino de ratos,
imediatamente após o sacrifício dos animais, e depois da inversão e
incubação dos mesmos em solução de Ringer por 45 minutos.

3.2.5.5 - Atividade da y-glutamiltranspeptidase

A atividade da y-GT do homogenato no intestino foi verificada
através da liberação de p-nitroanilina pela hidrólise do substrato sintético yglutamil-p-nitronanilida na presença de glicilglicina como aceptor do grupo y-
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glutarnil, conforme metodologia descrita por Oliveira e Fujimori (1996) que se
baseou no trabalho original de Szasz (1974). Foi tomado 0,1 mL do
homogenato do intestino e adicionado de 1,0 mL do substrato consistindo de
2 mM de y-glutamil-p-nitronanilida, 50 mM de tampão Tris (pH 8,25) e 50 mM
de glicilglicina em cubetas de 1 cm 3 . As cubetas foram agitadas e as leituras
foram realizadas exatamente após 1, 2 e 3 minutos, correspondendo a
flA!minutos (diferença das absorbâncias por minuto), em espectrofotômetro
em 405nm.
Foi preparado um "branco", inativando a enzima, previamente à
reação. Para isto, foram tomados 25 mL de homogenato do duodeno e
jejuno, preparados da mesma forma como referido acima, e adicionados de
0,1 mL de uma solução de ácido perclórico frio (1,2N) contendo 2 mM de
EDTA.

Todos os ensaios foram realizados com dois homogenatos de cada
segmento intestinal e quatro análises de atividade para cada segmento.
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Cálculos:

E-

absortividade molar específica da p-nitroanilina = 9900 M-1 cm- 1 (405 nm)
(Szasz, 1969)

A - absorbância
I1A - absorbância diferencial

v - volume do reação (1,1

mL)

v - alíquota do homogenato (0,1 mL)
I1t - variação de tempo (min.)
d - caminho ótico

Concentração da p-nitroanilina (C)

=Mll1t
Exd

Concentração da p-nitroanilina
g intestino

=

[~moles/mL na

cu beta]

c x Vx25 *
v x g intestino

[~moles/min.lg intestino]

* volume total do homogenato.

(1) Seguindo a fórmula para reações químicas conforme Bergmeyer et aI., 1974.

(11

(21
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4 RESLlLTADOS E DISCUSSÃO

4.1. Análise do extrato bruto parcialmente purificado por cromatografia
de troca iônica em autoanalisador de aminoácidos

Inicialmente,

apresentamos

os

resultados

referentes

à

caracterização parcial do EB, utilizado em todos os ensaios biológicos
subseqüentes.
A Figura 17 A representa o cromatograma do EB parcialmente
purificado, isto é do EB do qual foram removidos os carboidratos e que foi
analisado

por cromatografia de troca

iônica em

autoanalisador de

aminoácidos.
A eluição do peptídeo y-Glu-SMC ocorreu em 8,4 minutos, muito
próximo ao tempo de eluição do ácido aspártico. Observamos também a
presença de outros aminoácidos, tais como, serina, ácido glutâmico, alanina,
cistina, valina, bem como a SMC livre. O perfil de eluição foi semelhante a
um outro EB obtido anteriormente em nosso laboratório, indicando que o EB
em estudo possui características semelhantes àquele (Giada et aI., 1998).
A quantificação do peptídeo y-Glu-SMC foi feita após hidrólise ácida
do mesmo, medindo-se a quantidade de SMC liberada por comparação com
a área do padrão sintético de SMC. O cromatograma correspondente onde
se observa o desaparecimento do peptídeo e o aumento da área da SMC
livre pode ser observado na Figura 17 B (17,5 minutos).
O tempo de retenção da SMC coincide com o da prolina,
confirmando dados da literatura. A leitura das absorbâncias do produto da
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reação dos aminoácidos com ninhidrina é realizada pela somatória das
absorbâncias 570+440nm. Portanto, a leitura teve que ser feita em 570nm
apenas, visando excluir a interferência da prolina que absorve a luz em 440
nm.

o(J

"e

(B)

--

.ca

8

ca
::l
Õ
Dl
ti cca
-e:(

·ca

.. ~

In

:;:;

1::

a.
ca

o

"O

"13

.«
::
~.

~

.,

ca
C

'0

E

«

~

<l'

E

ch

..
7

n

"

ca

C

m
caca> cca
c.:
...... .., "13
::l
c

In"
WJ

C'U--u·
« ~..:

..

<l'

...J
o',

","

ca
c
"O

~

:::I:

."

ca
c

"ijj

::i

ca
c
c
Dl

.:.;:

..

