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Lista cio abreviaturas o símbolos

LI STA DE ABREVIATURAS E SÍMBOLOS

Esta lista inclui apenas os símbolos definidos no texto. Ela
não contém os símbolos e abreviaturas que já são de uso corrente,
tais como, mol, umol, nmol, ATP, etc.

Símbolo Primeira menção Definição
na página

ci 45 Mol de ácido niflúmico ligado à
albumina por mol de albumina nos 
experimentos de diálise e na equa-
ção de Scatchard

Al 101 Albumina no meio extracelular

Alb 45 Quantidade de albumina presente no
meio de incubação nos experimen-
tos de diálise

A2S0 45 Absorbância do ácido niflúmico a
280 nm

OAl 101 Complexo ácido niflúmico-albumina
no espaço extracelular

C& 40 Concentração de oxigênio na veia
porta

Câ 101 Concentração extracelular total
(livre mais ligada) de ácido niflú-
mico

Cef 101 Concentração extracelular da forma
livre (não ligada) do ácido niflú-
mico

Cí 47 Concentração de ligante livre (áci-
do niflúmico) na equação de Scat-
chard e no algoritmo de Abumrad

Ci 101 Concentração intracelular total
(livre mais ligada) de ácido niflú-
mico

Cif 101 Concentração intracelular da forma
livre (não ligada) do ác. niflúmico

Co 47 Concentração total de ligante no
algoritmo de Abumrad

Cv 40 Concentração de oxigênio na veia
hepática
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C-X

EDso

€280

€28T

€340

F

f(t)

f

f  1 

f z

f  3

FCCP

F/S

101 Complexo do ácido niflúmico com
componentes intracelulares

15 Dose que produz 50% do efeito má-
ximo

44 Coeficiente de extinção molar do
ácido niflúmico a 280 nm em tampão 
Krebs/Henseleit-bicarbonato pH 7,4 
(2,15 - 10< M-i cm-i)

44 Coeficiente de extinção molar do
ácido niflúmico em acetato de etila 
a 287 nm (2,61 • 104 m-i Cm-i)

44 Coeficiente de extinção molar do
ácido niflúmico a 340 nm em tampão 
Krebs/Henseleit-bicarbonato pH 7,4 
(3,67 • 103 M-i cm-i)

40 Fluxo de perfusado através do fíga-
do (ml/min)

103 Função de distribuição de frequên-
cia dos tempos de trânsito pelos 
sinusóides

45 Caminho ótico (cm)

101 Constante de velocidade, possivel-
mente de primeira ordem, para o 
influxo na célula da forma livre do 
ácido niflúmico

101 Constante de velocidade, possivel-
mente de primeira ordem, para o 
efluxo da célula da forma livre do 
ácido niflúmico

101 Constante de velocidade, de pseudo
primeira ordem, para a biotrans-
formação intracelular da forma 
livre do ácido niflúmico, igual à 
soma das constantes individuais de 
cada processo de biotransformação,
Í.e. f31 + f32 + ... + f3n

128 Carbonilcianeto p-trifluormetoxife-
nilhidrazona

24 Razão das concentrações da radio-
atividade de [14C]ácido niflúmico
no fígado e no sangue
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$ 104

r 4 7

ki 113

k2 113

k3 103

Ki, K2, etc. 47

Kai, K&2, etc. 49

m 53

Mb 101

Ni, N2, etc. 53
ou Ni

p 49

P 40

Po 47

0ii, 0i2, etc. 49

Razão do volume aparente extra do 
ácido niflúmico para o volume aquo-
so

Produto das constantes de dis-
sociação, i.e.„ Ki • K2 • ... Kn, 
sendo n o número de sitios de 
ligação do ligante à albumina

Constante de velocidade composta, 
de pseudo primeira ordem, para o 
influxo de ácido niflúmico na 
Célula (= fl-Caf/Ca)

Constante de velocidade composta, 
de pseudo primeira ordem, para o 
efluxo do ácido niflúmico da célula 
(= fa-Cif/Ci)

Constante de velocidade composta 
mensurável, de pseudo primeira 
ordem, para a transformação 
metabólica do ácido niflúmico (= f3 
• Cif/Ci)

Constantes de dissociação dos com-
plexos albumina-ácido niflúmico do 
modelo de Scatchard

Constantes de dissociação dos com-
plexos albumina-ácido niflúmico do 
modelo sequencial de Fletcher

Número de classes de sítios de li-
gação no modelo de Scatchard

Membrana plasmática

Número de sitios de ligação de ca-
da classe m do modelo de Scatchard

Probabilidade de que determinada 
diferença seja devida ao acaso no 
teste t de Student

Peso úmido do fígado

Concentração total de albumina no 
algoritmo de Abumrad

Inverso das constantes de dissocia-
ção do modelo de Scatchard
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Qi 45

Qt 45

Q'(t) 103

Qair(t) 105

Q â.gu.s.(t> ) 105

0' 113

t 103

t* 113

tw 113

tíi 113

to 103

Voz 40

V* 45

X 101

Quantidade livre de ácido niflúmico 
presente nos experimentos de diá- 
lise após o sistema ter atingido o 
equilíbrio

Quantidade total de ácido niflúmico 
presente no meio de incubação dos 
experimentos de diálise

Curva de diluição de uma substân-
cia resultante de um pulso na en-
trada da veia porta

Curva de diluição do ácido niflúmi-
co em função do tempo, expressa co-
mo fração da concentração portal

Derivada primeira da curva de di-
luição da água triciada corrigida 
para o tempo t' = [(t-to)/(1+$) +
to] e expressa como fração por uni-
dade de tempo

Razão do espaço intracelular para 
o espaço extracelular (sinusóide + 
espaço de Disse) no fígado

Tempo

Tempo médio de trânsito de uma re-
ferência para o espaço extracelular

Tempo médio de trânsito da água
triciada

Tempo médio de trânsito de uma
substância que ocupa o mesmo espaço 
que o ácido niflúmico e não é meta- 
bolizada

Tempo de trânsito nos grandes vasos
e nos tubos entre o fígado e o sis-
tema de coleta das amostras

Velocidade de consumo de oxigênio, 
expressa em umol • min-1 • g-1

Volume total de incubação (tubo de 
diálise mais líquido externo)

Componentes intracelulares aos 
quais se liga o ácido niflúmico
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RESUMO

0 ácido niflúmico é um anti-inflamatório não-esteróide, 
derivado do ácido antranílico. Neste trabalho foram investigados 
(a) a ligação do ácido niflúmico à albumina, utilizando a técnica 
da diálise de equilíbrio; (b) alguns efeitos metabólicos do ácido 
niflúmico no fígado de rato em perfusão isolada, principalmente 
aqueles ligados ao metabolismo energético; (c) o transporte e 
a distribuição do ácido niflúmico no fígado, com o auxílio da 
técnica da diluição de indicadores múltiplos.

A análise das curvas ligação do ácido niflúmico à albumina 
bovina revelou um total de 36 sítios de ligação. 0 melhor modelo 
de Scatchard encontrado é um modelo com três classes de sítios:
(1) classe de quatro sítios com constantes de dissociação iguais 
a 12,3 uM; (2) classe de dois sítios com constantes de 
dissociação iguais a 86,1 uM; e (3), classe de 30 sítios com 
constantes de dissociação iguais a 4,98 mM (sítios de baixa 
afinidade). Em concentrações fisiológicas de ácido niflúmico e 
albumina apenas os sítios de alta afinidade estarão ocupados.

Os efeitos metabólicos do ácido niflúmico são consistentes 
com um desacoplamento da cadeia respiratória, conforme detectado 
anteriormente em mitocôndrias isoladas. 0 composto ativa proces-
sos citosólicos geradores de ATP (glicólise, frutólise e oxidação 
de glicerol) e inibe processos biossintéticos (neoglicogênese a 
partir de piruvato e glicerol e transformação de frutose em 
glicose). A par da inibição da neoglicogênese, o consumo de oxi-
gênio é ativado. Esta ativação se dá quase que apenas na cadeia 
respiratória. A inibição da neoglicogênese contrasta com a 
liberação de glicose a partir de glicogênio endógeno (glicogenó- 
lise), a qual é ativada. Os efeitos metabólicos do ácido niflúmi-
co correlacionam com a concentração da forma livre no perfusado. 
A neoglicogênese a partir de piruvato é inibida em 50% por ácido 
niflúmico portal livre igual a 18,82 uM.

0 transporte e a distribuição intracelular do ácido niflúmi-
co revelaram uma passagem extremamente rápida através da membrana 
celular e um espaço de distribuição aparente muito maior do que o 
espaço aquoso. Na ausência de albumina e quando presente na veia 
porta numa concentração igual a 10 uM, a razão espaço aparente do 
ácido niflúmico/espaço aquoso (1+$) é igual a 43,5. Esse valor 
diminui com o aumento da concentração do ácido niflúmico e na 
presença de albumina. Mesmo com 90% de ligação à albumina no 
espaço extracelular, no entanto, o valor de l+§ ainda é igual a
5,1. 0 grande espaço aparente do ácido niflúmico reflete uma alta 
concentração intracelular. Esta alta concentração intracelular 
não parece ser devida a algum sistema de transporte concentrativo 
e sim consequência de ligação a componentes intracelulares. Foi 
possível calcular curvas de ligação do ácido niflúmico aos 
componentes intracelulares, as quais revelaram duas classes de 
sítios de ligação com uma capacidade total de ligação igual a 
7,97 umol * (ml espaço aquoso intracelular)-1. É possível que os 
demais ácidos fenâmicos (ácido mefenâmico, ácido flufenâmico, 
etc.) tenham comportamento semelhante ao do ácido niflúmico no 
tocante ao transporte e ao espaço de distribuição.
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1- INTRODUÇÃO

Este trabalho analisa, teórica e experimentalmente, algumas

das relações de um anti-inflamatório, o ácido niflúmico, com o 

fígado. Mesmo não sendo o fígado o principal órgão alvo dos

agentes anti-inflamatórios, estas relações são importantes. É nos 

hepatócitos que essas e outras drogas são metabolizadas e o

fígado é o sítio onde ocorre o maior número de manifestações 

tóxicas no organismo (Scherrer, 1974). Além disso, estudos de

distribuição de drogas no organismo inteiro, frequentemente 

revelam alta afinidade para com o tecido hepático, o que ocorre

também com o ácido niflúmico (Glasson et al., 1969). A seguir, 

nesta Introdução, serão tratados vários tópicos básicos e

indispensáveis à interpretação dos resultados obtidos nos 

experimentos descritos mais adiante.

1.1. Estrutura do ácido niflúmico e 

anti-inflamatórios relacionados

0 ácido niflúmico pode ser considerado um derivado do ácido 

antranílico, um grupo ao qual pertence um grande número de 

compostos com atividades anti-inflamatórias e anti-piréticas 

(Scherrer, 1974; Scherrer, 1985). A Figura 1 mostra a estrutura

química de vários derivados do ácido antranílico, todos com 

atividade biológica. Os ácidos flufenâmico, mefenâmico e meclofe-

nâmico são chamados geralmente de ácidos fenâmicos. Eles possuem
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(t̂ Y ' C 0 2H 

"  NH

^ ^ c f 3 

Ácido n i f l ú m i c o  

^ ^ C 0 2H

NH

• CH‘

0
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k N NH

CH3
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Figura 1. Estrutura, química do ácido niflúmico e de alguns 
inflamatórios derivados do ácido antranílíco (Scherrer, 
Scherrer, 1985).

anti-
1974;



IntroduçAo 12

dois aneis aromáticos unidos por um átomo de nitrogênio. 0 ácido 

niflúmico, por outro lado, difere dos ácidos fenâmicos

propriamente ditos por possuir um anel heterocíclico, no qual um 

dos átomos de carbono foi substituído por nitrogênio. Compostos

desta classe são muitas vezes chamados de ácidos 

anilinonicotínicos (Scherrer, 1974). A Figura 1 mostra, além da

estrutura do ácido niflúmico, as estruturas da clonixina e da 

triflocina. Todas as estruturas da Figura 1 são, no entanto,

muito parecidas, tanto no que tange às propriedades físico- 

químicas, como também no tocante à atividade biológica (Scherrer,

1974). Como se poderia esperar, na intensa busca de moléculas com 

ação terapêutica, inúmeros derivados foram sintetizados e

testados, principalmente nos laboratórios da Parke-Davis 

(Scherrer, 1974). Não parece, contudo, que se tenha logrado

descobrir alguma molécula, pertencente a esse grupo, com

propriedades muito diferentes das demais. Assim sendo, pode-se

encarar o grupo da Figura 1 como representativo.

Tanto o ácido niflúmico, como os demais compostos da Figura

1 são pouco solúveis em água. A alcalinização, no entanto, 

alimenta a solubilidade e torna possível a utilização de soluções

moderadamente concentradas com pH entre 7 e 8, o que dispensa o 

uso de solventes orgânicos em experimentos com material

biológico. A solubilização pela adição de base deve-se, 

evidentemente, à dissociação da carboxila. A dissociação é quase

completa em pH's acima de 7, pois o pKa do grupo carboxila situa- 

se em torno de 4 (Scherrer, 1985). Graças à ressonância dos anéis

aromáticos, unidos por um átomo de nitrogênio, o ácido niflúmico 

e todos os demais compostos relacionados apresentam de dois a

três picos de absorção na faixa ultravioleta (Ishii, 1982;
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Scherrer, 1985; Suzuki-Kemmelmeier e Bracht, 1989), fato que 

possibilita dosagens espectrofotométricas.

1.2. Atividade anti-inflamatória e efeitos metabólicos 

do ácido niflúmico e compostos relacionados

0 estudo das propriedades anti-inflamatórias dos derivados 

do ácido antranílico remonta a 1962, com estudos patrocinados

pela Parke-Davis. 0 primeiro a ser descrito foi o ácido mefenâmi- 

co (Winder et al., 1962), vindo logo a seguir o ácido flufenâmico

(Winder et al., 1963). As propriedades farmacológicas do ácido 

niflúmico foram descritas pela primeira vez por Boissier et al.

(1967). A Tabela 1 relaciona vários anti-inflamatórios com alguns 

parâmetros farmacológicos, inclusive a dose que reduz em 50% o

edema induzido por carragenina, parâmetro muitas vezes utilizado 

como medida da atividade anti-inflamatória. 0 ácido niflúmico tem

ação anti-inflamatória em doses próximas às dos ácidos 

flufenâmico e mefenâmico. Sua ação é nitidamente superior à da

fenilbutazona e à da aspirina, mas claramente inferior à da 

indometacina e à do ácido meclofenâmico. Sua ação é também

comparável à da clonixina (Watnick et al., 1971), mas bem 

superior à da triflocina (Scherrer, 1974). Apresenta também

propriedades analgésicas e pode ser usado no tratamento da 

artrite, tonsilite e reumatismo. Na clínica médica o ácido

niflúmico continua sendo bastante empregado, conforme atestam os 

diversos estudos de natureza clínica publicados recentemente

(Florentin et al., 1989; Verbruggen et al., 1990; Duteil et al.,
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1990; Sauvage et al., 1990; Dreiser et al., 1990; Missika et al., 

1990; Cannoni et al., 1990; Moreau et aJ., 1990; Ronmaln et al., 

1991; Illel et al., 1991).

A DLeo do ácido niflúmico, determinada por Boissier et al.

(1967), em camundongos foi de 455 mg/kg de peso corporal na 

administração por via oral; e, de 200 mg/kg quando administrado

por via intraperitoneal. A Tabela 1 mostra que o ácido niflúmico 

na circulação está quase todo ligado a proteínas plasméticas,

entre 82 e 98%. Na terapia humana os níveis plasmáticos máximos 

são relativamente elevados, podendo atingir até 360 uM.

Efeitos metabólicos são frequentes para substâncias com ação 

anti-inflamatória. Esses efeitos são em geral resultantes de uma

ação sobre sistemas enzimáticos. Um efeito metabólico que parece 

ser comum a todos os anti-inflamatórios —  e que está na base de

seu mecanismo de ação —  é a inibição da prostaglandina 

sintetase, conforme revelado pela Tabela 1. As prostaglandinas

são reconhecidamente compostos que estimulam a resposta 

inflamatória (Scherrer, 1985). Todos os derivados do ácido

antranílico com atividade anti-inflamatória inibem a

prostaglandina sintetase. No caso do ácido niflúmico, 50% de

inibição da prostaglandina sintetase ln vítro ocorre numa 

concentração de 0,11 pM (Vane, 1973). Neste ponto, o ácido

niflúmico só é comparável ao ácido meclofenâmico, que inibe a 

prostaglandina sintetase em 50% numa concentração também em torno

de 0,1 uM (Flower et al., 1972), sendo os ácidos mefenâmico e

flufenâmico menos potentes. Esta ação do ácido niflúmico e

compostos relacionados poderia, em tese, ter consequências 

negativas sobre a glicogenólise estimulada por hormônios, como o

glucagon e a epinefrina, já que as prostaglandinas, ao que tudo



IntroducAo 15

TABELA 1

Comparação de algumas propriedades de vários antí-lnfla- 
matórios. EDeo significa a concentração ou dose que exerce efeito 
correspondente a 50% do máximo.

Inibição da 
Prostaglandma 
smtetase (EDS0! 

(pH!

Níveis plasfliáticos 
BdUSDS no plasua 

huaano 
(pH)

Ligação a 
proteínas 
plasiTiáticas 

(?)

ReduçSo do edesa mduzidc 
por carragenina na 

pata de ratos (ED9o! 
(ag/kg!

Acido uedofeoãiBico 0,10- 10b 99j8b 15,0*

Acido niflúmco 0,11* 240-360« 82-98« 47*

Acido «efenãfflico 0,70*-2,0fc' 41* 45« 55«-75'

Acido flufenSffiico 2,49' 53d 90d 25'

Indosetacina 0,F*-0,44' 5,1* 90* 2.4'-6.5*

Fenilbutacona 7,23*-12,3* 194-486* 93« 60'-100*

Aspirina 36,7*-83<2' 166-194* 50-80« 75'-150*

®Vane, 1973; 
al., 1977; ®

toGlazko et 
Flower et al

al., 1978; cHam 
., 1972.

et al., 1972; dDell et

indica, aumentam a ação desses hormônios sobre a glicogenólise

(Miller et al., 1983; Brass e Garrity, 1985b).

Há, no entanto, outros efeitos sobre enzimas ou sistemas

enzimáticos que podem ter consequências muito maiores para o 

metabolismo celular. 0 ácido niflúmico e vários outros anti-

inflamatórios, incluindo o ácido mefenâmico, tem ação inibidora 

sobre a fosforilação oxidativa, conforme detectado em

experimentos realizados com mitocôndrias isoladas intactas e em 

diversas preparações enzimáticas (Ishii, 1982; McDougall et al.,

1983). Ishii (1982) estudou extensivamente o efeito do ácido
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niflúmico sobre mitocôndrias de fígado de rato em sua monografia 

experimental de especialização. A Tabela 2, reproduzida de Ishii

(1982), ilustra os efeitos da droga sobre a respiração e o 

controle respiratório de mitocôndrias. Com a-cetoglutarato como

substrato, ácido niflúmico tem efeito na faixa entre 1 e 10 uM. A 

respiração do estado IV (sem ADP exógeno) é ativada; a respiração

do estado III é ativada em baixas concentrações, depois inibida. 