,"o"
'
'

Figura 17 - Cromatogramas obtidos pela análise do extrato bruto parcialmente purificado
antes (A) e após hidrólise ácida contendo S-metilcisteína total (8) por cromatografia de
troca iônica.
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A quantificação da SMC total, isto é, aquela proveniente da hidrólise
do peptídeo somada à SMC presente no EB na forma livre resultou em 9,5
mg

mg/100

de

EB

liofilizado

parcialmente

purificado.

Deste total,

aproximadamente 24% correspondem ao aminoácido na forma livre.
A partir da concentração da SMC total subtraída da SMC livre, foi
possível calcular a concentração do peptídeo, considerando o peso
molecular igual a 264 Da (Tabela 1).

Tabela 1 - Concentrações de S-metilcisteína (SMC) no extrato bruto (EB)
parcialmente purificado não hidrolisado e após hidrólise ácida

Amostra

. pmoles/.1 O(Jm~.f.B . mg/100mgEB

%

SMC Total (EB hidrolisado)

70,8

9,5

100

SMC livre (EB não hidrolisado)

17,0

2,3

24

SMC provinda do peptídeo

53,8

7,2

76

4.2 Análise do extrato bruto parcialmente purificado por cromatografia
líquida de alta eficiência

o

EB foi analisado também por HPLC em fase reversa, como uma

metodologia alternativa à análise pelo autoanalisador de aminoácidos.

o cromatograma obtido é apresentado na Figura 18A e representa o
EB antes da hidrólise ácida.
Pela falta de um padrão do peptídeo y-Glu-SMC, comercialmente
disponível, a quantificação poderia ser realizada de forma indireta, pela
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análise da SMC total após a hidrólise, de maneira semelhante à
determinação em autoanalisador de aminoácidos.
Na Figura 18 B apresentamos o cromatograma após hidrólise do
peptídeo, e derivatização dos aminoácidos com OPA (Gustine, 1985)
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Figura 18 - Cromatogramas obtidos pela análise do extrato bruto parcialmente purificado,
por HPLC, antes (A) e após (8) hidrólise ácida.

A quanti'ficação da SMC, por razões que passaremos a discutir mais
adiante, ainda não foi possível por este método.
Entretanto, ressaltamos que, a princípio, a análise do peptídeo por
HPLC representa um método analítico alternativo promissor, uma vez que o
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tempo de análise é de apenas 10 minutos, enquanto uma análise por IEC
leva em média 60 minutos.

4.3 Monitoramento da integridade morfológica da mucosa intestinal

Com a finalidade de observar a preservação da integridade
morfológica das preparações intestinais a serem utilizadas nos ensaios de
absorção

intestinal

in

vitro,

foram

realizados

estudos

prévios,

estabelecendo-se os procedimentos que pudessem manter as vilosidades
intestinais intactas do ponto de vista estrutural.
Uma

perda

progressiva

da

integridade

morfológica

e

uma

concomitante perda da capacidade absortiva da bordadura em escova do
intestino, poderia ser causada pela interrupção da circulação sanguínea no
animal. Esta suspensão teria como conseqüência um reduzido aporte de
oxigênio aos tecidos após o isolamento do segmento intestinal e
manipulação do mesmo, implicando nos ensaios de absorção em resultados
de pouca ou nenhuma confiabilidade.
Estes testes foram realizados devido às observações feitas por
Plurnb et aI., (1987) que constataram em seu trabalho que mucosas do
jejuno de ratos recém-mortos, apresentavam edema intersticial severo nas
vilosidades e criptas, quando incubadas mesmo por apenas 20 minutos a
37°C, demonstrando prejuízo na capacidade absortiva de nutrientes. Ainda,
de acordo com estes mesmos autores, os animais anestesiados com éter e
mortos por atordoamento e deslocamento cervical (com a preparação
imediata dos intestinos e seguido de perfusão por 20, 40 ou 60 minutos),
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revelaram uma destruição dos vilos do jejuno nos primeiros 20 minutos da
perfusão, e após 1 h foi observado um prejuízo crítico e extensivo na
mucosa. Aparentemente, o sucesso do ensaio in vitro depende do
fornecimento ininterrupto de oxigênio antes e durante o estabelecimento do
sistema de perfusão. Desta forma, o tempo decorrido entre a parada
circulatória e o início da incubação dos segmentos intestinais na solução
nutritiva com oxigenação adequada,

é fundamental

para garantir a

funcionalidade da superfície absortiva. Da mesma forma, Levine et aI. (1970)
observaram uma perda progressiva da integridade estrutural devido a
mudanças na morfologia, isto é, aparecimento de edema crescente nos vilos
e danos em algumas estruturas da submucosa,

a partir de 5 minutos de

incubação dos segmentos intestinais evertidos. Aos 30 minutos, estes
mesmos pesquisadores verificaram que 50-70% do epitélio normal havia
desaparecido e decorrido 1 h, rompimento total da borda epitelial.
A preocupação com relação à capacidade absortiva da mucosa, nos
motivou a monitorar a integridade dos segmentos intestinais e estabelecer
um protocolo de trabalho para os ensaios de absorção in vitro.

Efeito do anestésico

Os resultados evidenciaram não haver alteração na morfologia das
microvilosidades intestinais utilizando como anestésico para os animais, o
pentobarbital

sódico

ou

o

éter

etílico,

podendo

ser

utilizados

indiferentemente. Decidimos pelo uso da anestesia por injeção intraperitonial
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de pentobarbital, devido à maior segurança no uso deste anestésico em
relação ao éter etílico. Contudo, observamos em todos os cortes histológicos
um leve achatamento nos vilos dos intestinos incubados, provavelmente
causado pela inversão do segmento intestinal, ou pela pressão exercida pelo
líquido circulante durante a incubação (Fotomicrografias 1 - 4).

Fotomicrografia 1 - Corte histológico de intestino delgado de rato anestesiado com éter
etílico, evidenciando ápices das vilosidades revestidos por epitélio cilíndrico preservado,
entremeado por células caliciformes. Nota-se na submucosa um infiltrado moderado de
células mononucleares. Coloração: hematoxilina-eosina. Aumento 140x.
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Fotomicrografia 2 - Detalhe em maior aumento da fotomicrografia anterior, evidenciando o
epitélio das microvilosidades bem preservado e o infiltrado de mononucleares com vasos
linfáticos dilatados na submucosa. Coloração: hematoxilina-eosina. Aumento 340x.

Fotomicrografia 3
Corte histológico de intestino delgado de rato anestesiado com
pentobarbital de sódio e incubado por 40 minutos, mostrando vilosidades e criptas com
arquitetura preservada, células. de revestimento dentro dos padrões de normalidade. O
tecido conjuntivo vascularizado da submucosa também se apresenta sem alterações.
Coloração: hematoxilina-eosina. Aumento 140x.
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Fotomicrografia 4 - Detalhe em maior aumento da fotomicrografia anterior, evidenciando
as células do epitélio bem preservadas, bem como os elementos da submucosa. Coloração:
hematoxilina-eosina. Aumento 340x.

Efeito da parada circulatória

Os segmentos intestinais removidos e analisados imediatamente
após a parada circulatória dos animais não mostraram alterações nas
vilosidades, criptas e camada muscular (Fotomicrografias 5 e 6). Todavia,
a incubação desses segmentos por 40 minutos evidenciou que a remoção
do intestino, depois de passados 10 minutos à parada circulatória, provoca a
destruição do ápice das vilosidades, confirmando as observações feitas por
Plumb et ai. (1987) de que o tempo decorrido após a morte do animal até a
montagem do intestino para a incubação é de importância primordial para a
integridade estrutural do segmento intestinal (Fotomicrografias 7 e 8).
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Fotomicrografia 5 - Corte histológico de intestino delgado de rato sacrificado (controle),
mostrando vilosidades, criptas e camada muscular bem preservadas. Coloração:
hematoxilina-eosina. Aumento 140x.

Fotomicrografia 6 - Detalhe em maior aumento da fotomicrografia anterior, evidenciando o
ápice das vilosidades, bem como as criptas e as camadas muscular e serosa bem
preservadas. Coloração: hematoxilina-eosina. Aumento 340x.

Resultados e discussão

82

Fotomicrografia 7 - Corte histológico de intestino delgado de rato sacrificado (incubado) ,
mostrando destruição do ápice das vilosidades. Coloração: hematoxilina-eosina. Aumento
140x.

Fotomicrografia 8 - Detalhe em maior aumento da fotomicrografia anterior, evidenciando
autólise do ápice das vilosidades. Coloração: hematoxilina-eosina. Aumento 340x.
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Os resultados obtidos nestes ensaios evidenciaram não haver
alteração morfológica no epitélio das microvilosidades quando os segmentos
intestinais são evertidos, montados em sistema adequado de oxigenação e
incubados por até 40 minutos em solução nutritiva. Todavia, vale salientar,
que o tempo decorrido entre a remoção do segmento intestinal e a
incubação do mesmo em sistema com oxigenação adequada é fundamental
para a preservação da morfologia, não devendo ultrapassar em hipótese
nenhuma, 10 minutos. Tempos superiores a 10 minutos para a preparação
(remoção, lavagem, inversão e montagem do sistema de incubação)
causaram a destruição do ápice das vilosidades supondo-se prováveis
danos à capacidade absortiva.
A partir desses resultados estabelecemos o seguinte protocolo para
o estudo da absorção de aminoácidos:
-Anestesia dos animais com injeção intraperitoneal de pentobarbital
sódico
-Remoção do segmento intestinal, lavagem com solução gelada de
Ringer e montagem no sistema de incubação no menor prazo de tempo
possível, no máximo em 10 minutos.