0 controle respiratório, dado pela razão entre as respirações no

estado III para o estado IV, diminui progressivamente, até 

atingir a unidade. Em concentrações acima de 11 uM, o  ácido

niflúmico passa também a inibir a respiração no estado IV. 

Resultados semelhantes foram obtidos também com L-glutamato e

succinato como substratos. Por outro lado, o ácido niflúmico 

também inibe a energização da membrana mitocondrial, como

evidenciado por medidas do swelling controlado. Isto ocorre 

quando a membrana é energizada por substratos, como succinato e

glutamato, mas também quando a energização ocorre por causa da 

hidrólise de ATP. Estes e outros dados indicam que o ácido

niflúmico é, na realidade, um eficiente desacoplador da fosfo- 

rilação oxidativa. Há outros efeitos que ocorrem em concentrações

maiores da droga: inibição da NADH-oxidase, da succinato oxidase 

e da succinato desidrogenase.

Em suma, o ácido niflúmico teria capacidade de afetar o 

metabolismo energético em concentrações baixas (Tabela 2) quando

comparado com a concentração de pico no plasma humano (Tabela 1). 

É preciso que se diga, no entanto, que os experimentos de Ishii

(1982) foram feitos sem albumina ou qualquer outro ligante no 

meio de incubação, o que tem considerável influência sobre a

atividade de qualquer droga no organismo inteiro. Embora não se
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TABELA 2

Velocidades de consumo de Os em nmol * segundo-i, por mito- 
côndrias de fígado de rato e o efeito do ácido níflúmico. 0
consumo de oxigênio foi medido polarograficamente, com a- 
cetoglutarato 50 mH como substrato. Estado III é o estado em que 
as mitocôndrias estão fosforilando ADP adicionado exogenamente; o 
estado IV é o estado que sobrevem após o ADP adicionado 
exogenamente ter sido fosforilado (Chance e Williams, 1955). 
Todos os dados foram obtidos de Ishii (1982).

Concentração do 
ácido niflúmco 

(|)KÍ

Consuso de o«ig§nio 
no estado III 

InBol * segundo-1)

Consumo de Dszglnio 
no estado IV 

(niol * segundo-1!

Razão do con5Ufio de oxigênio 
no estado IV para o estado III

0 1,60 0,55 2,90

1,85 1,85 0,74 2,50

3,7 2,20 1,05 2,08

5,6 1,90 1,10 1,72

1,78 1,23 1,45

11,2 1,35 1,35 1,00

possa prever a concentração necessária, uma inibição da 

fosforilação sempre tem efeitos sobre várias vias metabólicas:

haverá uma tendência em ativar processos anaeróbicos de 

fosforilação (fermentação lática) e inibir processos de

biossíntese (neoglicogênese, por exemplo). O efeito sobre a 

respiração de células intactas deverá ser complexo, podendo haver 

inibição ou ativação, tudo dependendo do estado da célula e da 

concentração do ácido niflúmico.

A ação de anti-inflamatórios sobre as funções mitocondriais 

já foi objeto de vários trabalhos. Miyabara e Karlem (1965), por

exemplo, estudaram a ação dos salicilatos, incluindo a aspirina,
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tendo verificado que esses compostos atuam como desacopladores, 

além de serem capazes de inibir o transporte de elétrons.

McDougall et al. (1983), num trabalho mais recente, puderam 

demonstrar a ação desacopladora de vários anti-inflamatórios,

incluindo os ácidos mefenâmico e flufenâmico. Comparando os dados 

de McDougall et al. (1983) com os de Ishii (1982) verifica-se

que como desacoplador, o ácido niflúmico é bem mais potente que o 

ácido mefenâmico; mas, entre o ácido niflúmico e o ácido

flufenâmico a diferença é relativamente pequena, embora o 

primeiro pareça ser um pouco mais potente.

Com base nos dados de McDougall et al. (1983), foram 

realizados no Laboratório de Metabolismo Hepático da Universidade

de Maringá vários experimentos com o ácido mefenâmico (Suzuki- 

Kemmelmeier e Bracht, 1989). Foi demonstrado que o ácido

mefenâmico ativa a glicólise, a glicogenólise e o consumo de

oxigênio, além de inibir a síntese de glicose a partir de frutose

no fígado perfundido, numa faixa de concentração que vai de 100 a 

1000 uM. É provável, no entanto, que haja efeitos também com

concentrações abaixo de 100 uM. Essas concentrações superam em

uma ordem de grandeza aquelas que provocam desacoplamento em

mitocôndrias isoladas (McDougall et al., 1983), fato que bem 

evidencia a impossibilidade de uma extrapolação direta das

observações feitas em organelas isoladas para a célula intacta. 

Se, porém, o ácido niflúmico —  por analogia com o que ocorre com 

o ácido mefenâmico —  exercer os efeitos correspondentes em 

concentrações dez vezes maiores do que aquelas nas quais

desacopla a fosforilação em mitocôndrias isoladas, esses efeitos 

deverão ocorrer no fígado perfundido entre 10 e 100 uM, bem

abaixo das concentrações de pico na terapia humana, conforme a
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Tabela 1. Além do ácido mefenâmico, também o ácido meclofenâmico 

foi testado sobre o metabolismo celular. Brass e Garrity (1985a)

demonstraram que o ácido meclofenâmico, o ibuprofen e a 

indometacina, todos anti-inflamatórios, ativam a glicogenólise em

hepatócitos isolados, efeito similar àquele encontrado para o 

ácido mefenâmico. Tanto os experimentos de Suzuki-Kenmeljneier e

Bracht (1989), como também os de Brass e Garrity (1985a), foram 

realizados com baixas concentrações de albumina no meio

extracelular. Isto é, evidentemente, um fator que dificulta a 

extrapolação dos dados para o organismo inteiro, já que as drogas

estão em grande parte ligadas às proteínas plasmáticas, conforme 

se pode ver na Tabela 1. Seria interessante que futuros

experimentos levassem em conta também esta variável.

Uma propriedade do ácido niflúmico que tem sido recentemente

objeto de vários trabalhos é a sua capacidade de inibir canais e 

carreadores de íons. 0 ácido niflúmico, em concentrações na faixa

uM, inibe a troca de Cl- e HC03~ em eritrócitos e tem sido 

ferramenta útil no estudo do mecanismo de ação tio carreador de

ânions inorgânicos (Falke e Chan, 1986a; Falke e Chan, 1986b). 

Esta ação do ácido niflúmico como inibidor de canais e

carreadores de íons estende-se a uma grande variedade de tecidos 

e sistemas. Assim, por exemplo, em células de músculo liso o

ácido niflúmico inibe os fluxos de cloreto ativados por cálcio 

(Pacaud et al., 1989); em células vermelhas falciformes, o ácido

niflúmico foi capaz de inibir o fluxo de cátions induzido por 

deoxigenação (Joiner, 1987); na bexiga urinária, o ácido

niflúmico reduziu a magnitude da repolarização da membrana 

basolateral, o que foi atribuído a vima ação sobre o transporte de

ânions (Donaldson et al., 1989); na membrana do nódulo de Ranvier
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de rãs, o ácido niflúmico parece influir nos canais de sódio

(Lonski et al., 1989); a abertura de canais de cloreto (t-

aminobutirato[GABA]-dependentes), aumentada por Cl~, Br- ou I~, é 

diminuída por ácido niflúmico na faixa de 30 a 150 uM (Evoniuk e

Skolnick, 1988); e, em eritrócitos, o ácido niflúmico e outros 

anti-inflamatórios inibem o transporte de sulfato (Scuteri et

al., 1987), que é feito pelo mesmo carreador responsável pela 

troca C1--HC03-. Este último efeito tem interesse no que tange ao

fígado por causa do sulfato. Não há no fígado troca de cloreto- 

bicarbonato na membrana plasmática, ao menos na face que separa

os hepatócitos dos sinusóides (Bracht et al., 1981). 0

transportador de ânions no fígado é essencialmente um

translocador de sulfato, sendo a permeação do cloreto muito lenta 

enquanto que o bicarbonato permeia a membrana na forma de COs

(Bracht et al., 1981). 0 sulfato é necessário para a

biotransformação de drogas e uma inibição do transporte desse

ânion poderia prejudicar a biotransformação do próprio ácido 

niflúmico. Seria necessário, no entanto, um grau muito elevado de

inibição, pois a troca de sulfato entre os espaços celular e

extracelular é bastante rápida (Bracht et al., 1981).

1.3. Metabolização e espaço de distribuição do

ácido niflúmico e compostos relacionados

A metabolização do ácido niflúmico e de todos os ácidos

fenâmicos em geral não se afasta muito dos padrões gerais já bem

estabelecidos. Em linhas gerais, pode-se dizer que predominam os 

produtos de conjugação, principalmente com ácido glicurônico

(Scherrer, 1985), mas provavelmente também com sulfato (Glasson
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Figura 2. Vias de metabollzação e produtos de metabolizaçSo do 
ácido nlflúmico. De acordo com dados apresentados por Glasson et 
al. (1969) e Scherrer (1985).
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et al., 1969). Pode ocorrer também uma quebra da molécula de um 

ou do outro lado do nitrogênio que liga os dois aneis. A Figura

2 esquematiza parte dos resultados obtidos por Glasson et al. 

(1969) num detalhado estudo sobre a distribuição, excreção,

metabolismo e localização do ácido niflúmico em ratos e 

camundongos. De acordo com esses autores pode haver: conjugação

da carboxila com ácido glicurônico ou com sulfato (via 1 na 

Figura 2); hidroxilação dos anéis aromáticos (2 e 2'), seguida

de conjugação com ácido glicurônico ou sulfato (3 e 3'); 

separação dos dois anéis produzindo ou ácido nicotínico ou ácido

p-amino-nicotínico (4 e 4'), os quais acabam em sua maior parte 

também conjugados com glicuronato ou sulfato (5 e 5'); a

separação dos dois anéis pode ocorrer também após a conjugação da 

carboxila com glicuronato ou sulfato (6 e 6'); finalmente, pode

também haver descarboxilação, com produção de CO2 . A detecção 

desse último produto foi possível graças à utilização de ácido

niflúmico marcado com 14C na carboxila (Glasson et al., 1969). A 

descarboxilação é um processo bastante lento e apenas 5% da

radioatividade injetada nos ratos foi recuperada como 14CC>2 após 

um período de 12 horas. Um exame dos dados obtidos entre 3 e 12

horas após a injeção do ácido niflúmico marcado revela que a 

proporção de ácido nicotínico e de ácido p-aminonicotínico e

derivados conjugados na urina aumenta com o tempo. Isto indica 

que a separação dos anéis pode ocorrer mesmo depois de já ter

havido hidroxilações e conjugações. Três horas após a injeção, 

10% do material radioativo na urina são produtos de separação dos

anéis aromáticos, conjugados ou não; 87% são produtos conjugados; 

e, apenas 2% são produtos hidroxilados sem conjugação. Após 12

horas a proporção de produtos resultantes da separação dos anéis
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sobe para 27%. É altamente provável que num tempo anterior às 3 

horas após a injeção a proporção de metabólitos conjugados sem

separação dos anéis aromáticos tenha uma predominância ainda 

maior. Esta predominância dos produtos conjugados favorece a

extração e a análise da droga não metabolizada, já que os 

conjugados tem baixa afinidade por solventes apoiares como, por

exemplo, o acetato de etila (Titus et al., 1971).

A conjugação de ácido glicurônico com a carboxila, formando

uma ligação ester, é uma particularidade interessante de todos os 

ácidos fenâmicos (Scherrer, 1974). De início duvidou-se da

existência desse metabólito, mas a incubação de extratos da urina 

de ratos tratados com ácido niflúmico em meio contendo suco

digestivo de Helix pomatia mais arilsulfatase resultou na 

produção de ácido niflúmico livre, não-hidroxilado, o que prova a

existência daquele conjugado (Glasson et al., 1969). De qualquer 

forma, a conjugação tanto de sulfato como de glicuronato com a

carboxila é um processo lento comparado com a conjugação com 

hidroxilas ligadas a anéis aromáticos. A hidroxilação de anéis

aromáticos, por outro lado, é também em geral um processo mais 

lento do que a conjugação (Mandei, 1971). Isto explica a absoluta

predominância de conjugados entre os metabólitos dos ácidos 

fenâmicos em geral, pois a hidroxilação é fator limitante, a não

ser que as oxidases de função mista sejam ativadas por tratamento 

prévio do animal com fenobarbital, por exemplo (Thurman e

Kauffman, 1980). De fato, a velocidade de conjugação de diversas 

drogas foi ativada em várias vezes por tratamento prévio dos

animais com fenobarbital (Thurman e Kauffman, 1980). Por isto, é 

de se esperar que a metabolização do ácido niflúmico seja mais

lenta do que a de um composto com anéis aromáticos hidroxilados,
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como por exemplo, o acetaminofeno (Itinose et al., 1989).

Glasson et al. (1969) estudaram também a distribuição do

[14C]ácido niflúmico nos diversos órgãos do rato. A radioativi-

dade distribui-se por todo o corpo, porém desigualmente. No cé-

rebro a concentração é pequena, enquanto que o figado é o órgão 

onde há maior concentração. Os dados de Glasson et al. (1969) são

suficientemente completos de modo a permitir o cálculo da razão 

das concentrações da radioatividade no fígado e no sangue (razão

F/S). Assumindo que no rato a razão do volume aquoso do fígado 

para o volume aquoso do sangue seja de 0,66, os valores de F/S a

1, 3 e 6 horas após a injeção de [14C]ácido niflúmico são 1,3,

2,5 e 1,93, respectivamente. Isto significa que a concentração

de radioatividade no fígado é maior que no sangue. Considerando 

que o ácido niflúmico está predominantemente ligado a proteínas 

plasmáticas este dado é surpreendente, pois a ligação 

extracelular deveria deslocar o equilíbrio para o lado externo, o

que ocorre por exemplo com ácidos graxos. A concentração 

intracelular de palmitato, por exemplo, é menos de um décimo da

concentração extracelular quando a albumina está presente em 

concentrações fisiológicas (Cooper et al., 1987; Bracht et al.,

1990). Ê verdade que a radioatividade total não representa apenas 

ácido niflúmico, já que no fígado ocorre a metabolização. Glasson

et al. (1969) inclusive explicaram a maior concentração da 

radioatividade no fígado como consequência da metabolização.

Porém, a metabolização por conjugação visa justamente tornar mais 

solúveis as drogas e assim acelerar a sua eliminação. Assim, não

se deve esperar a prior1 uma concentração muito grande de 

metabólitos conjugados no fígado. De fato, experimentos

realizados por Doi-Sakuno et al. (1989) com [35S]paracetamol-
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sulfato indicam que o espaço intracelular aparente desse 

metabólito do paracetamol é bem menor do que o espaço

extracelular, isto é, o composto conjugado tende a ser eliminado 

para o espaço extracelular, sendo a constante de velocidade para

o efluxo bem maior do que a de influxo. Por isto, é provável que 

o fígado tenha capacidade de concentrar o ácido niflúmico

intracelularmente. Suzuki-Kemmelmeier e Bracht (1989) concluíram 

que o ácido mefenâmico também pode ser concentrado

intracelularmente no fígado perfundido. Assim sendo, esse é um 

aspecto que diz respeito aos ácidos fenâmicos e seus derivados de

um modo geral e merece, certamente, ser investigado. Estudar o 

espaço de distribuição do ácido niflúmico implicará também em

estudar o seu transporte através da membrana celular, já que se 

trata aí de aspectos intimamente relacionados.

1.4. O fígado perfundido isoladamente como modelo 

experimental para o estudo do metabolismo

Os dados apresentados acima sobre o ácido niflúmico e os 

anti-inflamatórios em geral permitem levantar várias questões que

só podem ser respondidas experimentalmente. A possibilidade de um 

trabalho experimental, por outro lado, levanta a questão do

modelo experimental a ser utilizado. 0 metabolismo, seja no 

fígado ou em outros órgãos, pode ser estudado em modelos

experimentais de complexidades distintas. No caso mais simples, 

pode-se estudar uma enzima isolada. Os dados assim obtidos, no

entanto, não permitem dizer muito, principalmente quando se trata 

de regulação, pois não é possível imitar com perfeição a situação

no meio intracelular, já que em geral há um grande número de co-
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fatores e coenzimas participando, cujas concentrações não são 

conhecidas. Um modelo mais complexo são organelas isoladas,

mitocôndrias por exemplo. Se o processo de isolamento for 

eficiente, os sistemas enzimáticos estarão razoavelmente

conservados, permitindo estudar muitos aspectos do metabolismo e 

sua regulação (Voss et al., 1961). De fato, organelas isoladas

foram e continuam sendo muito úteis para estudar mecanismos, 

regulação do metabolismo ou o efeito de medicamentos. 0 maior

problema das organelas isoladas são as vias metabólicas que se 

subdividem em vários compartimentos (neoglicogênese, por

exemplo). Neste caso, uma organela isolada representará,

necessariamente apenas uma parte destas vias. Essa desvantagem

pode ser eliminada com a utilização de células intactas isoladas. 

No caso de células que mesmo no organismo se apresentam isoladas

(eritrócitos, por exemplo) ou para seres unicelulares (bactérias 

e protozoários, por exemplo) este é o melhor sistema in vítro

que pode existir. É possivel também isolar células daqueles 

tecidos nos quais elas normalmente estão agrupadas e unidas entre

si. Assim, pode-se isolar hepatócitos do tecido hepático com 

conservação da maior parte das funções vitais (Berry e Friend,

1969). Muitos métodos foram desenvolvidos para o isolamento de

células. Em geral utilizam-se enzimas que atacam as estruturas

que mantém unidas as células (colagenase, por exemplo), 

permitindo assim a sua separação. Células intactas contém,

naturalmente, todas as enzimas, coenzimas, cofatores e 

estruturas necessárias ao funcionamento, o que faz delas um

sistema experimental bastante confiável. Pode-se também fazer 

cultivo de células, o que é muito utilizado para células

tumorais. As desvantagens das células isoladas de tecidos
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residem basicamente em três pontos: (a) no processo de

isolamento, as estruturas da superfície são alteradas; isto tem

importância quando aquilo que vai ser investigado depende desta 

estrutura, como é o caso do transporte ou da ação de hormônios

que atuam através de receptores; (b) a polaridade funcional das 

células (por exemplo, o lado sinusoidal e biliar dos hepatócitos)

é perdida; a superfície em contato com o meio externo aumenta, 

mas não a quantidade de receptores ou proteínas de transporte que

em geral se redistribuem na superfície da célula, que tende a 

assumir uma forma esférica; (c) é mais difícil estabelecer

estados estacionários (steady-state), já que os experimentos são 

em geral feitos em incubações fechadas, cujas condições se

alteram no decorrer do tempo (acúmulo de metabólitos).

A utilização de órgãos inteiros em perfusão elimina várias

das desvantagens das células isoladas. Num órgão perfundido as 

estruturas intercelulares estão conservadas, como também a

polaridade e, sobretudo, a eventual heterogeneidade funcional 

das células. No fígado as células da região periportal são

metabolicamente diferentes das células da região perivenosa. As 

concentrações de substratos, hormônios e drogas podem ser

variadas no líquido de perfusão de acordo com as necessidades. Se 

for feita perfusão no sistema aberto, fica relativamente fácil

chegar a um estado estacionário. Extrapolações para as condições 

in vivo são frequentemente possíveis. Uma desvantagem do órgão em

perfusão reside na sua complexidade e custo. Experimentos de 

perfusão são, em geral, mais trabalhosos e mais caros do que

experimentos com células isoladas.

Um órgão perfundido continua sendo um sistema in vitro, e

portanto, quando se trata de fenômenos resultantes da interação
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de vários órgãos ou que estão sob controle neural, a extrapolação 

para a situação in vivo exige redobrada cautela. 0 organismo

inteiro é naturalmente o objetivo final de todos os estudos. Sua 

complexidade, no entanto, é muitas vezes desencorajadora, o que

torna os sistemas experimentais, desde a enzima isolada até o 

órgão inteiro, recursos indispensáveis para a obtenção de uma boa 

visão daquilo que ocorre no organismo inteiro.

Perfusões de fígado foram realizadas pela primeira vez a

partir de 1902 com o objetivo de estudar metabolismo (Embden e 

Glãssner, 1902, apud Zwiebel, 1990; Embden e Kraus, 1912).

Naquela época eram utilizados preferencialmente fígados de cães e 

gatos. Somente com a utilização do fígado de ratos, propiciando

uma redução de volume e portanto dos custos, é que a aplicação do 

método ganhou realmente impulso. As primeiras perfusões de fígado

de rato foram feitas por Corey e Britton (1941) e por Trowell 

(1941). Melhoramentos foram introduzidos posteriormente por

Brauer et al. (1951) e Miller et al., (1951). 0 meio de perfusão 

era sangue heparinizado de ratos, o que exigia o sacrifício de um

rato como doador do fígado e dezenas de outros para fornecer o 

meio de perfusão. Uma vantagem decisiva foi o meio semi-sintético

de perfusão, formado por eritrócitos de boi e albumina de soro 

bovino, além de sais. Esse meio foi descrito pela primeira vez

por Schimassek (1962). Ele torna a perfusão menos dependente da 

influência de hormônios e outros fatores sanguíneos e permite uma

melhor padronização dos experimentos. A solução de eletrólitos 

que ganhou a preferência quase universal foi o tampão de Krebs e

Henseleit (1932), cuja concentração de sais corresponde mais ou 

menos àquela do soro.

A presença de eritrócitos no meio de perfusão —  cuja função
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é a de transportar o oxigênio necessário à respiração celular —  

acabou revelando-se prejudicial para a interpretação de dados

sobre metabolismo, pois aquelas células também tem atividade 

metabólica. Por isso, houve tentativas de reduzir a concentração

dos eritrócitos ou de utilizar eritrócitos envelhecidos, cujo 

metabolismo já é lento, mas que ainda tem hemoglobina com boa

capacidade de ligar oxigênio (Hems et al., 1966). Um outro 

problema a ser resolvido era a deterioração progressiva do meio

de perfusão com o tempo, já que universalmente se adotava um 

sistema recirculante de perfusão. Era muito difícil obter

condições exatamente definidas. Para eliminar este problema, 

Exton e Park (1967) introduziram o sistema não recirculante de

perfusão, o qual é muito vantajoso, pois permite definir com 

exatidão as condições oferecidas ao órgão. 0 sistema não-

recirculante, porém, só podia ser utilizado em experimentos de 

curta duração, pois sem recirculação, a quantidade de eri-

trócitos e albumina necessária é muito grande.

A perfusão não-recirculante dependia pois de um método que

permitisse a utilização de um meio totalmente sintético. Scholz e 

Bücher (1965) já haviam mostrado em 1965 que era possível

manter as funções hepáticas com um sistema livre de hemoglobina. 

0 meio de perfusão deve ser saturado com uma atmosfera de 95% de

oxigênio e o fluxo através do órgão deve ser elevado para valores 

em torno de 4 ml • min-1 - g-1 (ín vivo, cerca de 1 ml • min-1 

g-1). Pré-condiçao técnica para esse método eram oxigenadores 

eficientes, como os oxigenadores de membrana por exemplo (Scholz

et al., 1973), que propiciam quase 100% de saturação do líquido 

de perfusão. Foi também demonstrado que, mesmo sem albumina no

líquido de perfusão, a microcirculação hepática era mantida por
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períodos superiores a três horas, suficiente para a maior parte 

dos experimentos.

Nos anos de 1972 a 1973 o grupo em torno de Bücher e Scholz 

descreveu então um sistema no qual o fígado de rato podia ser

perfundido com meio livre de hemoglobina, no modo não- 

recirculante, sem prejuízos para a sua atividade metabólica

(Bücher et al., 1972; Scholz et al., 1973). Comparado com

experimentos in vivo ou com experimentos de perfusão com sangue

esse modelo é certamente menos fisiológico, mas, (a) a 

integridade morfológica do órgão é mantida, (b) as condições

experimentais podem ser definidas com bastante precisão, (c) e 

graças à grande velocidade do fluxo, os metabólitos que se formam

e que podem deixar a célula são rapidamente lavados, não havendo 

pois o acúmulo de metabólitos que poderiam tornar menos definidas

as condições experimentais. 0 método tem hoje utilização 

universal. Na Universidade de Maringá, a metodologia foi

introduzida no período entre 1983 e 1984 (Kelmer-Bracht et al.,

1984). Outros detalhes do método serão descritos em Materiais e

Métodos.

No fígado em perfusão podem ser medidas várias vias

metabólicas, como por exemplo, a neoglicogênese, a glicólise, a 

glicogenólise, o consumo de oxigênio, a cetogênese, a captação de

ácidos graxos, a frutólise, o metabolismo do glicerol, a 

biotransformação de drogas e assim por diante (Kelmer-Bracht et 

al., 1984). Neste trabalho serão mostrados vários experimentos em 

que essas vias foram avaliadas. Pode-se também medir transporte

através da membrana plasmática e espaços, aparentes ou reais, de 

distribuição, embora isso exija uma técnica muito especial, a ser

discutida no próximo item.
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1.5. 0 estudo de fenômenos de transporte 

no fígado perfundido

Conforme mencionado acima, o espaço de distribuição do

ácido niflúmico e a permeabilidade da membrana celular das 

células hepáticas a esse composto parecem ser questões que

merecem uma abordagem experimental. No fígado perfundido esses 

aspectos podem ser estudados através de uma técnica que se

convencionou chamar de técnica da diluição de indicadores

múltiplos (multiple-indicator dilution technique; Meier e

Zierler, 1954). Basicamente, a técnica consiste na injeção única 

(impulse input) ou na infusão contínua (step ínput), no sangue ou

perfusado arterial, de várias substâncias. Em geral, pelo menos 

uma referência e a substância em estudo, frequentemente marcadas

com isótopos radioativos, são injetadas ou infundidas 

simultaneamente. No lado venoso o efluente é fracionado em

microfrações e as curvas são analisadas. A forma das curvas 

reflete os eventos a que as substâncias estiveram submetidas.

Para obter dados quantitativos, não se pode prescindir de modelos 

matemáticos que descrevam as curvas. Um dos modelos mais

utilizados até o presente é o de Goresky (Goresky, 1963; Goresky 

et al., 1970; Goresky et al., 1973). Embora proposto

originalmente para o fígado de cão in vivo (Goresky, 1963), este 

modelo também tem sido usado com sucesso no fígado de rato em 

perfusão isolada (Bracht et al., 1980), permitindo a investigação 

do transporte de lactato (Schwab et al., 1979), íons inorgânicos

(Bracht et al., 1981), glicose (Ishii et al., 1987) e ácidos 

graxos (Bracht et al., 1990; Ferraresi-Filho et al., 1992). 0

modelo de Goresky (1963) consiste, na verdade, numa superposição
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de dois modelos: (1) o primeiro modelo descreve os eventos ao 

longo de um único sinusóide com suas células adjacentes; e, (2)

depois, insere-se a equação resultante num segundo modelo que 

soma todos os sinusóides do órgão. Isto é necessário, pois os

sinusóides do fígado tem tempos de trânsito diferentes. 0 modelo 

de Goresky pode, portanto, ser considerado como um modelo

espaço-distribuido com tempos de trânsito variáveis (Goresky et

al., 1970).

1.6. Objetivos do trabalho

0 objetivo geral deste trabalho, conforme já explicado no

início desta Introdução, é o de estudar algumas das relações do 

ácido niflúmico com o tecido hepático. Para atingir este objetivo

geral, os seguintes aspectos particulares serão investigados:

1. Ligação do ácido niflúmico à albumina. Estudar a ligação 

do ácido niflúmico à albumina é um pré-requisito para a correta

interpretação dos resultados obtidos nos demais experimentos. 0 

estudo da ligação terá que ser eminentemente quantitativo, isto

é, será necessário determinar parâmetros de ligação (constante de 

dissociação), que permitam calcular a concentração de ácido

niflúmico livre e ligado para qualquer combinação de con-

centrações de ácido niflúmico e da albumina.

2. Efeitos metabólicos da droga. Vários parâmetros

metabólicos poderão ser investigados, particularmente aqueles 

vinculados de alguma forma com o metabolismo energético, já que

este parece ser particularmente afetado pelo ácido niflúmico. 0
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modelo experimental deverá ser o fígado perfundido, onde as 

concentrações da droga, da albumina e dos substratos poderão ser

variadas de acordo com as necessidades de cada protocolo 

experimental. Os seguintes parâmetros deverão ser medidos:

glicólise, glicogenólise, neoglicogênese a partir de vários 

substratos (piruvato, frutose, glicerol), frutólise, metabolismo

do glicerol, consumo de oxigênio e outros parâmetros 

relacionados. Deverão ser analisadas possíveis correlações entre

o efeito e as concentrações livre e total do ácido niflúmico.

3. Transporte e espaço de distribuição do ácido niflúmico.

0 transporte e, sobretudo, o espaço de distribuição são questões

ainda em aberto não só para os ácidos fenâmicos e derivados, como 

também para os anti-inflamatórios não esteróides em geral. No

caso do presente trabalho isto será feito para o ácido niflúmico 

através do método da diluição de indicadores múltiplos. Antes de

tudo será necessário encontrar um método prático de extração da 

droga não metabolizada. As medidas simultâneas de transporte e

metabolização deverão permitir comparações entre a velocidade de 

transporte e metabolização. Além disso, o estudo do transporte

permitirá calcular o perfil de concentração da droga ao longo 

dos sinusóides.
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2. MATERIAIS E MfiTODOS

2.1. Materiais

A albumina de soro bovino, essencialmente livre de ácidos

graxos, o ácido niflúmico e todas as ensimas e coenzimas 

utilizadas nas dosagens enzimáticas foram adquiridos da Sigma

Chemical Company. A [3H]água foi adquirida da New England Nuclear 

(NET-001C, 25 mCi/g). A [131I]albumina foi adquirida da Comissão

Nacional de Energia Nuclear. Substratos, sais do líquido de 

perfusão, solventes e outros reagentes foram adquiridos da Merck,

J. T. Baker, Cario Erba e Reagen. Os tubos de diálise foram 

adquiridos da Sigma Chemical Company.

2.2. Animais

Ratos machos albinos Wistar (250 g) foram utilizados nos

experimentos. Os animais foram alimentados com ração balanceada 

Purina e recebiam água ad libítxm. Em muitos experimentos os

ratos foram submetidos a jejum prévio de 24 horas. Para remoção 

cirúrgica do fígado, os animais foram anestesiados com injeção

intraperitoneal de Thionembutal (50 mg/kg de peso corporal).

2.3. O líquido de perfusão

0 líquido de perfusão foi o tampão Krebs/Henseleit-bicarbo- 

nato (Krebs e Henseleit, 1932) com pH 7,4 quando saturado com

mistura de oxigênio:dióxido de carbono (95:5%). 0 líquido
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continha também albumina bovina em concentrações até 300 uM. A 

composição salina do tampão é a seguinte: NaCl, 115 mM; NaHCOs, 

25 mH; KC1, 5,8 mM; NaS04, 1,2 mM; MgCl2, 1,18 mM; NaH2P04, 1,2 

mM; e CaCl2, 2,5 mM. Substratos (piruvato, frutose, glicerol) e

ácido niflúmico eram também dissolvidos no líquido de perfusão, 

nas concentrações desejadas.

2.4. A perfusão do fígado

A técnica de perfusão descrita por Scholz et al. (1973) foi

utilizada. 0 desenho da Figura 3 ilustra as principais partes do 

sistema de perfusão. Ele é formado por duas bombas peris-

tálticas (7 e 3 na Figura 3), um oxigenador de membrana (2) e 

pela câmara do fígado (1). A este sistema estão ainda acoplados

um microeletrodo de platina (13) com polarógrafo (6) um 

registrador potenciométrico (4), um banho-maria com bomba de

circulação externa do líquido (10), um cilindro contendo a 

mistura carbogênica (02: C02/95:5) (8) e uma bomba de infusão

(5). As partes essenciais desse sistema foram construídas nas 

oficinas da Universidade Estadual de Maringá (Kelmer-Bracht et

al., 1984).

0 oxigenador de membrana é formado por um cilindro de alumí-

nio ao redor do qual estão enrolados tubos de borracha silicone 

de parede fina (0,25 mm) e com comprimento total de 15 metros. A

câmara interna do cilindro de alumínio é termostatizada pelo 

banho-maria com bomba de circulação externa. 0 cilindro de

alumínio está separado do meio ambiente por uma cobertura cilín-

drica de plástico transparente, mantendo-se no seu interior uma

atmosfera de 02 e C02, nas proporções de 95:5.
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Figura 3. Representação semi—esquemática do sistema de perfusão 
do Laboratório de Metabolismo Hepático da Universidade de Marin-
gá. Os componentes estão numerados: (1) câmara do fígado
mostrando a posição do fígado isolado e em perfusão; (2) 
oxigenador de membrana com aquecimento simultâneo; (3) bomba
peristáltica para o líquido arterial; (4) registrador potenciomé- 
trico; (5) bomba de infusão conectada ã câmara do fígado; (6) 
polarógrafo conectado ao registrador; (7) bomba peristáltica para 
o perfusado venoso; (8) cilindro contendo a mistura carbogênica; 
(9) reservatórios do líquido de perfusão; (10) banho termostati- 
zado com bomba de circulação externa, conectado ao oxigenador;
(11) testemunho do fluxo de gás pelo oxigenador; (12) cronômetro;
(13) eletrodo de platina e prata (eletrodo de oxigênio),
conectado ao polarógrafo; (14) reservatório para o perfusado ve-
noso; (15) coleta do para-fluxo (vazamento) e fluxo biliar; (16) 
válvula para regular o fluxo de gás; (17) torneira para troca de 
líquido de perfusão.

A câmara do fígado, de acrílico transparente, contém um 

capta-bolhas —  dispositivo que impede a entrada de bolhas de ar

no fígado — , uma câmara para coleta de amostras e um dispositivo 

de inserção e fixação do eletrodo de platina.
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0 líquido de perfusão é impulsionado pela primeira bomba pe- 

ristáltica em direção ao oxigenador. Neste local ocorre simul-

taneamente a oxigenação e o aquecimento para 37°C. A dissolução 

do CO2 também diminui o pH de 7,6 para 7,4. 0 líquido segue para

a câmara do fígado, entra no órgão pela veia porta e deixa-o pela 

veia hepática, sendo coletado pela cânula inserida na veia cava.

Após passagem pelo microeletrodo de platina e após a coleta de 

amostras o líquido remanescente é sugado pela segunda bomba

peristáltica para ser descartado. Substratos e drogas podem ser 

infundidos no líquido entrante através da bomba peristáltica ou

diretamente dissolvidos no líquido de perfusão, sendo que a troca 

dos reservatórios pode ser feita através de uma torneira.

Para remoção cirúrgica do fígado, o rato foi previamente 

anestesiado com ThionembutalR (50 mg/kg). 0 abdômen foi aberto,

o tecido conjuntivo que cerca o fígado foi seccionado. 0 estômago 

foi separado do esôfago, a veia esplénica foi fechada e a veia

porta canulada sob fluxo baixo (entre 5 e 10 ml por minuto). Isto 

leva ao completo dessangramento do fígado. Após fechamento e

seccionamento distai da veia cava inferior, o tórax foi aberto, 

tendo-se cortado o diafragma e as costelas para exposição

completa do coração. 0 fluxo foi alimentado para 20 ml por minuto 

e a veia hepática foi canulada através da veia cava superior. A

seguir o fígado foi removido cortando-se por baixo do diafragma. 

Após a remoção o órgão foi colocado na câmara do fígado. 0 fluxo

através do órgão foi ajustado para valores que permitissem 

oxigenação adequada (entre 4 e 5 ml por minuto por grama de

fígado), o que pode ser avaliado a partir da concentração venosa 

de oxigênio (nunca inferior a 0,15 mM).

Ao final dos experimentos o fígado foi removido do aparelho
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e pesado, após eliminação do tecido conjuntivo (peso úmido).

2.5. Experimentos para avaliação dos efeitos metabólicos

do ácido niflúmico

Nos experimentos de avaliação dos efeitos metabólicos do

ácido niflúmico, a droga foi infundida simultaneamente com 

substratos (piruvato, frutose, glicerol) ou outras substâncias

com efeitos metabólicos (cianeto, por exemplo). Também a concen-

tração de albumina foi variada. Quando se pretendia estudar espe-

cificamente o catabolismo do glicogênio a droga foi infundida sem 

infusão simultânea de substratos. Em relação aos substratos

procurou-se atingir condições de estado estacionário (steady- 

state), com base na estabilização do consumo de oxigênio. As con-

centrações do ácido niflúmico, substratos, albumina ou outras 

drogas, bem como o tempo de início e término da infusão, sempre

estão indicados nos gráficos que mostram os resultados dos 

experimentos.

2.6. Experimentos de diluição de indicadores múltiplos

Os experimentos de diluição de indicadores múltiplos reali-

zados neste trabalho foram do tipo de infusão contínua (step 

input; Meier e Zierler, 1954). A mistura infundida continha

[3H]água, ácido niflúmico e albumina de soro bovino (livre de 

ácidos graxos) em concentrações variáveis. Todas essas

substâncias foram dissolvidas diretamente no líquido de perfusão. 

A concentração do ácido niflúmico variou entre 10 e 1000 uM; e a 

de albumina bovina entre 5 e 150 uM. A velocidade de infusão da
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água triciada foi de 1 uCi por minuto. Durante os primeiros 90 

segundos após o início da infusão da mistura as amostras eram

coletadas num coletor de microfrações especialmente construído. 

Este coletor de frações permitia coletar amostras entre 0,5 e 2,0

segundos. Após os 90 segundos iniciais a coleta era feita manual-

mente a intervalos entre 15 e 120 segundos, dependendo das

necessidades específicas do experimento.

As frações coletadas eram divididas em três alíquotas. Uma

delas era pipetada em frascos de cintilação para determinação da 

radioatividade. A segunda alíquota era utilizada para deter-

minação da absorbância total a 287 nm, que é o pico de absorção

do ácido niflúmico. Da terceira alíquota, finalmente, era feita a

extração do ácido niflúmico.

0 ácido niflúmico era extraído com igual volume de acetato

de etila. Após a adição do acetato de etila è amostra do perfu- 

sado a mistura era agitada vigorosamente em agitador mecânico por

cerca de 60 segundos. Após descanso de cerca de uma hora, o so- 

brenadante era cuidadosamente pipetado em cubeta de quartzo para

leitura no espectrofotômetro a 287 nm. 0 mesmo procedimento era

adotado com amostras do líquido infundido (amostras do arterial).