4.4 Absorção intestinal de aminoácidos em estudo "in vitro"

Foi objetivo deste ensaio verificar a absorção intestinal da SMC
utilizando sistema in vitro com segmentos intestinais evertidos, uma vez que
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não foram encontrados dados na literatura que indicassem a velocidade de
absorção deste aminoâcido.
Esse estudo relativo ã velocidade de absorção da SMC assume
importância uma vez que o peptideo y-Glu-SMC parece ser hidrolisado no
trato gastrointestinal aparecendo no sangue periférico na forma de SMC livre
(Padovese et aI., 2(01). A diferença no tempo de assimilação entre o
peptideo e a SMC deverá corresponder. seguindo um raciocinio. á etapa de
hidrólise do paptíaeo. Dentre os diversos modelos apresentados na literatura
para o estudo da absorção de nutrientes, o modelo descrilo por Karasov e
Diamond (1983) utilizando segmentos intestinais evertidos. foi adotado por
nós.
Inicialmente, foram analisados os três aminoácidos isoladamente:
SMC, Mel e Phe em concentrações equimolares. Acompanhou-se a taxa de
absorção de cada um dos aminoácidos em inlervaios de 10 minutos até
atingir um total de 60 minutos. Os resultados das taxas de absorção eslão
apresentados na Figura 19 e representam a média de 15 ensaios para cada
aminoácido.
Verificamos pelos resultados que dentre os aminoácidos estudados,
a 5MC foi absorvida mais rapidamente em relação a Met e Phe. A 5MC
atingiu após 60 minutos de incubação uma concentraçao média de 252,3
j.lmolesfg de intestino seco. enquanto a Phe atingiu 125,7 j.lmoleslg de
intestino seco e a Met, apenas 65,4 j.lmolesfg de intestino seco
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Figura 19 - Velocidade de absorção de aminoácidos [Metionina (Met), fenilalanina (Phe) e
S-metilcisteína (SMC)], analisados isoladamente, em sistema in vitro, empregando
segmentos intestinais evertidos de rato_ Média de 15 ensaios.

Procuramos

uma

explicação

para

a

grande

diferença

nas

velocidades de absorção entre a SMC e Met, baseando-nos nos sistemas de
transporte descritos para os diversos aminoácidos, segundo Garíapathy et

aI. (1994) e Johnson (1997) (Tabelas 2 e 3 respectivamente).
A análise destas tabelas sugere que os aminoácidos em questão
poderiam ser transportados através da membrana da borda em escova do
intestino pelos sistemas B, BO+ ou mesmo bO+ responsáveis pelo transporte
de aminoácidos dipolares neutros pela membrana borda em escova do
intestino. Já, na travessia da membrana basolateral este transporte seria
efetuado pelo sistema L para a Phe e pelo sistema A para a SMC e Met. A
semelhança estrutural entre a Met e a SMC que pressupõe a princípio, a
utilização de um mesmo sistema de transporte não permite inferir que as
diferentes taxas de absorção observadas estejam relacionadas com os
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mecanismos de transporte. De qualquer forma, parece não haver limitação
na absorção da SMC livre para a circulação sanguinea

Tabela 2 - Classificação de sistemas de transporte nas membranas borda em
escova e basolateral do intesUno delgado, de acordo com a dependência
ou n~o de Na· e envolvimenlo de outros ions

Sistema de
transporte

y"
IMINQ

P
X-AO

Dependênclll de um Envolvimento
gradiente de Na'
de outros íons

a-Aminoácidos dipolares
a-Aminoácidos dipolares
Aminoâcidos básicos
Cistina
a-Aminoácidos dipolares
Aminoácidos basicos
Cistina
Aminoácidos básicos
Iminoácidos
pAminoácidos dipolares
Aminoácidos
não
pçotéicos (taurina)
Aminoacidos ácidos

Sim
Sim

Nenhum
Nenhum

Não

Nenhum

Não
Sim
Sim

Nenhum

Sim

K"

Sim

"do

Sim

od

el"
el"

Membrana
bllsolllteral

A

Ase

L
y

a-aminoácidos dipolares
Iminoácidos
3 e 4 carbonos de
aminoácidoS dipolares
3 e 4 carbonos de
aminoácidos dipolares
Aminoácidos dipolares,
hidrofóbicos e volumosos
Aminoácidos báSicos

Adaptado de Ganapalhy el ai, 1994.
"nd - não deteffilj~ado

Não
Não

Não

o,
o,
o,
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Tabela 3 - Sistemas de transporte de aminoácidos nas membranas borda em
esçova e basolateral em intestino delgado

.-

Membrana

.......