A concentração venosa era calculada com base na absorbância do 

arterial, cuja concentração era conhecida. Nas condições da ex-

tração com acetato de etila, 85% do ácido niflúmico era extraído.

2.7. Analítica

2.7.1. Dosagens enzimáticas

Dosagens enzimáticas foram utilizadas para quantificar a
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produção de lactato, piruvato e glicose. A lactato desi- 

drogenase foi usada para dosar lactato e piruvato (Gutmann e

Wahlefeld, 1974; Czok e Lamprecht, 1974). 0 método utilizado era 

espectrofotométrico, medindo-se variações na concentração de NADH

a 340 nm. A glicose foi dosada com hexoquinase e glicose 6- 

fosfato desidrogenase (Bergmeyer et ai., 1974), medindo-se o 

aparecimento do NADPH a 340 nm.

2.7.2. Dosagens colorlmétricas

Nos casos em que a concentração era suficientemente ele-

vada, a glicose pôde ser dosada colorimetricamente pela técnica 

da o-toluidina (Dubowski, 1962).

2.7.3. Determinação do consumo de oxigênio

A concentração venosa de oxigênio foi medida polarografi- 

camente através de um eletrodo de platina combinado com um ele-

trodo de prata/cloreto (Kelmer-Bracht et al., 1984). As variações 

na concentração venosa de oxigênio foram registradas e a veloci-

dade de consumo (Voz) foi calculada pela seguinte fórmula:

Vo2 = (C‘ [13

Cv é a concentração venosa de oxigênio (umol/ml) e Ca é a con-

centração arterial. Esta última é constante e igual a 0,86 

umol/ml a 37°C para a concentração salina do tampão Krebs/Hen-

seleit-bicarbonato (Clark, 1956). F é o fluxo através do órgão em 

ml/min e P o  peso úmido do fígado em gramas. Calculado desta
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forma o consumo de oxigênio fica expresso como umol • min-1

(grama de peso úmido do fígado)-1.

2.7.4. Medidas de radioatividade

A radioatividade foi medida por cintilação líquida, utili-

zando um cintilador de três canais Beckman LS 6800. Para amostras 

com baixa concentração de proteína o líquido de cintilação era

formado por tolueno/etanol (2/1) contendo 5 g/l de PPO (2,5- 

difeniloxazol) e 0,15 g/l de P0P0P [2,2'-j>-fenileno-bis(5-

feniloxazol)]. Correções de eficiência de contagem, quando 

necessárias, foram feitas utilizando a técnica do padrão interno

(Kobayashi e Maudsley, 1974).

2.7.5. Dosagem espectro fotomêtrlca do ácido niflúmico

0 ácido niflúmico absorve fortemente no ultra-violeta. A 

Figura 4 mostra um espectro do composto em acetato de etila. Há

um pico em torno de 287 nm e outro, bem menos intenso, em torno

de 340 nm. Pode-se utilizar esta absorção na faixa do ultra-

violeta para dosagem do composto. Se não houver interferências, 

não há necessidade de purificação. Em experimentos de diálise

(ver item 2.8) não há interferências e as medidas podem ser 

diretas. No perfusado venoso há duas fontes de interferência: a

albumina e outras proteínas liberadas pelo fígado (Zwiebel, 1990) 

e os produtos de metabolização. 0 ácido niflúmico pode ser

extraído com acetato de etila. Quando em tampão Krebs/Henseleit- 

bicarbonato, 85% do ácido niflúmico é extraído. Nos procedimentos

de extração, portanto, será sempre necessário fazer a extração
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Figura 4. Espectros de absorção do ácido niflúmíco em acetato de 
etíla e de duas estruturas derivadas. Os espectros foram traçados 
com um espectrofotômetro Graphicord (Shimadzu Co., Japão). 
As concentrações são equimolares. 0 solvente foi sempre acetato 
de etila.

de um padrão para calcular um fator de recuperação. As proteínas 

e os metabólitos conjugados com glicuronato e sulfato não são 

extraídos por acetato de etila (Titus et a l 1971). Os 

conjugados com glicuronato e sulfato são de longe os principais.
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Figura 5. Absorbância do ácido niflúmico em diversos comprimentos 
de onda e sob diversas condições em função da concentração. Num
espectrofotômetro Graphicord (Shimadzu Co., Japão) foram medidas: 
(a) as absorbâncias a 287 nm com ácido niflúmico em acetato de 
etila (•—— •); (b) as absorbâncias a 280 nm com ácido niflúmico
em tampão Krebs/Henseleit-bicarbonato (pH 7,4) (o o); e, (c) as
absorbâncias a 340 nm com ácido niflúmico em tampão Krebs/Hense-
leit-bicarbonato (pH 7,4) (■-- ■).

Poderão ser eventualmente extraídos os produtos das reações 4 e 

4' da Figura 2. No entanto, estas substâncias perfazem uma

percentagem muito pequena dos produtos e além disto, a união dos 

anéis parece ser essencial para a forte absorbância em torno de
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287 nm. 0 ácido nicotinico, por exemplo, praticamente não absorve 

a 287 nm. 0 flj-amino-trifluorbenzeno absorve mais, porém, a

concentração de estruturas semelhantes nos extratos nunca será 

equimolar com a de ácido niflúmico, mas pelo menos 10 vezes

menor. Assim sendo, não se pode esperar uma interferência signi-

ficativa. A única interferência que resta seriam os produtos

hidroxilados sem conjugação, os quais, no entanto, também 

perfazem uma parcela muito pequena. Dificilmente o erro de

dosagem a 287 nm no extrato de acetato de etila superará a margem 

de 2,5%. A extração com acetato de etila é prática, pois nos

estudos de diluição com indicadores múltiplos será necessário 

processar um grande número de amostras repetidas vezes, o que

inviabiliza a utilização de processos de purificação muito traba-

lhosos .

A linearidade entre absorbância e concentração está 

demonstrada na Figura 5 para as condições e comprimentos de onda

utilizados neste trabalho. Em acetato de etila, a 287 nm e num 

espectrofotômetro Graphicord (Shimadzu Co., Japão) a linearidade

se mantém pelo menos até uma absorbância igual a 2,1. 0

coeficiente de extinção molar a 287 nm em acetato de etila

(£28-7), avaliado pela inclinação da reta da Figura 5, é igual a 

2,61 • 104 M-1 cm-1. Em tampão Krebs/Henseleit-bicarbonato (pH

7,4) o coeficiente de extinção molar a 280 nm (esao) é igual a 

2,15 • 104 M-1 cm-1. As dosagens enzimáticas de metabólitos

realizadas neste trabalho requerem em geral medidas a 340 nm. Por 

isto, rotineiramente, foi necessário subtrair a absorbância do

ácido niflúmico a 340 nm. Neste comprimento de onda o coeficiente 

de extinção molar do ácido niflúmico em tampão Krebs/Henseleit-

bicarbonato é igual a 3,67 • 10s M-1 cm-1 (€340).
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2.8. Ligação do ácido niflúmico à albumina bovina

A técnica utilizada foi a da diálise de equilíbrio, medindo- 

se a concentração do ácido niflúmico livre espectrofotometrica-

mente a 280 nm. Tubos de diálise de celulose, com diâmetro de 2,1 

cm e comprimento de 10 cm, foram preenchidos com 10 ml de tampão

Krebs/Henseleit-bicarbonato (pH 7,4), contendo ácido niflúmico na 

concentração desejada (entre 0,01 a 5,0 mM). 0s tubos foram

incubados a 37°C em 15 ml de tampão Krebs/Henseleit-bicarbonato 

contendo albumina de soro bovino, livre de ácidos graxos, na

concentração de 0,15 mM e ácido niflúmico em concentração 

idêntica à do tubo de diálise. 0 equilíbrio é atingido em menos

de 10 horas. A concentração de ácido niflúmico nos tubos de

diálise, i.e., no compartimento que não continha albumina, foi

medida após 15 horas de incubação. A quantidade de ácido

niflúmico ligada à albumina de soro bovino foi calculada pela 

seguinte relação:

_ Q-t Qi _ Qu Asao-Vt ron
" STB' KIF " Slb- € ü õ ;'f ;Alb L2]

Na equação [2], a representa mol de ácido niflúmico ligado por

mol de albumina; Q-c é a quantidade total de ácido niflúmico pre-

sente no sistema de incubação (mol); Qi é a quantidade livre pre-

sente no equilíbrio (mol); Alb representa a quantidade de albu-

mina presente no sistema de incubação (mol); Vt é o volume total

da incubação (tubo de diálise mais líquido externo, litros); Aaso 

é a absorbância medida a 280 nm; f representa o caminho ótico

(cm); e, €200 é o coeficiente de extinção molar do ácido niflúmi-

co a 280 nm em tampão Krebs/Henseleit-bicarbonato (2,15-104 M-1
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cm-1). Ligação inespecífica às paredes dos tubos de diálise foi 

desprezível, conforme revelado por experimentos controle nos

quais a albumina foi omitida do meio de incubação. Também não há 

necessidade de correções devido à presença de duas formas,

aniônica e não aniônica, do ácido niflúmico, pois o pK®. (4,0) é 

baixo comparado com o pH do meio de incubação (Scherrer, 1985).

2.9. Métodos numéricos e estatísticos

2.9.1. Apresentação dos dados

Naqueles casos em que os experimentos de perfusão foram

repetidos ao menos três vezes com exatamente o mesmo protocolo 

(programação das infusões), incluindo o esquema de pipetagem, os

gráficos mostram os valores médios obtidos. Quando o protocolo 

não foi exatamente o mesmo, ou ainda, quando o esquema de pipeta-

gem não foi idêntico, os gráficos mostram resultados representa-

tivos de em geral três experimentos, excepcionalmente de apenas

dois experimentos. As velocidades de produção ou consumo de 

metabólitos pelo fígado foram expressas como umol • minuto-1

(grama de peso úmido do fígado)-1. Os dados dos experimentos de 

diluição de indicadores múltiplos foram normalizados como fração

do arterial. Desta forma o valor limite para uma substância não 

transformada pelo fígado é a unidade (Meier e Zierler, 1954). Se 

for transformada, o valor limite é inferior à unidade.

2.9.2. A concentração livre de ácido niflúmico

A concentração da forma livre do ácido niflúmico no perfu-
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sado (fração não ligada à albumina) foi calculada usando um 

algoritmo proposto por Abumrad et al. (1981). As constantes de

dissociação determinadas no presente trabalho foram utilizadas 

(Kelmer—Bracht et al., 1990). 0 algoritmo pode ser expresso como:

1 iriCifi
Co = Cí + Po H-----  [3]

1 + 2  TiCí1i = l

Na equação [3], Co é a concentração total de ácido niflúmico (li-

vre mais ligado), Po é a concentração total de albumina (livre

mais complexada), Cf a concentração livre de ácido niflúmico e n

i
e o numero de sítios de ligação. Tx é igual a TH l/Kj, sendo Kj

as constantes de dissociação Ki, Ka, ... etc. dos complexos 

albumina-ácido niflúmico. A determinação de Cf foi feita através

de um programa escrito em Turbo-Basic no Laboratório de

Metabolismo Hepático da Universidade de Maringá. 0 programa

permite a introdução de valores progressivamente mais aprimorados 

de Cf até que a diferença entre os valores calculado e

experimental de Co seja mínima.

2.9.3. Ajuste de curvas e outros 

procedimentos numéricos e estatísticos

0 ajuste da equação [6] —  constantes de dissociação do

complexo albumina-ácido niflúmico do modelo de Scatchard (Kl, K2, 

etc.; página 53) —  e da equação [11] (página 105) aos

respectivos dados experimentais foi feito através do método dos 

mínimos quadrados (Bjbrck e Dahlquist, 1972). Nos dois casos
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foram utilizados programas em linguagem Turbo-Basic, escritos 

pelo Dr. Adelar Bracht da Universidade de Maringá. Os dois

programas são executáveis em qualquer computador da linha PC, de 

preferência equipado com co-processador aritmético. Os dois

ajustes são do tipo não-linear iterativo. Estimativas 

preliminares dos parâmetros devem ser introduzidas inicialmente.

A cada iteração estas estimativas preliminares são aprimoradas, 

até que a soma dos quadrados das diferenças entre os dados

experimentais e os calculados se torne mínima (Bjõrck e 

Dahlquist, 1972). Principalmente no caso da equação [11], não há

convergência se as estimativas preliminares não forem bastante 

próximas das ótimas. Por isto, os dois programas permitem fazer

simulações, com análise gráfica, para verificar se as estimativas 

introduzidas estão próximas das ótimas em cada caso.

No caso da equação [11], há necessidade de interpolar entre 

os pontos da curva da água triciada. Estas interpolações foram

feitas utilizando uma função spllne modificada (Bjõrck e 

Dahlquist, 1972). No caso ainda da equação [11], a derivada

primeira da curva da água [Q'*Sua(t')] foi calculada pelo método 

das diferenças finitas, obtendo-se os pontos intermediários aos

experimentais por interpolação. As integrais foram calculadas 

pela regra do trapézio (Bjõrck e Dahlquist, 1972).

As constantes de dissociação dos complexos albumina-ácido 

niflúmico do modelo sequencial de Fletcher et al. (1970) foram 

também calculadas através de um programa escrito em Turbo-Basic 

pelo Dr. Adelar Bracht . Para este cálculo foram utilizadas as

fórmulas desenvolvidas por Fletcher et al. (1970), as quais 

permitem calcular as constantes de equilíbrio individuais a

partir das constantes de dissociação obtidas de acordo com o
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modelo de Scatchard:

n
Ci = 2 0ii

ii=i

n— 1 ri
C2 = 2 2 011012

ii=i 12=11+1
[4]

n—2 n—1 n
C2 = 2 2 2 011012013

11 = 1 12 = il-t-l 13=12+1

n—;p-+-1 n
Cp = 2 ... 2 011012 . . . 0 i p , 1 < p < n

1 1 = 1  l p = l p - l + l

0 símbolo n é o número de sítios de ligação enquanto que 0ip é o

inverso das constantes de dissociação do modelo de Scatchard. A 

constante de dissociação K&i do modelo sequencial é igual a 1/Ci.

As demais constantes, em termos gerais, são dadas por:

Kp+-i = -pfe— , P = 1,2, ..., n - 1 [5]C-P+-1

Testes de significância estatística foram feitos utilizando 

o programa Primer Versão 1.0. (McGraw-Hill, 1988). Foram apli-

cados o teste t de Student e o teste t pareado (Brandt, 1975). 

Sempre que o teste foi aplicado o valor de j>, probabilidade de

que uma diferença seja devida ao acaso, é dado no texto. Análises 

de correlação foram feitas utilizando o método usual de mínimos 

quadrados (Brandt, 1975).
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3 _ RESULTADOS E DISCUSSÃO

3.1. A ligação do ácido niflúmico à albumina

0 estudo da ligação do ácido niflúmico â albumina do soro

deve preceder os outros experimentos. Se for possível determinar 

neste estudo os parâmetros de ligação, deverá ser também possível

calcular as concentrações livre e ligada de ácido niflúmico para 

qualquer combinação de concentrações da proteína e da droga.

0 ideal seria poder utilizar albumina de soro de rato, já que os 

estudos metabólicos e de transporte serão feitos com esta

espécie. Em termos práticos, e principalmente por motivos 

financeiros, porém, a utilização de albumina de soro de rato em

estudos de perfusão é proibitiva. Tem-se utilizado, tradicional-

mente, albumina de soro bovino (Scholz e BQcher, 1965). Isto é

válido, desde que a função da proteína seja apenas a de ligar 

extracelularmente um determinado composto. Neste trabalho, a

ligação do ácido niflúmico à albumina de soro bovino foi 

realizada com o auxílio da técnica de diálise de equilíbrio,

conforme descrito em Materiais e Métodos. A albumina bovina 

utilizada era livre de ácidos graxos.

As Figuras 6 e 7 mostram os resultados obtidos em 78 

experimentos de diálise, nos quais a concentração da albumina era 

de 150 nH e a concentração do ácido niflúmico foi variada entre 

10 uM e 5 mM. Nas duas Figuras a quantidade de ácido niflúmico

ligada (em mol) por mol de albumina (a) está representada contra 

a concentração livre de ácido niflúmico após o equilíbrio. Na

Figura 6, a concentração está em escala linear e na Figura 7 em
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Concentração de á c i d o  nif lúmico l i v r e
(m  M )

Figura 6. Ligação do ácido niflúmico à albumina de soro bovino. A 
quantidade de ácido niflúmico ligado por mol de albumina está 
representada contra a concentração (mM) de ácido niflúmico livre 
(não ligado) no equilíbrio. Os 78 pontos experimentais foram 
obtidos por diélise de equilíbrio e determinação espectrofotomé- 
trica a 280 nm das concentrações livres de ácido niflúmico (€230  

= 2,15 ■ 104 M-1 cm-1 em solução aquosa a pH 7,4), conforme
descrito em Materiais e Métodos. A linha contínua através dos 
pontos experimentais foi calculada de acordo com o modelo de 
Scatchard número 5 da Tabela 3. A resolução da curva teórica nos 
sítios de alta e baixa afinidade também está representada.
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escala logarítmica. 0 valor máximo de a foi 20,5 mol de ácido 

niflúmico por mol de albumina, medido com uma concentração livre

de ácido niflúmico de 4,4 mM. Pela forma da curva na Figura 6 

pode-se deduzir que valores ainda maiores de a poderiam ser

medidos em concentrações maiores da droga, isto é, a inclinação 

da curva ainda está longe de zero. Porém, a precisão das medidas

torna-se cada vez menor à medida que se aumenta a concentração

o
x»
o

5 4

- l o g  [ácido n i f l ú m i c o ]

Figura 7. Acido niflúmico ligado por mol de albumina contra o 
logaritmo da concentração de ácido niflúmico livre. Os mesmos 
dados da Figura 6 estão agora representados em função do 
logaritmo negativo da concentração molar de ácido niflúmico 
livre. A linha continua ligando os pontos foi calculada de acordo 
com o modelo de Scatchard número 5 da Tabela 3. A resolução da 
curva teórica nos sítios de alta e de baixa afinidade também está 
representada.
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do ácido niflúmico, já que a quantidade ligada é tirada da 

diferença entre a quantidade total e a quantidade livre (ver

Materiais e Métodos). Por isto, não é aconselhável aumentar 

ainda mais a concentração, principalmente porque a faixa de maior

interesse é a de baixa concentração. A ligação de mais de 20 mol 

de ácido niflúmico por mol de albumina já permite dizer que essa

proteína deve ter um grande número de sítios de ligação para o 

ácido niflúmico.

A curva da Figura 7 é semelhante àquelas obtidas com ácidos 

graxos (Fletcher et al., 1970; Spector et al., 1971), e por

isto, deve ser possível analisá-la através do modelo de 

Scatchard. Este modelo agrupa os sítios de ligação em classes com

constantes de dissociação médias (Fletcher et al., 1970). Isto 

pode ser descrito pela seguinte equação:

a = JL Tcrfis 1«

Na equação [6], m é o número de classes de sítios de ligação, Ni 

é o número de sítios da classe i, K± é a constante de dissociação

para aquela classe e Cf é a concentração de ligante livre, no 

presente caso o ácido niflúmico. A equação [6] foi ajustada aos

dados experimentais empregando o método dos minimos-quadrados, 

utilizando um programa escrito em Turbo-Basic.

0 melhor modelo com duas classes de sítios de ligação que 

descreve os dados experimentais é um modelo com seis sítios de

alta afinidade e 30 sítios de baixa afinidade. Este é o modelo 1 

da Tabela 3. Esta Tabela mostra valores das constantes de disso-

ciação, o respectivo erro padrão e a variância do ajuste entre 

teoria e experimento, i. e., a somatória do quadrado dos desvios
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TABELA 3

Modelos de Scatchard para a análise da ligação do ácido níflúmlco 
à albumina bovina. As constantes de dissociação (Ki, Ks, K3 e ÍU) 
foram obtidas ajustando os modelos de Scatchard (Equação [6]) a 
78 pontos experimentais, utilizando o método dos mínimos 
quadrados, conforme descrito em Materiais e Métodos. A variância 
é o quadrado médio da diferença entre os valores experimentais e 
estimados. Os números entre parênteses são os erros padrões dos 
parâmetros.

H o d e l o C l a s s e s  d e  

s í t i o s

V«1 K i  ( n u :  

( Í e r r o  p a d r S o ;

N z  K 2  ( p H )  

( í e r r o  p a d r ê o )

N 3 K 3 ( a H )  

( í e r r o  p a d r ê o )

N ,  1 ' »  f s i f l !

!  í e r r o  p a d r ê o )

V a r i â n c i a

1 2 6 2 2 , 5010,4 70  50401480 0,1 34

0 3 t 2 , 5310 , 2 " 5 3 1 , 41 2 ,5 j ' . 5 . 0110 ,63 0 ,1 23

7 3 c 1 5 , 1010,1 1  186136 ' 0 4 . 97 11 ,0 5 0.1 17

4 3
- 5 , 6310 ,29 4 4116 ,8 30 5 , 0010,64 0 ,1 19

5 3 * 1 2 , 3010,1 2 8 6 , 1121 ,3 30 4 , 98 10 ,9 3 0 ,1 16

6 3 3 8 , 4110 ,27 3 5 5 , 8 1 52 ,6 30 4 , 9910 ,65 0 ,1 17

7 4 * Q , 7410,73 2 1 0 , 7 1 0 ,9 2 0 , 093110,0174 30  4 , 9810 ,63 0 ,1 19

entre os valores experimentais e calculados dividida pelo número 

de graus de liberdade. 0 número de graus de liberdade é igual ao

número de pontos experimentais (78) menos o número de parâmetros. 

0 erro padrão é uma medida da precisão com que o parâmetro pode

ser determinado e a variância é uma medida do desvio médio dos 

pontos calculados a partir dos dados experimentais (Wilkinson,

1961). A variância do modelo 1 na Tabela 3 é igual a 0,134. 

Nenhum outro modelo de duas classes de sítios de ligação com

variância menor foi encontrado. A variância diminuiu, no entanto, 

quando a classe de sítios de ligação de alta afinidade foi
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resolvida em duas ou três classes (modelos 2-7 da Tabela 3). 0

modelo que melhor descreve os dados deverá ser aquele com a menor

variância e com os menores erros padrões para os diversos 

parâmetros, segundo um critério frequentemente seguido (Plowman,

1972). Com base nisto deve-se concluir que o modelo 5 é o que

melhor descreve os dados. Ele tem a menor variância, e os erros

padrões dos parâmetros estão entre os mais baixos. No modelo 6, 

por exemplo, Ki e Kz apresentam erros padrões grandes quando

comparados com os modelos 3 e 5, sendo o erro de K2 praticamente 

igual ao próprio valor do parâmetro. Para os modelos 3 e 5, os

erros padrões são similares em termos relativos, mas o modelo 5

tem a menor variância. Deve-se notar que uma maior resolução dos

sítios de alta afinidade em três ou mais classes não leva a uma 

diminuição da variância, sugerindo uma crescente incapacidade do

procedimento de ajuste em resolver mais classes dos dados 

disponíveis. Cumpre notar também, que o valor médio da constante

de dissociação para os sítios de baixa afinidade foi 

praticamente o mesmo para cada um dos modelos, não se afastando

nunca muito de 5 mM.

As Figuras 6 e 7 oferecem também a possibilidade de comparar

teoria e experimento. A linha que une os pontos foi calculada de 

acordo com o modelo 5. Esta linha calculada corre junto aos

pontos experimentais sem desvios sistemáticos nos extremos, mesmo 

na representação logarítmica da Figura 7, a qual amplia 

sobremaneira a faixa de baixa concentração. A concordância entre 

teoria e experimento é, portanto, bastante boa. As Figuras 6 e 7

mostram também a resolução da curva teórica nos seus sítios de 

alta ( Ni  e N2) e baixa afinidade ( N3 ) .  Os sítios de alta

afinidade já começam a saturar com concentrações de ácido
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niflúmico livre em torno de 0,1 mM. Em concentrações de écido 

niflúmico livre abaixo de 0,1 mM, por outro lado, os sítios de

baixa afinidade não chegam a dar uma contribuição significativa. 

Fletcher et al. (1970) analisaram as interações entre

macromoléculas e ligantes em termos de um modelo de equilíbrio em 

etapas que permite a determinação das constantes de equilíbrio

individuais ao invés de agrupá-las em classes com constantes de 

dissociação médias. Este modelo tem sido aplicado ao estudo da

ligação de ácidos graxos de cadeia longa è albumina (Spector et 

al., 1971; Brodersen et al., 1989). A equação que descreve o

modelo é matematicamente equivalente àquela do modelo de 

Scatchard:

a = JL Tcrrr?

Na equação [7] n é o número de sítios de ligação e Ki as 

constantes de dissociação. A equação [7] é precisamente a forma

da equação [6], do modelo de Scatchard, com cada Ni igual a 1,0. 

As constantes de dissociação do modelo de Fletcher podem ser

calculadas, desde que sejam conhecidas as constantes de 

dissociação do modelo de Scatchard. A Tabela 4 relaciona os

valores das nove primeiras constantes de dissociação calculadas a 

partir do modelo 5 de Scatchard da Tabela 3, utilizando o

formulário desenvolvido por Fletcher et al. (1970; ver Materials 

e Métodos). Junto com os valores para o ácido niflúmico, estão

relacionadas também as constantes de dissociação encontradas na 

literatura para vários ácidos graxos. Do grande número de dados

disponíveis foram selecionados os dados do octanoato (Ashbrook, 

et al., 1972), palmitato e oleato (Spector et al., 1971).
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As constantes de dissociação para os complexos do ácido 

niflúmico com a albumina estão na faixa entre 10~6 e IO-3 M. A

partir de K̂ t, todos os valores são iguais. Spector et al. (1971) 

utilizaram os valores calculados através da equação [6] como

estimativas preliminares para um ajuste fino dos parâmetros. No 

caso dos nossos experimentos com o ácido niflúmico isto não se

TABELA 4

Comparação das constantes de equilíbrio para a ligação do ácido 
niflúmico e vários ácidos graxos de cadeia média e longa à 
albumina de soro bovino. Os valores para o ácido niflúmico foram 
calculados a partir do modelo de Scatchard número 5 da Tabela 3 
com o auxílio da equação [6]. As constantes foram ordenadas em 
ordem crescente de afinidade dos sítios de ligação. Todas elas 
foram medidas a 37°C, em meio salino semelhante ao meio de 
incubação utilizado nesse trabalho e a pH 7,4.

Constante Acido Octanoato* Palmitatob Oleato13
niflúmico

M

K*i 2,82 . lo-e 2,94 • 0
 1 01 3,00 • f—*
 

O
 1 CD 6,10 O 1 CD

lUs 1,69 • IO"5 1,03 • 10-4 1,33 • IO""7 3,38 • ío-”7

Ka.3 1,79 • IO“5 2,22 • io-4 2,72 • IO"7 5,65 • ío-7

K*4 2,28 • IO“5 6,25 ■ 10-4 8,15 • IO"”7 2,89 • 1 0-e

Ka.6 8,76 • IO-» 7,14 • 10-4 1,81 • 10-6 4,74 • 1 0-e

KslS 9,82 • IO“3 8,62 • IO“4 1,89 • 10-e 2,30 - IO-®

K*t 4,98 . io-3 1,36 • io-3 8,64 • 1 0 - 3 2,34 • lO-o

K*s 4,98 • IO“3 2,27 • 10-3 4,05 . io-5 3,06 ■ lO-o

IUs 4,98 ■ IO“3 6,06 • 10-3 - 4,31 • lO-o

aAshbrook et al. (1972). 
toSpector et al. (1971).
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revelou possível, por causa do grande número de sítios de ligação 

com baixa afinidade, o que impediu convergência nos pro-

cedimentos numéricos adotados. Deve-se acrescentar aqui, que os 

dados de Spector et al. (1971) com ácidos graxos não atingem

valores além de 8 mol de ácido ligado por mol de albumina. Com 

os ácidos graxos, naturalmente, há o problema da solubilidade,

que não permite aumentar muito a concentração dessas substâncias. 

Porém, como os próprios autores reconhecem, é possível que também

para os ácidos graxos haja um número maior de sítios de ligação. 

É comum chegar—se a altos valores de a em estudos de ligação, o

que já ocorreu nos estudos pioneiros de Klotz et al. (1946), os 

quais chegaram a medir experimentalmente a ligação de 15 mol de

laranja de metila por mol de albumina bovina. Para citar mais um 

exemplo, Albengres et al. (1982) ao medirem a ligação do

benoxaprofeno (também um anti-inflamatório) à albumina, encontra-

ram duas classes de sítios: Ni = 3 com constante de dissociação

igual a 3,07 • 10~e M e N2 = 16 com constante de dissociação

igual a 4,76 ■ IO-4 M.

Comparação dos parâmetros de ligação do ácido niflúmico com 

os dos ácidos graxos da Tabela 4 revela que a afinidade da

albumina pelo ácido niflúmico é bem menor do que a afinidade 

pelos ácidos graxos de cadeia longa. Os sítios de maior afinidade

pelo palmitato e o oleato tem constantes de dissociação da ordem 

de 10-8 M, enquanto o sítio com maior afinidade pelo ácido

niflúmico tem uma constante de dissociação da ordem de 10_e M. 

Esta diferença ocorre também para os demais sítios de ligação. 0

quadro muda de figura quando se compara o ácido niflúmico com 

octanoato, um ácido graxo de cadeia média. Neste caso,

claramente, o ácido niflúmico liga mais fortemente.



Saturação total da albumina com ácido niflúmico poderá 

torná-la significativamente mais pesada. De fato, a albumina tem 

um peso molecular em torno de 6,6 • 104 Daltons. 0 peso molecular 

do ácido niflúmico é igual a 282 Daltons e se a albumina estiver 

completamente saturada com ligante, o que teoricamente deverá 

ocorrer com um valor de a igual a 36, o peso molecular do 

complexo será significativamente maior que o da proteína isolada, 

isto é, de 7,61 ■ 104 Daltons.

Segundo dados da literatura, o ácido niflúmico no plasma 

está em grande parte ligado a proteínas plasmáticas, 

principalmente albumina (ver Tabela 1, Introdução). Com as 

constantes de dissociação obtidas neste trabalho, pode-se 

calcular a fração ligada do ácido niflúmico para qualquer combi-

nação de concentrações de albumina e da droga, utilizando para 

isso o algoritmo de Abumrad et al. (1981) (ver equação [3]). Para 

uma concentração de ácido niflúmico igual a 0,3 mM (média das 

concentrações de pico da Tabela 1) e de albumina igual a 0,45 mM 

(concentração fisiológica) o grau de ligação calculado é de 98%. 

Isto está dentro da faixa de valores experimentais obtidos ln 

vivo. Deve-se salientar, no entanto, que este valor foi calculado 

pressupondo a ausência de outras proteínas ligantes, por um lado, 

e sobretudo também a ausência de competidores do ácido niflúmico 

pelos seus sítios de ligação nas diversas proteínas. De qualquer 

forma, a determinação das frações livre e ligada de ácido 

niflúmico para quaisquer condições de concentração de albumina e 

da droga foi muito útil no planejamento e na interpretação dos 

experimentos descritos mais adiante.

Kâsultados &  discuaoAo gg
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3.2. Efeitos do ácido niflúmico sobre o metabolismo hepático

Serão descritos a seguir os experimentos realizados com o 

intuito de verificar quais são os efeitos do ácido niflúmico

sobre algumas vias metabólicas básicas no fígado, especialmente 

aquelas ligadas mais diretamente ao metabolismo energético.

3.2.1. Efeitos sobre o catabolismo do glícogênio e sobre o

consumo de oxigênio

Fígados de ratos alimentados possuem altos níveis de 

glicogênio e quando perfundidos isoladamente passam a fazer gli-

cogenólise e glicólise (Scholz e Bücher, 1965). Ao perfundir com 

meio livre de substratos pode-se medir a liberação de glicose

mais lactato e piruvato como indicadores da glicogenólise 

(glicose + 3é[lactato + piruvato]) e da glicólise (lactato + piru-

vato), já que a atividade da piruvato desidrogenase, nas baixas 

concentrações intracelulares de piruvato observadas nessas condi-

ções, é muito baixa (Kimrnig et ai., 1983). 0 consumo de oxigênio 

pelo fígado, que nestas condições costuma situar-se entre 2 e 3

umol • minuto-1 • (grama de peso úmido do fígado)-1, deriva em 

grande parte da oxidação de ácidos graxos endógenos e muito pouco

da oxidação de piruvato (Scholz e Bücher, 1965).

A Figura 8 mostra os resultados médios de experimentos nos

quais fígados de ratos alimentados foram perfundidos com tampão 

Krebs/Henseleit-bicarbonato sem adição de albumina. Após um

período de pré-perfusão, que perfaz geralmente 20 ou 25 minutos e 

durante o qual o consumo de oxigênio, glicólise e glicogenólise

atingem um estado estacionário, começou a coleta de amostras do
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Figura 8. Efeito do ácido niflúmíco 20 pM sobre fluxos metabóli-
cos no fígado de ratos alimentados. Fígados de ratos alimentados 
foram perfundidos com Tampão Krebs/Henseleit-Bicarbonato, pH 7,4, 
conforme descrito em Materiais e Métodos. Amostras foram 
coletadas para a dosagem de glicose, lactato, piruvato e do ácido 
niflúmico mais metabólitos. 0 consumo de oxigênio foi seguido po- 
larograficamente. 0 tempo de infusão de ácido niflúmico (entre 10 
e 36 minutos) está indicado pela barra horizontal. Os dados são a 
média de três experimentos com idêntico esquema de pipetagem.
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perfusado para a dosagem de metabólitos. 0 consumo de oxigênio 

foi monitorado polarograficamente de modo contínuo. Dez minutos

após o início da coleta das amostras começou a infusão de ácido 

niflúmico 20 pM, sempre na ausência de albumina. A Figura 8

revela que o ácido niflúmico aumenta (1) o consumo de oxigênio, 

(2) a liberação de glicose e (3) a liberação de lactato. Cada um

)  .
Acido n i f l ú m i co

(20 pM )

20 30 AO
Tempo (minutos)

Figura 9. Efeito do ácido niflúmico 20 pM sobre parâmetros 
derivados dos dados experimentais mostrados na Figura 8. A razão 
lactato/piruvato (indicador redox do sistema NAD^-NADH 
citosólico), a soma lactato + piruvato (indicador da glicólise) e 
a soma glicose + ?é[lactato+piruvato] (indicador da glicogenólise) 
foram calculadas a partir dos dados experimentais já mostrados na 
Figura 8.
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desses três parâmetros começa a aumentar após a introdução do 

ácido niflúmico e 26 minutos depois ainda mostra alguma tendência 

ascendente. A liberação de piruvato, por outro lado, é apenas 

ligeira e transitoriamente afetada. Quando a infusão de ácido ni-

flúmico é interrompida, aos 36 minutos, o consumo de oxigênio, a 

liberação de glicose e de lactato diminuem novamente. Os efeitos

são em princípio reversíveis, embora não haja um retorno exato às 

condições originais. De fato, as liberações de glicose e de

lactato retornam a níveis inferiores àqueles do início do 

experimento e o consumo de oxigênio permanece em níveis um pouco

superiores. Em relação à glicose e ao lactato esses níveis meno-

res podem refletir -uma diminuição já significativa da concen-

tração de glicogênio, já que a glicogenólise esteve bastante ati-

vada durante o período de infusão de ácido niflúmico. A Figura 9,

aliás, mostra alguns parâmetros derivados dos dados experimen-

tais da Figura 8, incluindo a glicogenólise, que é dada com

grande aproximação pela soma glicose + lactato+piruvato], con-

forme mostrado por Kimmig et al. (1983). A Figura 9 mostra também

uma ativação da glicólise, principalmente por causa do aumento na 

produção de lactato e um aumento na razão lactato/piruvato. Esta

razão é um indicador para o potencial redox da dupla NAD+-NADH 

citosólica (Sies, 1982). Pode-se concluir, portanto, que sob a

influência do ácido niflúmico o potencial redox dessa dupla se 

torna mais negativo.

A Figura 8 também mostra a variação da concentração do ácido 

niflúmico mais os seus produtos de metabolização no perfusado ve-

noso, expressa como fração da concentração arterial. Conforme 

especificado em Materiais e Métodos, o ácido niflúmico e

provavelmente os seus produtos de conjugação, podem ser medidos
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espectrofotometricamente na faixa do ultravioleta. Os dados na 

Figura 8 resultam de medidas feitas a 340 nm. Medidas a 280 nm

(não mostradas) resultam em curvas praticamente iguais às 

obtidas a 340 nm. Os dados não são rigorosamente quantitativos,

pois os produtos de metabolização podem ter coeficientes de 

extinção molar diferentes do coeficiente da substância mãe.

Porém, nesta fase dos experimentos, o perfil de saída aproximado 

já é suficiente para lançar algumas indagações acerca das

interações do ácido niflúmico com as células hepáticas. 0 que 

salta à vista na Figura 8 é o fato de que a concentração venosa

do ácido niflúmico mais metabólitos aumenta muito lentamente. Da 

maneira como o sistema de perfusão está construído, a

concentração arterial é estabelecida em menos de 30 segundos após 

o efetivo início da infusão. Quer dizer, em menos de 30 segundos

a concentração arterial de ácido niflúmico já deveria ser 20 uM. 

Substâncias como, por exemplo a sacarose, glicose e o lactato

(Bracht et al., 1980; Ishíi et al., 1987) já atingem um platô no 

perfusado venoso entre 30 e 60 segundos após o início da infusão.

Mesmo substâncias lipofílicas como os ácidos graxos palmitato e 

octanoato (Bracht et al., 1990; Ferraresi-Filho et al., 1992),

não levam mais de 2 minutos para atingir o platô. Trata-se de um 

comportamento pouco comum, possivelmente relacionado com o

transporte e a distribuição da droga.