Neutro

.m
Todos "AA aromáticos e

neu~

Fenilal'"
e meliooina
alitáticos
Glutamato e aspartato

Sim

~~~=

Sim
Sim

ProJ1l1!, Nd!'c»dQ!oIina

Sim

AA básicos
AA neutroa

Nlio
Nlio

cadeias

latera~ hidl~
AA neulros ~uenos
AA~cl3e4

Sim
Sim

"'-~::::~~
AA neutros d

Nao

cadeias
latMais hidrof6bicas
AA btllicol

L

y'

.~~~

N'o

Adaptado de Johnson, 1997,
'AA· amlnotleldos

4,5 AbsorçaO intestinal do peptldeo 'Yillutamil-S·metilcistelna

A absorção do peptídeo 'Y-Glu-SMC, nos ensaios in vitro, resultou
no aparecimento de SMC no lado seroso do segmento intestinal,
confirmando a principio os resultados obtidos por Padovese el ai. (2001 l.
Segundo Padovese el ai. (2001), foi observado que na circulação
periférica surgia apenas a SMC livre, indicando ter havido hidrólise do
peptídeo. As enzimas responsáveis seriam provavelmente aquelas ligadas à
bordadura em escova ou presentes no interior do enterócito, Entretanto, não
se podia, naquele momento, excluir a possibilidade do peptídeo ter sido
absorvido intacto e ter sido hidrolisado por enzimas hepáticas
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Pelo fato do ensaio atual ter sido realizado com segmentos
intestinais isolados, excluímos a possibilidade da hidrólise do peptídeo pela
ação de enzimas hepáticas. A atividade enzimática ocorre supostamente na
bordadura em escova ou no citosol do enterócito, uma vez que o segmento
intestinal utilizado para o ensaio, foi lavado previamente com solução de
Ringer.
Na

Figura

20,

apresentamos

um

aminograma,

obtido

por

cromatografia de troca iônica, de uma amostra do material coletado do lado
seroso do segmento intestinal após por 60 minutos de absorção. Como
esperado,

foi

observado

o

aparecimento

de

SMC,

eluída

em,

aproximadamente, 18,7 minutos, sendo este tempo, similar ao do padrão
SMC.

./

J
.

,.

Figura 20 - Aminograma do material coletado do lado seroso dos segmentos intestinais
evertidos, evidenciando a absorção de S-metilcisteína proveniente do peptídeo y-glutamil-Smetilcisteína, após incubação por 60 minutos.
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A taxa de absorção do peptídeo y-Glu-SMC foi avaliada por meio de
14 ensaios, medindo-se a concentração de SMC a cada 10 minutos Estes
resultados estão apresentados na Tabela 4.

Tabela 4 - Absorção da S-metilcisteína (SMC) proveniente do peptídeo yglutamil-S-metilcisteína realizada com segmentos intestinais
evertidos de rato*

~

lO'

20'

30'

40'

50'

60'

0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0 .
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
nd
0,0
0,0

0,0
0,4
0,8
nd
nd
1,0
0,6
2,2
0,0
1,8
nd
nd
nd
0,0

0,7
4,0
2;1
0,9
5,:3
1,7
3,7
2,3
3,1
2,7
nd
nd
0,0

2,1
4,9
4,1
nd
5,9
5,9
5,5
7,1
1,0
6,0
8,9
1,0
2,3
0,8

4,4
7,8
14,2
nd
7,8
11,1
7,6
8,5
4,6
6,6
12,6
2,1
30,4
0,8

8,2
8,7
8,0
16,8
7,1
7,2
10,1
11,1
12,4
10,7
18,8
10,4
37,3
14,5

10,5
8,4
10,7
nd
7,7
14,5
10,7
14,8
17,6
15,6
30,7
12,0
38,9
4,7

0,0'
0,0

0,8
0,8

2,5
1,5

4,3
2,6

9,1
7,5

13,0
7,8

15,1
9,5

O'

Ensaios

1

2

3

4
5
6

7
8
9
10
11
12
13

14
Médias
d.p.

J,J

"

+Resultados expressos em IJmoles de SMC/g de mtestmo seco.
* médias ± d.p.
n.d. - não determinado.

As taxas de absorção atingiram ao final de 60 minutos, valores
reduzidos, embora variáveis, entre 7,7 e 38,9 f.Jmoles de SMC/g de intestino
(base seca).

Nos ensaios 11

e 13, observamos uma concentração

desproporcional mente elevada da SI\IIC após 40 minutos de absorção, o que
eventualmente pode estar relacionado ao fato de termos utilizado segmentos
intestinais,

correspondentes ao duodeno,

na maioria das vezes,

e
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ocasionalmente, partes do jejuno. Dessa forma, a atividade enzimática e os
locais de absorção, correspondentes a cada segmento intestinal, deverão
ser confirmados. Considerando o maior valor (38,9 IJmoles de SMC/g de
intestino seco) este representa 59,5% e 30,9% quando comparado aos
valores de absorção dos aminoácidos sintéticos Phe e Met, respectivamente.
A taxa de absorção de SMC proveniente do peptídeo foi muito reduzida se
comparada com a da SMC sintética, atingindo apenas 15,4% (Figura 21).
Supondo que exista um sistema enzimático eficiente para hidrolisar
o peptídeo, poderíamos esperar uma taxa de absorção da SMC proveniente