A Figura 8 mostra o efeito de uma única concentração de

ácido niflúmico. Já a Figura 10 mostra os resultados médios de 7 

experimentos com idênticos esquemas de pipetagem e de infusão,

nos quais a concentração de ácido niflúmico foi aumentada em 

etapas: 10, 20, 50 e 100 pM. Como o perfusado continha albumina

4,5 uM a concentração portal de ácido niflúmico livre é menor que
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Figura 10. Titulação do catabolismo do glicogênio e do consumo de 
oxigênio pelo ácido niflúmico. Fígados de ratos alimentados foram 
perfundidos com Tampão Krebs/Henseleit-Bicarbonato, pH 7,4 e 
contendo albumina 4,5 uM, conforme descrito em Materiais e 
Métodos. Amostras foram coletadas para a dosagem de glicose, 
lactato, piruvato e do ácido niflúmico mais metabólitos. 0 
consumo de oxigênio foi seguido polarograficamente. A concentra-
ção de ácido niflúmico foi aumentada em etapas, conforme indica-
do pelas barras horizontais. Os pontos experimentais são a média 
de 7 experimentos com idêntico esquema de pipetagem.
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a total. 0 valor exato da concentração portal livre (não-ligada) 

está indicado no topo da Figura 10, ao lado da concentração

total. Os experimentos foram feitos também com fígados de ratos 

alimentados, e os parâmetros medidos foram os mesmos dos expe-

rimentos da Figura 8: produções de glicose, lactato e piruvato e 

consumo de oxigênio, além da absorbância a 280 nm como indicativo

para a concentração venosa do ácido niflúmico e seus metabólitos. 

A primeira conclusão geral que se pode tirar da Figura 10 é

que ela confirma os resultados da Figura 8, isto é, a respiração, 

a liberação de glicose e a liberação de lactato são ativados. 0

grau dos efeitos varia com a concentração. 0 parâmetro mais 

sensível parece ser o consumo de oxigênio. Com ácido niflúmico

portal total 10 uM, o que corresponde a apenas 6,4 uM na forma 

livre, o consumo de oxigênio já apresenta ativação significativa

(p = 0,047; teste t pareado). 0s demais parâmetros não respondem 

a esta concentração. A cada acréscimo na concentração o efeito

sobre o consumo de oxigênio aumenta, ao menos dentro da faixa 

investigada. A produção de lactato começa a responder na passagem

de ácido niflúmico livre de 6,4 para 11,9 UM (p = 0,016); e a de 

glicose na passagem de 11,9 para 34,2 uH (p = 0,033). A produção

de piruvato, por outro lado, não se altera significativamente, 

mesmo na mais alta concentração de ácido niflúmico. A

absorbância a 280 nm, finalmente, mostra para cada aumento na 

concentração o mesmo padrão já verificado nos experimentos

anteriores.

Na titulação da Figura 10 a concentração da albumina foi

constante e igual a 4,5 nH. É de se esperar, a priori, que a al-

bumina tenha um efeito negativo sobre a ação do ácido niflúmico,

já que aumentos na concentração dessa proteína reduzem a
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concentração livre da droga. As Figuras 11 e 12 permitem um exame 

desta questão. A Figura 11 mostra os resultados médios de

experimentos nos quais o ácido niflúmico 50 uH foi infundido na 

presença de albumina 37,5 uM. Conforme se pode verificar, ao com-

parar os efeitos do ácido niflúmico 50 uH na Figura 10 (albumina

4,5 uM) com os da Figura 11, a albumina realmente reduz os

efeitos do ácido niflúmico. Por exemplo, na Figura 10, ácido 

niflúmico 50 uM produz vim aumento de aproximadamente 1,6 urnol

min-1 • g_1 na produção de lactato; na Figura 11, o aumento é de 

apenas 0,4 umol • min-1 • g-1. Algo semelhante se poderia dizer

em relação aos demais parâmetros. A Figura 12 resume os resul-

tados médios dos experimentos da Figura 11 e de mais dois seme-

lhantes nos quais a concentração total de ácido niflúmico na veia 

porta foi sempre a mesma (50 uM), mas a concentração de albumina 

foi variada. Desta forma obteve-se diferentes concentrações de 

ácido niflúmico portal livre. A Figura 12 mostra o efeito sobre o

consumo de oxigênio (Figura 12A) e sobre a glicogenólise (Figura 

12B). A concentração total foi a mesma, os efeitos diferentes.

Isto se traduz numa ausência de correlação entre os efeitos e a 

concentração total. Claramente, por outro lado, os efeitos

aumentam com os aumentos na concentração livre. Uma questão

que pode ser abordada experimentalmente diz respeito à natureza

do aumento no consumo de oxigênio provocado pelo ácido niflúmico. 

0 consumo de oxigênio pelo fígado perfundido deve-se,

basicamente, a dois sistemas (Scholz e Biicher, 1965): (1) a

cadeia respiratória mitocondrial, que contribui com a maior

parte; e, (2) o sistema de oxidases, principalmente as oxidases 

de função mista. A cadeia respiratória pode ser bloqueada por

vários inibidores, como o cianeto, por exemplo. A Figura 13
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Figura 11. Efeito do ácido niflúmico 50 pM sobre o consumo de 
oxigênio e o catabolismo do glicogênio na presença de albumina
37,5 pM. Fígados de ratos alimentados foram perfundidos com tam-
pão Krebs/Henseleit-bicarbonato (pH 7,4) e contendo albumina 37,5 
pM. Acido niflúmico 50 pM foi infundido entre 10 e 40 minutos. 
Amostras foram coletadas para medir lactato, piruvato glicose e 
ácido niflúmico mais metabólitos. 0 oxigênio foi medido 
polarograficamente. Os pontos representam a média de três experi-
mentos .
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Figura 12. Incrementos no consumo de oxigênio (A) e na 
glicogenólise (B) em função da concentração livre e total de 
ácido niflúmico. Os dados foram obtidos de experimentos 
semelhantes aos da Figura 11, nos quais a concentração total de 
ácido niflúmico portal foi igual a 50 uM e a de albumina foi de 
4,5, 37,5 ou 150 uM. A glicogenólise foi calculada como produção 
de glicose + ^[produção de lactato + piruvato]. Cada ponto é a 
média de três experimentos de perfusão.
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inibida. Isto demonstra que a ativação da respiração pelo ácido 

niflúmico independe da fosforilação do ADP citosólico.

Com a oligomicina pode-se bloquear a ATP-sintase (ATP-ase 

mitocondrial) e com isto a respiração acoplada à síntese de ATP

(DePierre e Ernster, 1977). A respiração acoplada estando inibida 

pode ser restaurada por desacoplamento da cadeia respiratória.

Diferentemente do atractilosídeo, a oligomicina bloqueia a 

fosforilação tanto do ADP citosólico como também do mitocondrial.

0 experimento com oligomicina e ácido niflúmico está mostrado na 

Figura 15. A oligomicina inibe a respiração e ativa a produção de

lactato e a glicogenólise, de modo semelhante ao atractilosídeo. 

0 efeito sobre o consumo de oxigênio não é maior que aquele

observado com o atractilosídeo, provavelmente porque num fígado 

perfundido sem substratos para biossíntese a demanda

intramitocondrial de ATP seja muito pequena em comparação com a 

demanda citosólica. 0 ácido niflúmico, também neste caso, ativa

a respiração inibida por oligomicina, a exemplo do que já fizera 

com a respiração inibida por atractilosídeo. Portanto, apenas um

bloqueio direto da cadeia respiratória pode impedir a ação do 

ácido niflúmico, fato que é compatível com uma ação desacoplado-

ra.

3.2.2. Efeito do ácido niflúmico sobre a neoglicogênese a 

partir de piruvato e parâmetros relacionados

Decréscimo na geração de ATP prejudica os processos que de-

pendem estritamente de energia metabólica, o que significa que o 

ácido niflúmico deveria inibir esses processos. Por este motivo

foram realizados experimentos nos quais a neoglicogênese foi
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Figura 15. Efeito do ácido níflúmico sobre o consumo de oxigênio 
e o catabolismo do glicogênio na presença de oligomícina 5 uM. 0
fígado de um rato alimentado foi perfundido com tampão 
Krebs/Henseleit-bicarbonato (pH 7,4). Oligomicina 5 toM foi 
infundida a 10-40 minutos. Acido niflúmico 100 uM foi infundido a 
28-40 minutos, conforme indicado pela barra horizontal. Amostras 
foram coletadas para medir lactato, piruvato e glicose. 0 
oxigênio foi medido polarograficamente. Experimento representati-
vo de dois experimentos.
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medida sob diversas condições, já que esse processo é dependente 

da geração de nucleotídeos trifosfato. Medir a neoglicogénese no

fígado perfundido com interferência mínima do catabolismo do

glicogênio pode ser conseguido com fígados retirados de animais

em jejum. Um jejum de 24 horas é suficiente para reduzir o 

catabolismo do glicogênio a valores muito pequenos (Ishii et

a l 1987). Aumento no tempo de jejum não produz melhoria 

significativa, já que o fígado resiste a uma depleção total do

glicogênio (Bazotte et al., 1990). A taxa de liberação de glicose 

é praticamente igual à taxa de neoglicogénese se o líquido de

perfusão não contiver glicose numa concentração superior a 5,0

mM, já que em baixas concentrações de glicose não há praticamente

síntese de glicogênio (Itinose et al., 1989). 0 piruvato é um

substrato neoglicogênico que ocupa uma posição central, para ele

convergindo o lactato e também vários aminoácidos, inclusive o 

mais abundante deles, a alanina. Por isto, os primeiros

experimentos foram realizados com aquele substrato. A Figura 16 

mostra os resultados médios de experimentos nos quais a

concentração de ácido niflúmico foi aumentada por etapas entre 10 

e 100 uM na presença de piruvato 5 mM. Foram medidos quatro

parâmetros: consumo de oxigênio, produção de lactato, produção de 

glicose e a absorbância devida ao ácido niflúmico e seus

metabólitos, desta vez medida a 340 nm. Foram efetuadas também 

medidas antes da infusão de piruvato, as quais mostram que é

pequena a taxa de liberação de glicose e lactato, neste caso 

provenientes do glicogênio residual. A infusão de piruvato

provoca um rápido aumento no consumo de oxigênio e na liberação 

de lactato; aumenta também muito a liberação de glicose, porém o

incremento se dá mais lentamente.
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Figura 16. Efeito de várias concentrações de ácido niflúmico so-
bre a neoglicogênese a partir de píruvato exógeno. Fígados de ra-
tos submetidos a jejum prévio de 24 horas foram perfundidos com 
tampão Krebs/Henseleit-bicarbonato (pH 7,4), contendo albumina
4,5 mM. Piruvato 5 mM foi infundido entre 8 e 120 minutos. A 
infusão de ácido niflúmico foi iniciada aos 22 minutos, com au-
mentos sucessivos da concentração (10, 20, 50 e 100 uM), conforme 
indicado pelas barras verticais. As concentrações livres de ácido 
niflúmico foram, respectivamente 6,4, 11,9, 34,2 e 80,7 uM. Os 
pontos experimentais são a média de 4 experimentos com idêntico 
protocolo experimental.
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Estudos anteriores revelaram que o fígado é capas de sustentar 

altos níveis de neoglicogênese por duas horas ou mais (Zwiebel,

1990). A infusão de ácido niflúmico em concentrações crescentes 

afeta todos os parâmetros, mais acentuadamente a produção de

glicose. Acido niflúmico 10 pM (6,4 uM livre) é inócuo; a partir 

de 20 uM (11,9 mM livre), no entanto, a neoglicogênese passa a

ser inibida. Cada aumento produs uma nítida inibição adicional. 

Com 100 uM (80,7 uM livre) a taxa de liberação de glicose está

reduzida a um valor pouco abaixo de 0,1 umol • min-1 • g-1.

Observe-se aqui que isto é exatamente o oposto do que ocorre com

a liberação de glicose proveniente de glicogênio (i.e. , da 

glicogenólise), a qual é ativada (veja Figura 8 e subsequentes).

0 consumo de oxigênio, por outro lado, é ativado, mesmo já es-

tando em níveis altos depois da introdução de piruvato. A combi-

nação de eventos, ativação no consumo de oxigênio mais inibição 

de um processo biossintético estritamente dependente de energia

metabólica como a neoglicogênese, é uma indicação bastante forte 

de que essa ativação do consumo de oxigênio é, na verdade,

prejudicial e não benéfica. Esta combinação de eventos é 

exatamente a esperada para o caso de desacoplamento da

fosforilação. Observação que merece ser destacada ainda em 

relação à neoglicogênese é a reversão total desse parâmetro após

a interrupção da infusão do ácido niflúmico. 0 processo de 

biossíntese da glicose a partir de piruvato é bastante complexo,

havendo inclusive compartimentalização. Qualquer fator que dani-

fique a célula irreversivelmente pode afetar o processo. No

entanto, isto não ocorre com o ácido niflúmico: basta retirá-lo 

do líquido de perfusão que a neoglicogênese volta a ocorrer com a

mesma intensidade de antes da infusão.
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Figura 17. Efeito da albumina sobre a inibição da neoglicogênese
pelo ácido niflúmico. Fígados de ratos submetidos a jejum de 24 
noras foram perfundidos com tampão Krebs/Henseleit-bicarbonato
(pH 7,4}, contendo inicialmente albumina 300 iiM. A concentração 
de albumina foi diminuída em etapas, conforme indicado nas barras
horizontais. Piruvato 5 mM foi infundido entre 8 e 92 minutos; e 
o ácido niflúmico 200 pM entre 24 e 78 minutos. Os pontos são a
média de 3 experimentos. As concentrações livres de ácido niflú-
mico foram, 5,1, 8,25, 42,5 e 176,0 pM, respectivamente.
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parâmetros metabólicos são alterados: a neoglicogênese e a

produção de lactato são inibidas e o consumo de oxigênio é ati-

vado. Ativação no consumo de oxigênio já é bem visível mesmo com 

albumina 300 pM (p - 0,031); a neoglicogênese praticamente não é

inibida nesta concentração. Há um grande salto tanto no consumo 

de oxigênio como na neoglicogênese na passagem de albumina 150

para 38,5 pM, resultado de um salto também na concentração de 

ácido niflúmico livre (8,25 para 42,5 pM). Com albumina 4,5 pM a

inibição da neoglicogênese é praticamente total. 0 consumo de 

oxigênio diminui um pouco, provavelmente devido à alta

concentração de ácido niflúmico livre (176 pM), já que 

experimentos com mitocôndrias isoladas demonstraram que

concentrações muito altas podem ser inibitórias (Ishii, 1982). 

Pelo que se pode inferir dos experimentos da Figura 17, o efeito

inibidor sobre a neoglicogênese correlaciona com a concentração 

da forma livre, o que já foi mostrado anteriormente também para a

glicogenólise e o consumo de oxigênio (ver Figura 12). A Figura 

18 permite analisar melhor a relação entre a neoglicogênese e a

concentração portal da forma livre do ácido niflúmico. Na Figura 

18A, a neoglicogênese, expressa como fração do controle (i.e.,

ausência de ácido niflúmico) está representada contra a 

concentração livre de ácido niflúmico. Os dados foram obtidos dos

experimentos com albumina fixa e ácido niflúmico variável (Figura 

16) e dos experimentos com albumina variável e ácido niflúmico

fixo (Figura 17). Se a inibição correlaciona incondicionalmente 

com a concentração da forma livre, independentemente de como ela

foi estabelecida, então os valores obtidos em cada uma das duas 

séries experimentais deveriam ser superponíveis. A Figura 18A

sugere que este é realmente o caso. Para uma análise de
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regressão a representação do inverso da atividade neoglicogênica 

contra a concentração é mais apropriada. Isto foi feito na Figura

18B. A relação é parabólica e uma equação do segundo grau foi 

ajustada aos dados (veja legenda da Figura 18). A correlação é

boa, o coeficiente de correlação (r) sendo igual a 0,996. Com 

base nesta curva de regressão, pode-se esperar 50% de inibição da

neoglicogênese (a partir de piruvato 5,0 mM) com ácido niflúmico 

portal livre igual a 18,82 uM.

As variações observadas na Figura 17 poderiam ser devidas, 

em parte ao menos, à própria albumina, ou a impurezas na amostra

utilizada. É verdade que nos experimentos utilizou-se sempre 

albumina que o fornecedor alega ser essencialmente livre de

ácidos graxos, porém, pode haver outras impurezas como, por 

exemplo, hormônios com efeitos metabólicos pronunciados. Por isto

foi realizado o experimento mostrado na Figura 19. Neste 

experimento de perfusão a neoglicogênese a partir de piruvato foi

medida durante uma hora na presença de concentrações 

progressivamente menores de albumina entre 300 e 4,5 uM. Foram

medidos a produção de glicose, a produção de lactato e o consumo 

de oxigênio. As variações na concentração de albumina não produ-

ziram nenhuma alteração significativa nos fluxos metabólicos. A 

neoglicogênese mostra uma leve tendência em aumentar em função do

tempo, fato já conhecido desde que se começou a investigar o 

fígado perfundido e que ocorre mesmo na ausência de albumina

(Zwiebel, 1990). Este mesmo fenômeno, aliás, pode ser observado 

também nos experimentos com ácido niflúmico. Pode-se verificar

nas Figuras 16 e 17 que a taxa de produção de glicose após o 

término da infusão de ácido niflúmico é sempre um pouco maior do

que aquela atingida antes da infusão do inibidor.
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Figura 19. Neogl i cogênese a partir de piruvato com várias concen-
trações de albumina. 0 fígado de um rato em jejum de 24 horas foi 
perfundido com tampão Krebs/Henseleit-bicarbonato (pH 7,4), con-
tendo inicialmente albumina 0,3 mM. Piruvato 5 mM foi infundido 
no intervalo entre 6 e 66 minutos. A concentração de albumina foi 
sendo diminuída em etapas, conforme indicado pelas barras 
horizontais, passando sucessivamente de 0,3 mM para 0,15 mM, para
37,5 uM e, finalmente, para 4,5 uM. Amostras foram coletadas 
para a dosagem de glicose e lactato. 0 oxigênio foi medido pola- 
rograficamente.
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Convém fazer ainda um retorno à Figura 17 para comentar um 

fenômeno relativo ao ácido niflúmico que ainda não foi descrito

nos parágrafos anteriores- Conforme sempre foi feito rotineira-

mente em todos os experimentos em que se investigou o efeito do

ácido niflúmico sobre o metabolismo, a absorbância do perfusado 

venoso no ultra-violeta foi monitorada, excluindo-se a absor-

bância devida à albumina. Esta absorbância a 280 nm, como já 

comentado, deve-se basicamente à soma do acido niflúmico e seus

metabólitos. Uma análise dos valores de absorbância a 280 nm na 

Figura 17 revela que com o início da infusão de ácido niflúmico,

numa concentração alta de albumina (300 uM), a absorbância sobe 

mais rapidamente aos valores de estado estacionário do que

naqueles experimentos feitos com baixas concentrações de albumina 

(compare com a Figura 8, por exemplo). Além disto, quando da

passagem de albumina 150 para 38,5 uM e de 38,5 para 4,5 uM há, 

em cada caso, um pronunciado decréscimo transitório na

absorbância, com posterior retorno aos valores de estado 

estacionário. Não há nenhuma pausa na infusão de ácido

niflúmico, cuja concentração foi mantida rigorosamente constante 

no perfusado portal. Assim sendo, a observação dá a entender que

com o decréscimo súbito na concentração de albumina, uma certa 

quantidade adicional de ácido niflúmico foi sequestrada no

espaço intracelular, provocando um decréscimo de concentração no 

perfusado venoso. Na passagem de 300 para 150 uM a quantidade

extra de ácido niflúmico que entra nas células pode ser muito 

pequena para ser detectada. Estas observações são coerentes com a

interpretação dada até agora aos dados de absorbância a 280 ou 

340 nm no perfusado venoso, isto é, de que o tecido hepático

acumula ácido niflúmico. Porém, como se trata de dados semi-
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quantitativos, esta questão será abordada mais adiante com maior 

rigor.

3.2.3. Efeito do ácido niflúmico sobre o 

metabolismo do glicerol

As figuras 20 a 22 apresentam os resultados de -uma série de 

experimentos em que o efeito do ácido niflúmico sobre o

metabolismo do glicerol foi investigado. 0 metabolismo do glice-

rol pode ser informativo no que tange ao mecanismo de ação do

ácido niflúmico porque a metabolização desse substrato leva, 

simultaneamente, a vias catabólicas (oxidação a lactato) e ana-

bólicas (produção de glicose e síntese de triacilglicerídeos). Se 

for correta a interpretação dada até agora aos resultados obtidos

com ácido niflúmico, a produção de ácido lático devida ao 

glicerol deveria ser ativada; e a produção de glicose deveria ser

inibida.

A Figura 20 apresenta os resultados representativos de uma

série de três experimentos semelhantes nos quais a infusão de

ácido niflúmico foi precedida por um longo período de infusão (25

minutos) de glicerol 5,0 mM. A exemplo dos experimentos com 

piruvato, também neste caso os fígados foram retirados de animais

em jejum prévio de 24 horas, sempre com o objetivo de reduzir a 

um mínimo o catabolismo do glicogênio. Uma característica

importante do glicerol é a ausência de liberação de piruvato. 

Neste sentido, o glicerol é semelhante ao etanol (Thurman e

Scholz, 1977), que também reduz a um mínimo a liberação de pi-

ruvato. Isto ocorre porque tanto o etanol como o glicerol levam a

um grande aumento na razão NADH/NAD^ citossólica, o primeiro
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Figura 20. Efeito do ácido niflúmico sobre o metabolismo do gli-
cerol no fígado de rato em perfusão. 0 fígado de um rato em jejum 
de 24 horas foi perfundido com tampão Krebs/Henseleit-bicarbonato 
(pH 7,4), contendo albumina 4,5 uM. Glicerol 5 mM foi infundido 
entre 6 e 60 minutos de perfusão. 0 ácido niflúmico 50 uM (livre 
34,2 uM) foi infundido entre 32 e 46 minutos. Amostras foram 
coletadas para as dosagens de lactato e glicose; o oxigênio foi 
medido polarograficamente. Experimento representativo de -uma 
série de três.
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graças ao sistema álcool desidrogenase-aldeído desidrogenase e o 

segundo graças à glicerol 3-fosfato desidrogenase. Por isto, não

se pode medir piruvato, mas apenas o lactato como produto da 

transformação das trioses-fosfato provenientes do metabolismo do

glicerol. Uma outra parte, bem maior aliás, dessas trioses- 

fosfato é transformada em glicose. É o que revela a Figura 20: a

infusão de glicerol provoca um aumento pequeno na produção de 

lactato e um aumento muito maior na produção de glicose. Em

termos de unidades de triose (i.e., unidades C3 ), a produção de 

glicose é mais ou menos 4 vezes maior. 0 consumo de oxigênio, por

outro lado, é muito pouco afetado: há um aumento transitório que 

não se sustenta. 0 ácido niflúmico, quando introduzido entre 32 e

46 minutos, afeta todos estes parâmetros: o consumo de oxigênio é 

aumentado, a produção de glicose é inibida e a produção de

lactato é aumentada. Esses fenômenos são todos reversíveis.

Todos os efeitos observados na Figura 20 podem ser vistos

novamente na Figura 21, apenas com um protocolo experimental 

diferente. Nos experimentos da Figura 21 a infusão de ácido

niflúmico precedeu a infusão de glicerol. Este tipo de protocolo 

experimental permite verificar a contribuição do catabolismo do

glicogênio remanescente. Como se pode verificar, esta 

contribuição é mínima: não há nenhum aumento na liberação de

glicose antes da infusão de glicerol e apenas um pequeno aumento 

na produção de lactato. 0 consumo de oxigênio, no entanto, sofre

o aumento usual, observação que revela, mais uma vez, que os 

efeitos do ácido niflúmico são primordialmente o resultado de

uma ação sobre o metabolismo oxidativo mitocondrial. Com a 

infusão de glicerol, aos 20 minutos, todos os parâmetros são

alterados mais uma vez: aumentam consumo de oxigênio, produção de
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Figura 21. Metabolismo do glicerol no fígado de rato em perfusão 
na presença de ácido niflúmico 50 pM. Fígados de ratos em jejum 
de 24 horas foram perfundidos com tampão Krebs/Henseleit-bicarbo- 
nato (pH 7,4), contendo albumina 4,5 uM. Acido niflúmico 50 uM 
(livre 34,2 pM) foi infundido entre 6 e 36 minutos. Glicerol 5 mM 
foi infundido entre 20 e 52 minutos. Amostras foram coletadas 
para as dosagens de lactato e glicose; o oxigênio foi medido 
polarografieamente. Média de três experimentos.
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glicose e produção de lactato. A retirada do ácido niflúmico aos 

36 minutos provoca novo aumento na produção de glicose, o que

mostra que a via estava inibida. A produção de lactato, por outro 

lado, retorna a níveis bem baixos. Em relação ao consumo de

oxigênio, nota-se um rápido decréscimo adicional, em que pese o 

fato de que já há uma tendência lenta de queda na presença de

glicerol, fenômeno aliás observável também no experimento da

Figura 20.

A Figura 22 mostra uma titulação do metabolismo do glicerol 

pelo ácido niflúmico semelhante àquela feita com o metabolismo do

piruvato (Figura 16). 0 ácido niflúmico foi variado na faixa 

entre 10 e 100 uM. A concentração de 10 uM (6,4 uM livre) não

provoca quase que alteração nenhuma. Com 20 uM (11,9 uM livre) há 

um decréscimo grande na produção de glicose, mas apenas pequena

alteração na produção de lactato. Um salto na produção de lactato 

ocorre quando o ácido niflúmico é aumentado para 50 uM (34,2 uM

livre). Estranhamente a produção de glicose não sofre inibição

adicional na passagem de 20 para 50 uM, antes pelo contrário, ela

é até um pouco maior. A causa pode estar num balanço energético 

levemente mais favorável no citosol, causado pelo grande aumento

na produção de lactato. Deve-se lembrar que a transformação de 

glicerol em lactato gera um lucro líquido de 1,0 mol de ATP por

mol de lactato produzido. Assim, pode ser que o decréscimo na 

fosforilação, que ocorre na passagem de 20 para 50 uM, seja

compensado pelo grande aumento na produção de ATP citosólico. De 

qualquer forma, com ácido niflúmico 100 uM (80,7 uM livre), na

última etapa da titulação, a síntese de glicose é completamente 

abolida. A produção de lactato sofre um aumento transitório e cai 

posteriormente. A interrupção da infusão da droga, finalmente,



Resultados s dlscussAo 90

Gl i cero l  (5 mM )

E
c

o3̂
ro

A Ac ni f lúm ico 
e metabdlitos

■ O x ig  ên i o 
o L. a c t a t o 

• Glucose

tn/R/ um Ac n i f lúm ico  p o r ta l  
^ ^ 2 0 /1 1 3  uM ( t o l n  l / l  i v r p ) 

150/34.2 uM
| 100/80,7pM

I I I I  | I I I

0 10 20 30 40 50 60 70
Tempo (m in u to s )

80 90 100 110

Figura 22. Titulação do metabolismo do glicerol com ácido niflú- 
mico. Fígados de ratos em jejum de 24 horas foram perfundidos com 
tampão Krebs/Henseleit-bicarbonato (pH 7,4) contendo albumina 4,5 
liM. Glicerol 5 mM foi infundido entre 6 e 112 minutos e ácido 
niflúmico entre 26 e 90 minutos, nas concentrações indicadas. 
Média de três experimentos.
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eleva os níveis de produção de glicose e diminui a produção de 

lactato. Deve-se notar ainda que o comportamento do consumo de

oxigênio é um pouco estranho quando a concentração de ácido 

niflúmico atinge 100 uM. Após uma fase de retardo o consumo

decresce rapidamente, sem estabilizar antes do fim da infusão do 

ácido niflúmico. Após o encerramento da infusão o consumo de

oxigênio sobe novamente. Uma tendência de diminuir o consumo de 

oxigênio na passagem de uma concentração mais baixa para outra

mais alta na faixa entre 100 e 200 uM foi observada também nos 

experimentos com piruvato, conforme pode ser visto nas Figuras

16 e 17. No caso do glicerol, no entanto, este fenômeno é bem 

mais evidente e pronunciado, sendo que não há dados disponíveis

para uma interpretação.

Em linhas gerais pode-se dizer que, no tocante ao

metabolismo do glicerol, o ácido niflúmico ativa processos cata- 

bólicos que levam à síntese citosólica de ATP e que ele inibe

processos anabólicos, como a produção de glicose. Estes dados, em 

que pesem alguns detalhes de difícil interpretação, concordam com

a interpretação dada até agora a todas as alterações metabólicas 

causadas pelo ácido niflúmico.

3.2.4. Efeito do ácido niflúmico sobre o 

metabolismo da frutose

Outro substrato cujo metabolismo consiste em processos cata-

bólicos e anabólicos é a frutose (Ishii et ai., 1987; Suzuki-Kem- 

melmeier e Bracht, 1989). Este açúcar pode ser transformado em

glicose (biossíntese) ou degradado a lactato e piruvato, processo
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chamado de frutólise, mas que aproveita boa parte da via 

glicolítica (Dietz, 1978). A frutólise produz boa parte da

energia necessária para a síntese de glicose. Por isto, a síntese 

de glicose a partir de frutose depende menos ainda da cadeia

respiratória do que no caso do glicerol. Concentrações idênticas 

de ácido niflúmico deveriam, consequentemente, ser menos efetivas

sobre a neoglicogênese a partir de frutose do que sobre a 

neoglicogênese a partir de piruvato. Isto tudo se a ação da droga

realmente estiver concentrada na cadeia respiratória. A Figura 

23 mostra os resultados médios de três experimentos nos quais o

metabolismo da frutose 10 mM foi titulado com ácido niflúmico 

total entre 16 e 100 nH (livre entre 8,39 a 73,0 mM). Como já foi

feito nos experimentos com piruvato e glicerol, os fígados são de 

animais em jejum prévio de 24 horas, para minimizar o catabolismo

do glicogênio. A infusão de frutose provoca aumento imediato no 

consumo de oxigênio e nas produções de glicose, lactato e

piruvato. A introdução do ácido niflúmico produz os efeitos espe-

rados: a produção de glicose é inibida e o consumo de oxigênio é

ativado, embora este último efeito somente seja observável nas

maiores concentrações. A produção de lactato, por outro lado, é

aumentada até à concentração de 52 uM. Na passagem desta última 

concentração para 100 uM há uma queda relativa, porém, os níveis

de produção continuam elevados, bem acima dos níveis basais (sem 

ácido niflúmico). A produção de piruvato é sempre menor durante a

infusão de ácido niflúmico. Todos os efeitos são reversíveis. 0

grau máximo de inibição da produção de glicose é aproximadamente

igual a 61%. No caso do piruvato e do glicerol chegou-se a 

valores próximos de 90% na mesma faixa de concentrações.

Portanto, a síntese de glicose a partir de frutose realmente é
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Figura 23. Efeito do ácido niflúmico sobre o metabolismo da fru- 
tose. Fígados de ratos em jejum de 24 horas foram perfundidos com 
tampão Krebs/Henseleit-bicarbonato (pH 7,4), contendo albumina 
5,8 mM. Frutose 10 mM foi infundida entre 8 e 98 minutos. O ácido 
niflúmico foi infundido entre 20 e 78 minutos, nas concentrações 
indicadas na barra horizontal. As concentrações livres foram 
8,39, 13,56, 30,06 e 73,0 uM, respectivamente. Amostras foram
coletadas para a dosagem de metabolitos. 0 oxigênio foi medido 
polarograficamente. Cada ponto é a média de três experimentos com 
idêntico protocolo experimental.
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menos sensível ao ácido niflúmico do que a mesma síntese a partir 

de piruvato. E é bem provável que isto se deva à fosforilação

citosólica a nível de substrato, isto é, à frutólise. De fato,

como revela a Figura 23, a produção de lactato + piruvato na

presença de ácido niflúmico atinge até 3,5 umol • min-1 • g-1 e 

nunca é inferior a 2,5 umol ■ min-1 -g-1. Isto significa que

pelo menos 2,5 umol de ATP são produzidos citosolicamente por

minuto por grama, o que é suficiente para transformar 1,25 umol

de frutose • min"1 • g“1 em glicose. Embora haja também

fosforilação de ADP no citosol a partir de glicerol, ela é bem

menos intensa do que na presença de frutose. Claramente, 

portanto, a célula está bem menos desprovida de nucleotídeos

trifosfato na presença de frutose do que na presença de glicerol 

e sobretudo de piruvato. 0 que explica o menor grau de inibição

sobre a produção de glicose a partir de frutose. Por outro lado, 

os dados obtidos nos experimentos com frutose encaixam-se

bastante bem na interpretação dada até agora aos efeitos do ácido 

niflúmico sobre o metabolismo.

3.3. O espaço de distribuição, transporte e ligação 

intracelular do ácido niflúmico

As medidas de absorbância do perfusado a 280 ou 340 nm, 

realizados rotineiramente nos experimentos em que os fluxos

metabólicos foram medidos —  e que refletem muito provavelmente a 

concentração venosa do ácido niflúmico mais os seus produtos de

metabolização —  sugerem que o tecido hepático tem alta afinidade
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pelo ácido niflúmico. Por isto vale à pena investir trabalho 

experimental no estudo do (a) espaço de distribuição, (b) do

transporte e (c) da possível ligação intracelular desse composto. 

Os dados obtidos com o ácido niflúmico poderão dar uma idéia

também acerca do comportamento dos demais ácidos fenâmicos, dada 

a grande semelhança estrutural entre eles (ver Figura 1).

3.3.1. Curvas de diluição do ácido niflúmico em resposta

a infusões contínuas

0 transporte e o espaço de distribuição do ácido niflúmico 

podem ser medidos no fígado inteiro pela técnica da diluição de

indicadores múltiplos. Nesses experimentos, a substância em 

estudo é infundida (ou injetada) simultaneamente com um ou mais

indicadores. No caso do ácido niflúmico o indicador utilizado foi 

a água triciada (C3H]H20). 0 perfusado foi fracionado em frações

entre 0,5 segundo e 2 minutos logo após o início da infusão e o 

ácido niflúmico e a água triciada medidos. 0 ácido niflúmico foi

extraído com acetato de etila para eliminar os produtos de 

metabolização, conforme descrito em Materiais e Métodos. As

Figuras 24 a 26 mostram uma série de curvas típicas obtidas sob 

várias condições. Na Figura 24, a albumina esteve ausente do

líquido de perfusão e a concentração portal de ácido niflúmico 

foi variada entre 10 e 1000 pM em vários experimentos. A água

triciada foi sempre infundida simultaneamente, mas para maior 

clareza apenas uma curva está sendo mostrada. De qualquer forma

elas são todas bastante parecidas. Todas as curvas foram 

normalizadas, quer dizer, a concentração venosa foi dividida pela

concentração portal. A curva da [3H]água aproxima-se rapidamente



Resultados e dlscuss&o 96

1.0-1

o 0.8-j

o 
• C3

o 0.6HL_
c 
0) o
g 0.4H
o
a
~o
o
'Oo-o
LL

0.2-

0-1
500 1500 2000 2500

Tempo após o in íc io  da i n f u s ã o  (segundos )

Figura 24. Experimentos de diluição de indicadores múltiplos com 
diferentes concentrações de ácido niflúmico na ausência de albu-
mina. Fígados de ratos alimentados foram perfundidos com tampão 
Krebs/Henseleit-bicarbonato (pH 7,4). Acido niflúmico (diversas 
concentrações) e água triciada (2,3 uCi/min) foram infundidos si-
multaneamente. O perfusado venoso foi fracionado em frações entre 
0,5 segundo e 1 minuto. A água triciada foi contada num cintila- 
lador para amostras líquidas. O ácido niflúmico foi extraído com 
acetato de etila e dosado espectrofotometricamente a 287 nm. As 
frações do arterial que apareceram no perfusado venoso foram re-
presentadas contra o tempo após o início da infusão. Apenas uma 
curva da água triciada está representada (♦-- ♦ ). As concentra-
ções portais de ácido niflúmico foram as seguintes: 1 mM, *-- *;
200 |jM, a ü ; 100 uM, ■-- ■; 50 uM, a □ ; 20 uM, •-- •; e 10
uM, o o.



Rosultadoo o dlscuos&o 97

da unidade, o que significa ausência de transformação metabólica 

significativa. Na faixa entre 10 e 1000 uM, o ácido niflúmico é

retardado em relação à [3H]água, o que significa um alto espaço, 

aparente ou real, de distribuição para a droga. 0 espaço extra de

distribuição, real ou aparente, do ácido niflúmico em relação ao 

espaço aquoso é proporcional à área entre a curva da [3H]água e a

curva do ácido niflúmico (Meier e Zierler, 1954). A 10 uM, o 

ácido niflúmico aparece no perfusado venoso a 480 segundos após o

início da infusão, enquanto que a [3H]égua aparece a 2-3 

segundos. Â medida que a concentração portal é aumentada, no

entanto, o retardamento do ácido niflúmico diminui progres-

sivamente. Esse comportamento do ácido niflúmico já era esperado

com base nas medidas de absorbância total a 280 ou 340 nm (ácido 

niflúmico mais produtos) nos experimentos sobre os efeitos

metabólicos da droga. Em baixas concentrações, a fração 

venosa/portal do ácido niflúmico aproxima-se assintoticamente de

valores de estado estacionário bem abaixo da unidade, fato que 

reflete a transformação metabólica. A medida que a concentração é

alimentada, a fração transformada sob condições de estado 

estacionário diminui. Para concentrações portais acima de 100 uM,

a fração transformada é muito pequena e não pode mais ser 

determinada com precisão.

Como a albumina esteve ausente na série de experimentos na 

Figura 24, somente ácido niflúmico livre (i.e., não-ligado) esta-

va presente no espaço extracelular. Na série de experimentos mos-

trados na Figura 25, a concentração portal livre de ácido niflú-

mico foi mantida constante e igual a 20 iü, enquanto que a con-

centração total foi variada na faixa entre 20 e 176,68 uM. Con-

seguiu-se isto com uma variação simultânea das concentrações da
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Figura 25. Experimentos de diluição de indicadores múltiplos com 
concentrações variáveis de ácido niflúmico e albumina, mas com 
idênticas concentrações de ácido niflúmico livre na veia porta.
Fígados de ratos alimentados foram perfundidos com tampão Krebs/ 
Henseleit-bicarbonato (pH 7,4) contendo albumina em diferentes 
concentrações. Acido niflúmico (diversas concentrações) e água 
triciada foram infundidos simultaneamente. As concentrações de 
albumina e ácido niflúmico foram fixadas de modo a manter 
constante e igual a 20 uM a concentração portal de ácido niflú-
mico livre. 0 perfusado venoso foi fracionado em frações entre 
0,5 segundo e 1 minuto. A água triciada foi contada num 
cintilador para amostras líquidas. 0 ácido niflúmico foi extraído 
com acetato de etila e dosado espectrofotometricamente a 287 nm. 
As frações do arterial que apareceram no perfusado venoso foram 
representadas contra o tempo após o início da infusão. Apenas uma 
curva da água triciada está representada (a a ). As concentra-
ções portais de albumina e ácido niflúmico foram as seguintes:
ausência de albumina e ácido niflúmico 20 uM, o o; albumina 5
uM e ácido niflúmico 35,5 uM, •-- •; albumina 10 pM e ácido ni-
flúmico 51,3 uM, □-- □; albumina 20 pM e ácido niflúmico 81,5 uM,
■-- ■; e albumina 50 uM e ácido niflúmico 176 uM, a a .
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descrever o transporte e o metabolismo de palmitato no fígado em 

perfusão (Ferraresi-Filho et al., 1992). Os eventos esquematiza-

dos na Figura 27 são o mínimo que se pode esperar para ânions 

lipofílicos que se ligam à albumina (Tiribelli et al., 1990). De

acordo com o esquema, o ácido niflúmico liga-se à albumina (Al) 

no espaço extracelular formando o complexo OAl e complexos de

ordem superior. Assume-se que a droga também se liga 

intracelularmente a proteínas ou membranas (X) formando o

complexo C-X e possivelmente também complexos de ordem superior. 