do peptídeo, semelhante aos valores obtidos para a SMC sintética, embora
pudesse haver um certo retardo no aparecimento da SMC do peptídeo do
lado seroso do intestino, causado pelo processo de hidrólise.
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Figura 21 - Comparação da velocidade de absorção de S-metilcisteína (SMC) proveniente
do extrato bruto com aminoácidos sintéticos [Metionina (Met), fenilalanina (Phe) e Smetilcisteína] em sistema in vitro, empregando segmentos intestinais evertidos de rato.
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Em 27 aminogramas de um total de 87 aminogramas das alíquotas
retiradas do conteúdo intestinal contido no lado seroso, correspondentes aos
14 ensaios x 6 tempos de absorção, foi observada a presença de pequenas
quantidades do peptídeo intacto, na maioria das vezes em quantidades não
quantificáveis. O tempo de retenção desse peptídeo, nas condições
analíticas empregadas, foi de aproximadamente 8,3 minutos, conforme
mostra o aminograma da Figura 22.
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Figura 22 - Aminograma do material coletado do lado seroso dos segmentos intestinais
evertidos após incubação com o peptídeo y-glutamil-S-metilcisteína, por 60 minutos, com o
aparecimento do peptídeo na forma intacta.

A quantidade de peptídeo intacto encontrado no lado seroso foi
desprezível em relação à SMC. Acreditamos na possibilidade, de que nesse
caso, a absorção do peptídeo tenha ocorrido por transporte passivo
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paracelular através das assim chamadas junções de oclusao (tight
junctions) entre os enterrotos (Balimane, et ai., 2000).
Paralelamente

levantamos

algumas

hipóteses que pudessem

explicar a reduzida absorçêo da SMC a partir da hidrólise do peptídeo.
1) A enzima y-GT perdeu atividade durante a incubação.
2) O peptídeo nao foi hidrolisado, por nao ser substrato para a enzima r-GT.
3) Por tratar-se de um teste in vitro a ausência de um aceptor para o r-Glu,
poderia ter influenciado na reação de transpeptização do peptídeo.
4) Apenas a SMC livre, que estava contaminando o EB, foi absorvida.

4.8 Atividade da r.glutamiltranspeptidase no duodeno e jeJuno de rato,
antes e após incubaçl!io em SOlUÇa0 nutritiva

A literatura reporta a presença da enzima y-GT nas células apicais
da bordadura em escova tanto dos intestinos, como nos túbulos proximais
dos rins (Marathe, 1979), o que permitiria a hidrólise do peptideo,
considerando ser este também um substrato para esta enzima.
Com a finalidade de esclarecer a primeira hipótese levantada relativa

à manutenção da atividade da enzima y-GT durante a manipulação e
incubação dos segmentos intestinais dos ratos, realizamos um ensaio para
verificar a sua atividade nos segmentos intestinais de ratos. Pelo fato de
tratar-se de uma transpeptidase foi empregada a y-glutamil-p-nitroanilida
como um substrato sintético e a glicilglicina como aceptor para o ácido
glutâmico. (Oliveira & Fujimori, 1996; Szasz, 1974).
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A atividade da enzima y-GT presente nos homogenatos do duodeno
e do jejuno, antes e após incubação por 45 minutos é apresentada na
Tabela 5.

Tabela 5 - Atividade da enzima y-glutamiltranspeptidase em homogenatos

de intestinos de rato

lIil~r
* U = j..lmoles de p-nitroanilina liberados/minutos/g de intestino (16 ensaios).

Foi observado que a enzima y-GT se manteve ativa mesmo após
incubação dos homogenatos por 45 minutos em solução nutritiva, levandonos a eliminar a hipótese de que o peptídeo não fora hidrolisado por falta da
enzima específica ou por perda de atividade desta enzima nas condições do
ensaio. Os resultados ainda podem indicar que a incubação na solução de
Ringer serviu para ativar a enzima.
Em 1974, Szasz reportou a atividade da enzima y-GT em diversos
tecidos animais. Em ratos, o autor encontrou 1,2 U/g de peso fresco no cólon
e 0,13 U/g de peso fresco no fígado. Já no cólon e fígado de sagüis, 5,5 e
1,3 U/g de peso fresco. Para cães, os valores encontrados foram de 0,15,
1,5 e 0,9 U/g de peso fresco na musculatura e mucosa intestinais e fígado,
respectivamente. Assim, nos ensaios por nós realizados, encontramos
valores na mesma ordem de grandeza aos relatados pelo autor, que podem
levar a conclusão de que a enzima y-GT encontra-se ativa no intestino.
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No entanto, gostaríamos de salientar que a maior atividade desta
enzima está concentrada, na superfície de várias células epiteliais,
especialmente na membrana bordadura em escova do rim (Matsuda et aI.,
1983).
Estudos com a membrana da borda em escova renal e jejunal
demonstraram que a enzima se localiza no ápice dessas vilosidades
catalisando o primeiro passo no metabolismo da glutationa (Marathe et ai.,
1979).
Além do mais, verificamos uma diferença considerável na atividade
entre os dois segmentos de intestinos testados, concentrando-se a atividade
no duodeno. Não foi encontrado nenhum outro trabalho que mencionasse o
estudo comparativo da atividade enzimática da y-GT entre cada porção do
intestino delgado (duodeno e jejuno).

4.7 Análise de 5-metilcisteína livre por cromatografia líquida de alta
eficiência

Uma vez que foi verificada a atividade da enzima y-GT nos
segmentos intestinais de ratos, objetivamos confirmar a ação sobre o
peptídeo y-Glu-SMC, já que não existem dados conclusivos na literatura a
este respeito. Apenas é mencionada a sua atividade em relação a GSH na
sua forma reduzida ou oxidada e alguns outros análogos e derivados da
GSH contendo uma ligação y (Tate & Meister, 1974, Garvey et aI., 1976,
Hughey & Curthoys, 1976, Vincenzini et aI., 1992, Carter et aI., 1997).
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Idealizamos um modelo in vitro utilizando homogenatos do
duodeno, seguindo o mesmo procedimento realizado para a verificação de
atividade da y-GT em intestinos de ratos. Porém, substituindo o substrato
sintético de p-nitroanilida pelo peptídeo y-Glu-SMC, contido no EB
parcialmente purificado, na presença de glicilglina como aceptor do grupo yGlu. O produto da reação, a SMC livre, seria então quantificado por HPLC
em fase reversa por derivatização pré-coluna.
Contudo, as inúmeras tentativas para se estabelecer uma curva
padrão e de se determinar os limites de detecção e de quantificação por esta
metodologia, não foram bem sucedidas.
A injeção da SMC sintética na sua forma de isoindol, conforme o
procedimento descrito por Gustine (1985), resultou consistentemente em
perda de eficiência da coluna cromatográfica. Havia alargamento do pico,
formação de cauda, aparecimento de ombros e as áreas debaixo das curvas
não mantinham coerência com

a concentração do padrão e nem

reprodutibilidade.
Nas Figuras 23 e 24, podemos observar a redução gradual de
eficiência da coluna, à medida que as amostras foram injetadas. Havia
decréscimo da área, formação de ombro, e posteriormente, a não separação
propriamente dita, resultando assim numa perda de eficiência da coluna.
Estes resultados foram obtidos utilizando-se uma concentração de tampão
fosfato 50 mM.
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Figura 23 - Cromatograma de isoindol de S-metilcisteína (15 J..l.moles/100 mL H20) por
HPLC. Coluna LC 18, fase móvel: tampão fosfato de potássio 50mM (pH 7,0):acetonitrila
(vlv 60:40), fluxo isocrático, 1mUminuto. Verifica-se a interferência de uma substância junto
ao isoindol de S-metilcisteína.
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Figura 24. - Cromatograma de isoindol de S-metilcisteína (15 J..l.moles/100 mL H20) por
HPLC. Coluna LC 18, fase móvel: tampão fosfato de potássio 50mM (pH 7,0):acetonitrila
(v/v 60:40), fluxo isocrático, 1mUminuto.

Sendo

assim,

algumas

modificações

foram

introduzidas.

Suspeitando que certos subprodutos da reação com o agente derivatizante
ou produtos de degradação do mesmo pudessem ter formado cristais no
frasco de reação, filtrou-se as amostras, após a derivatização, por
membrana de 0,22 Ilm (Millipore, JBR 610268). Todavia, o problema se
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repetiu e, a coluna nova que havia sido adquirida perdeu a sua eficiência
rapidamente (Figura 25).
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Figura 25 - Cromatogramas de isoindol de S-metilcisteína (15 j..l.moles/100 mL H2 0) por
HPLC em coluna C-18 (A) e a redução do tamanho do pico e da área do eluato após perda
de eficiência da coluna cromatográfica (B). Fases móveis: tampão fosfato de potássio 20mM
(pH 7,0) [Solvente A] e acetonitrila 40% em solvente A [Solvente B]. Gradiente: 50:95 (%
solvente B) em 15 minutos, fluxo 1 mU minuto.

Procurou-se recuperar a coluna pela lavagem da mesma, seguindo
os procedimentos sugeridos pelo fabricante, tanto para a remoção de
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substâncias solúveis em água, quanto para as insolúveis, alternando-se a
polaridade de diversos solventes orgânicos.

o processo de recuperação é demorado,

gastando-se em torno de 6

a 8 horas. Em cada tentativa, o teste de eficiência da coluna foi feito por
comparação com uma coluna nova, de mesma marca e tamanho, injetandose 10 111 de naftaleno numa concentração de 50llg/mL de metanol, em fluxo
isocrático de 1 mLlminuto, utilizando metanol 100% como fase móvel. Após
as injeções para cada coluna foi feita uma sobreposição dos picos
resultantes que revelou ter havido uma perda de 50% na eficiência da
coluna, o que impossibilitou a continuidade das análises (Figura 26).
Acreditamos que essa explicação para os problemas surgidos esteja
relacionada ao excesso de reagente utilizado para derivatização resultando
em forte adsorção do mesmo na coluna cromatográfica.
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Figura 26 - Cromatograma de isoindol de S-metilcisteína, evidenciando 50% de perda de
eficiência da coluna, redução da área e formação de cauda. Fases móveis: tampão fosfato
de potássio 20mM (pH 7,0) [Solvente A] e acetonitrila 40% em solvente A [Solvente B].
Gradiente: 50:95 (% solvente B) em 15 minutos, fluxo 1 mU minuto.
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Apresentamos como sugestão para continuidade do trabalho a
adoção de um protocolo de análise, descrito por Teerlink et aI (1994). A
grande diferença com o método, por nós utilizado, consiste na redução da
concentração do reagente OPA. Para uma mesma quantidade de amostra
(10 IlL) acrescenta-se 1,96 mg de OPA em solução, conforme a metodologia
descrita por Gustine (1985), enquanto pelo método de Teerlink et aI. se
acrescenta apenas 0,02 mg de OPA em solução, seguido de uma solução
tampão neutralizadora. Portanto, a diferença na concentração do agente
derivatizante é de aproximadamente 100 vezes.
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6 Conclusões

1- Estudos de absorção intestinal da SMC em ensaio in vitro, utilizando
segmentos intestinais evertidos de ratos,

revelaram que este

aminoácido é rapidamente absorvido, atingindo taxas de absorção
mais elevadas do que a Met e a Phe, no mesmo período de tempo,
quando incubados isoladamente.

2- O peptídeo y-Glu-SMC quando submetido ao ensaio de absorção
intestinal resultou no aparecimento de pequena quantidade de SMC
livre no lado seroso da mucosa intestinal, indicando ter havido ação
de enzimas ligadas à bordadura em escova ou presentes no interior
do enterócito. Supõe-se que a enzima envolvida com a hidrólise do
peptídeo y-Glu-SMC seja a y-GT.

3- Em 31 % dos aminogramas referentes aos ensaios de absorção
intestinal do peptídeo y-Glu-SMC, foi observada a presença de
pequenas concentrações, não quantificáveis, do peptídeo intacto, o
que sugere que este poderia ter sido transportado por via paracelular.

4- A reduzida quantidade de SMC livre encontrada no lado seroso da
mucosa intestinal, após incubação com o peptídeo, poderia ser
atribuída à uma eventual perda de atividade da enzima y-GT durante
o preparo e manuseio do segmento intestinal. Contudo, em ensaios
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adicionais, não foi observada perda de atividade desta enzima
durante a incubação dos segmentos intestinais em solução nutritiva.

5- A atividade da enzima y-GT foi aproximadamente três vezes superior
no duodeno do que no jejuno, fato que não havia sido descrito ainda
na literatura, sendo de relevância em estudos de absorção intestinal.

6- O procedimento de derivatização de aminoácidos, descrito por
Gustine (1985), para a análise de SMC livre por HPLC, causou rápida
perda de eficiência da coluna cromatográfica. Provavelmente, isto
ocorreu devido à forte adsorção do agente derivatizante (OPA) ou de
produtos intermediários da reação. Possivelmente, outros protocolos
de

análise

empregando

quantidades

menores

do

derivatizante, não resultem na perda de eficiência da coluna.

reagente
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