A ligação intracelular de substâncias lipofílicas é um fenômeno

bem documentado (Cooper et al., 1987; Tiribelli et al., 1990). As 

formas livres extra- e intracelulares, Caf e Cif respectivamente,

permeiam a membrana celular (Mb) nas duas direções, sendo fi e fs 

as respectivas constantes de velocidade. As formas livres são

constantemente regeneradas pela dissociação dos complexos. 

Uma análise matemática dos dados obtidos com ácido niflúmico pode

ser feita através do modelo espaço-distribuído com tempos de 

trânsito sinusoidais variáveis proposto por Goresky e

colaboradores (Goresky, 1963; Goresky et al., 1970). Este modelo 

tem provado sua utilidade também no estudo do transporte de

substâncias lipofílicas como palmitato (Goresky et al., 1978; 

Ferraresi-Filho et al., 1992), octanoato (Bracht et al., 1990) e

monoálcoois (Goresky et al., 1983). Quando analisado nos termos 

desse modelo, as formas e as posições das curvas do ácido

niflúmico em relação às da [3H]água sugerem fortemente uma 

distribuição limitada pelo fluxo para a droga. Isto quer dizer,

que todas as constantes de velocidade, exceto f3 , tendem ao 

infinito e não podem ser determinadas. Distribuição limitada pelo

fluxo pressupõe equilíbrio entre os espaços intra- e extracelular
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em qualquer ponto ao longo dos sinusóides (Goresky et al., 1983). 

Este tipo de comportamento é sugerido pelo fato das curvas do

ácido niflúmico aparecerem sempre retardadas e inteiramente 

deslocadas para a direita em relação às curvas da [3H]égua. Sabe-

se que a água sofre distribuição dependente do fluxo no fígado 

(Goresky, 1963). Curvas de diluição de substâncias tais como

palmitato, cuja distribuição não é limitada pelo fluxo, correm, 

especialmente no início, à esquerda da curva da água triciada 

(Ferraresi-Filho et al., 1992).

Para estas considerações qualitativas convém procurar algum

apoio quantitativo. Considere-se, por isto, uma substância cuja 

distribuição hepática, num dado espaço, é limitada pelo fluxo e

que sofre transformação metabólica irreversível neste espaço. Foi 

demonstrado, teórica e experimentalmente, que a resposta do

fígado a um pulso (injeção única) de tal substância (Q'[t3) pode 

ser descrita pela equação abaixo (Goresky, 1964; Goresky et al.,

1970; Goresky et al., 1983):

Q'(t) = f(t)*exp[-k3(t - to)] [8]

Na equação [8] t representa o tempo após a injeção, to o tempo 

de trânsito pelos grandes vasos (mais o sistema de tubos antes e

depois do fígado até o ponto de coleta das amostras) e k3 a cons-

tante de metabolização. A função f(t) representa a distribuição 

de frequência dos tempos de trânsito pelos sinusóides. Esta dis-

tribuição de frequência pode ser obtida experimentalmente inje-

tando simultaneamente uma referência que ocupe o mesmo espaço que 

a substância em estudo, mas que não seja metabolizada. No caso da

sulfobromoftaleína, que é removida irreversivelmente do espaço
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extracelular, a referência adequada é uma substância que se 

distribua no espaço extracelular (albumina, por exemplo; Goresky,

1964). Para o etanol, a referência adequada é a água triciada, 

que se distribui de modo limitado pelo fluxo em todo o espaço 

aquoso do fígado (Goresky et al., 1983).

A equação [8] descreve a resposta a um pulso (injeção

única). No caso da infusão contínua, a resposta é a integral da 

equação [8] (Meier e Zierler, 1954; Goresky et al., 1970):

A função de distribuição de frequência de tempos de trânsito f(t) 

pode ser obtida tomando a derivada primeira da curva de diluição

de uma substância que ocupe o mesmo espaço que a substância 

metabolizada e que tenha sido infundida simultaneamente. Isto

pode revelar-se impossível, especialmente quando o espaço de 

distribuição da substância em estudo, como parece ser o caso do

ácido niflúmico, varia com a concentração. Uma referência 

adequada, no entanto, pode ser gerada a partir da curva de

diluição de outro indicador que também sofra distribuição 

limitada pelo fluxo. Foi demonstrado que as curvas de diluição

resultantes de um pulso (injeção única) de substâncias que se 

distribuem de modo limitado pelo fluxo relacionam-se umas com as

outras por apenas uma razão de espaços (Goresky et al., 1970). 

Se (1 + $) é esta razão de espaços, a curva de diluição da água

triciada resultante de um pulso (injeção única), ou a derivada 

primeira da curva de diluição obtida numa infusão contínua

(Q'ôgu.a.[t ]), pode ser transformada como segue (Goresky et al., 

1970; Bracht et al., 1981):

to
f(t)*exp[-k3 (t - to)] dt [9]
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Q'*l(t) = f(t) = yi-ç (t - to) 
"1" + § [10]

A curva transformada da água triciada, Q'n(t), pode ser obtida

alterando a escala de tempo (corrigida por to) e a amplitude 

pelo mesmo fator (1 + $). A substituição do valor de f(t) na

equação [9] resulta na expressão que, teoricamente, descreve o 

comportamento do ácido niflúmico:

Na equação [11], Qnif(t) é a curva de diluição do ácido niflúmi-

co, expressa como fração do arterial como nas Figuras 24-26. A

soma (1 + $) representa a razão do espaço aparente do ácido ni-

flúmico para espaço aquoso do fígado. Por "espaço aparente" en-

tenda-se aqui a sua definição já clássica aplicada ao fígado em 

perfusão isolada: o espaço aparente do ácido niflúmico seria o

volume de perfusado (tampão Krebs/Henseleit) necessário para dis-

solver a mesma quantidade de ácido niflúmico retida no fígado em

determinadas condições (Gibaldi e Perrier, 1982). Quando $ é ze-

ro, o espaço de distribuição do ácido niflúmico é igual ao espaço

aquoso. 0 parâmetro $ é, portanto, a razão do espaço extra do 

ácido niflúmico para o espaço aquoso. Em termos mais rigorosos, o

(t - to) 
1 + *

• exp[-k3(t - to)] dt [11]

termo y ■■■—■ ̂  Q" | - + to é a derivada primeira da curva de 

diluição da [3H]água no tempo t' = [(t-to)/(1+$) + to], dividi-
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da pelo fator 1+$. A constante de velocidade mensurável, k3 , é 

uma constante composta, de pseudo primeira ordem, que pode ser

definida como o produto da constante de velocidade de 

biotransformação do ácido niflúmico livre com a fração de ácido

niflúmico livre no espaço intracelular, i.e., k3 = Í3 -(Cif/Ci),

Ci sendo a concentração intracelular total, livre mais ligada,

referida ao espaço aquoso intracelular (ver Figura 27). A 

constante de velocidade ía é a somatória de todas as constantes

de velocidade das reações individuais de biotransformação, as 

quais por seu turno, são funções dos parâmetros cinéticos dos

sistemas enzimáticos pertinentes (Ferraresi-Filho et al. , 1992).

Os parâmetros §, ka e to podem ser determinados ajustando a 

equação [11] às curvas experimentais do ácido niflúmico por um 

método não-linear de mínimos quadrados, conforme descrito em

Materiais e Métodos. Isto foi feito para um grande número de ex-

perimentos. Em geral, boa concordância foi encontrada entre

teoria e experimento, significando que a passagem do ácido niflú-

mico através da membrana celular, bem como a dissociação dos

complexos com a albumina, é realmente muito rápida a ponto de ser 

limitada apenas pelo fluxo. A Figura 28 mostra um exemplo e

ilustra alguns aspectos dos cálculos. Os dados experimentais 

mostrados na Figura 28 foram obtidos com albumina 5 uM e ácido

niflúmico 35,5 uH no perfusado portal. Na Figura 28A, os pontos 

experimentais (•-- • ) são comparados com a curva teórica (----),

calculada com os valores otimizados de $, k3 e to. Se k3 é 

colocado como igual a zero, a curva calculada com os valores

otimizados de $ e to representa a curva da referência apropriada 

para o ácido niflúmico, conforme definido acima. Esta curva (---)

está muito próxima da curva do ácido niflúmico no início, mas
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Figura 28. Ajuste da equação [11] aos dados experimentais. As
condições experimentais foram ácido niflúmico 35,5 uM e albumina 
5 uM. Estão representados os dados experimentais da [3H]água
(o o) e do ácido niflúmico (•-- • ). A curva contínua no gráfico
A (--- ) foi calculada com valores otimizados dos parâmetros: to
= 3,578 segundos; k3 = 3,21 ■ 10~4 segundo-1; e f - 22,38 ml do 
espaço aparente extra do ácido niflúmico/espaço aquoso. 0 
coeficiente de correlação foi igual a 0,998. A curva tracejada no
gráfico A (--- ) foi calculada com os mesmos valores dos
parâmetros, mas com k3 = 0. A curva contínua no gráfico B foi 
calculada com í e k3 iguais a zero e com to = 3,578 segundos.
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afasta-se dela progressivamente em função do tempo e tende 

assintoticamente para a unidade. A Figura 28B mostra a curva da

[3H]água e os primeiros pontos da curva do ácido niflúmico com 

escala do tempo muito expandida comparado com a Figura 28A. A

linha contínua ligando os pontos experimentais da [3H]água foi 

calculada com o valor otimizado de to, mas com í e k3 iguais a

zero. A concordância entre os pontos experimentais e a curva 

calculada evidencia apenas a correção dos procedimentos numéricos

utilizados, pois se f e k3 são nulos, a curva transformada da 

[3H]água terá que resultar exatamente na própria curva da

[3H]água, a menos que haja erros nas derivações, integrações e 

interpolações numéricas realizadas. Esta precaução foi tomada na 

avaliação de cada experimento.

3.3.3. Espaços de distribuição e transformação metabólica

Nas Figuras 29 e 30, os parâmetros obtidos ajustando a equa-

ção [11] aos dados experimentais, 1+3? e k3 , foram representados

em função da concentração portal do ácido niflúmico. A Figura 29 

mostra os dados da série de experimentos nos quais a concentração

portal do ácido niflúmico foi variada na ausência da albumina 

(Figura 24); e, a Figura 30 ilustra a série de experimentos rea-

lizados com concentração fixa de ácido niflúmico livre (Figura 

25). Além de $ e k3 , as Figuras 29 e 30 também mostram as veloci-

dades de transformação metabólica, calculadas a partir da dife-

rença porto-venosa sob condições de estado estacionário e expres-

sas como nmol ■ min-1 ■ g-1. Todos os dados experimentais são a 

média de no mínimo 3 e no máximo 7 experimentos.

Na ausência de albumina circulante, as razões do espaço do
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Figura 29. Parâmetros derivados de experimentos de diluição de 
indicadores múltiplos com concentrações variáveis de ácido niflú- 
mico e sem albumina no líquido de per fusão. Os parâmetros $ e k3 
foram obtidos fazendo um ajuste de mínimos quadrados da equação 
[11] aos dados de experimentos do tipo mostrados na Figura 24. A 
velocidade de biotransformação foi calculada da diferença porto-
venosa de estado estacionário. Legendas: 1 + •-- •; k3, o o;
e velocidade de biotransformação, ■-- ■. Cada ponto é a média de
3-7 experimentos; as barras horizontais são os erros padrões das 
médias.
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ácido niflúmico para o da água (1+$) são muito altas em baixas 

concentrações da droga (Figura 29). Para o ácido niflúmico 10 uM

na veia porta a razão é igual a 43,5±4,7 (n=5). No entanto, a 

razão decresce progressivamente com concentrações crescentes. A

1,0 mM seu valor está reduzido para 4,37±0,6 (n=3). A constante 

de velocidade para transformação metabólica (k3 ) também decresce

com o aumento na concentração. Para concentrações acima de 100 uM 

ela não pode mais ser determinada. Mesmo a 100 nM o erro padrão

da média é quase igual ao próprio valor. Esse decréscimo nos 

valores da constante de velocidade em função dos aumentos na

concentração são esperados por causa da provável saturação dos 

sistemas enzimáticos responsáveis pela transformação metabólica

(Thurman e Kauffman, 1980). Que isto é realmente o caso é revela-

do pelas velocidades de metabolização calculadas independentemen-

te e também mostradas na Figura 29. Uma análise dessa curva indi-

ca, no entanto, que além da saturação, uma espécie de inibição

por substrato se manifesta. Na faixa entre 50 e 100 uM a velo-

cidade de biotransformação decresce. Nos experimentos feitos em

concentrações acima de 100 uM esta tendência se mantém, e embora 

não se possa dizer com precisão o valor, pode-se dizer ao menos

que ele não é maior do que aquele encontrado a 100 uM. 0 valor 

máximo de velocidade de biotransformação, medido a 50 uM, é igual

a 19,6± 1,5 nmol • min-1 ■ g-1 (n=4). 0 fenômeno semelhante a uma 

inibição por substrato é provavelmente devido aos efeitos

metabólicos da droga, i.e., à inibição da fosforilação oxidativa 

já demonstrada e discutida anteriormente, já que as reações de

conjugação são dependentes de energia (Thurman e Kauffman, 1980; 

Aw e Jones, 1982). Isto é corroborado pelo fato do octanoato, um

desacoplador nas altas concentrações utilizadas (Scholz et al.,
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1984), também diminuir a velocidade de metabolização da droga 

(compare 20 uM na Figura 24 com a curva da Figura 26). Existe

também a possibilidade de que o ácido niflúmico, a exemplo do que 

faz em eritrócitos (Scuteri et al., 1987), iniba o transporte de

sulfato. Se esta inibição for muito forte, ela pode reduzir a 

disponibilidade intracelular de sulfato para conjugação.

A Figura 30 mostra os parâmetros calculados para a série de 

experimentos com ácido niflúmico portal livre constante. São

mostrados também os graus de ligação da droga à albumina do lí-

quido de perfusão. A razão de espaços 1+$ diminui progressiva-

mente à medida que o grau de ligação aumenta de zero para 90%. 

Com 90% de ligação, no entanto, a razão de espaços ainda é igual

a 5,1±0,7 (n=3). As velocidades de biotransformação mudam muito 

pouco. Há uma tendência ascendente, mas sem significância

estatística, como revelado por uma análise da variância (p = 

0,096). A constante de velocidade para biotransformação também

apresenta pequenas variações, mas estatisticamente elas não são 

significativas (p = 0,075).

Conforme mostra a Figura 26 o octanoato influi na curva de 

diluição do ácido niflúmico. Em termos quantitativos, o octanoato

0,5 mM reduziu o parâmetro 1+$ de 37,66±1,47 (controle com ácido 

niflúmico 20 uM) para 18,3±1,3, uma redução, portanto, de 51,4%.

3.3.4. Concentrações intra- e extracelulares

A concentração intracelular do ácido niflúmico (Ci) pode ser

determinada a partir de $ e da concentração extracelular (Cô ). 

Uma expressão relacionando Ci e § pode ser derivada das relações 

já conhecidas entre (1) tempos de trânsito (Meier e Zierler,
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Figura 30. Parâmetros derivados de experimentos de diluição de 
indicadores múltiplos com concentrações variáveis de ácido niflú-
mico e albumina de modo a manter constante a concentração portal 
de ácido niflúmico não-ligado (20 pM). Os parâmetros $ e k3 foram 
obtidos fazendo um ajuste de mínimos quadrados da equação [11] 
aos dados de experimentos do tipo mostrados na Figura 25. A 
velocidade de biotransformação foi calculada da diferença porto-
venosa de estado estacionário. Legendas: 1 + <£, •-- •; k3, o o;
velocidade de biotransformação, ■-- ■; grau de ligação do ácido
niflúmico no perfusado, a a. Cada ponto é a média de 3-4 expe-
rimentos; as barras são os erros padrões das médias.
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1954), (2) constantes de velocidade (Ishii et al., 1987) e razões 

de espaços (Goresky et al., 1983). 0 parâmetro (1+$) também pode

ser escrito em termos da razão entre o tempo médio de trânsito de

uma referência apropriada para o ácido niflúmico (curva transfor-

mada da água), tn, e o tempo de trânsito da égua triciada, tw

(Meier e Zierler, 1954):

- 1 + $ [12]
tw

Os tempos de trânsito são considerados corrigidos para o tempo de

trânsito nos grandes vasos e nos tubos da aparelhagem de perfusão 

(to). A razão do espaço aquoso intracelular para o espaço extra-

celular, 8', pode ser definida como (Bracht et al., 1980):

= 8' [13]

Na equação [10], tr é o tempo de trânsito de um indicador para o 

espaço extracelular, como por exemplo [14C]sacarose (Bracht et

al., 1980). Adicionalmente, a seguinte relação entre as constan-

tes de velocidade para influxo e efluxo e os tempos de trânsito

foi demonstrada como sendo válida (Bracht et al., 1981; Ishii et 

al., 1987):

kl   tn t ir*  ̂14 ]
k 2 tw — tr

Na equação [11], ki e k2 são constantes de velocidade compostas,

de pseudo primeira ordem, para o influxo e o efluxo, 

respectivamente. Por analogia com k3, elas são iguais fi*(Cef/Ca)



Resultados &  dlscussAo 114

e f2 -(Cif/Cl), respectivamente (veja Figura 26). As equações [12] 

a [14] podem agora ser combinadas e resolvidas para ki/kz. 

Fazendo isto, obtém-se:

|| 3 i + $ + §/e' [15]

É fácil de deduzir da equação [15] que ki = kz quando $ = 0, i.

e., o espaço aparente do ácido niflúmico é igual ao espaço aquoso 

quando ki = kz. Deve-se notar também que $ > 0 somente é possível

quando ki é maior que k2 . A razão ki/kz, por outro lado, corres-

ponde a Ci/Ce no equilíbrio (Ishii et al., 1987; Ferraresi-Filho

et al.., 1992). Consequentemente, pode-se escrever também:

Ci = Ce’(l + $ + §/©') [16]

A concentração intracelular total de equilibrio, Ci, pode portan-

to ser calculada desde que 0' e Ce sejam conhecidos. Como a

permeação é muito rápida comparada com a biotransformação parece

razoável assumir que condições de equilibrio ou quase-equilíbrio

predominam entre os espaços intra- e extracelular ao longo dos

sinusóides, já que para condições de não-equilíbrio a relação

válida é (Ferraresi-Filho et al., 1992):

Ci = -- — - Ce [17]
kz + k3

Como no caso do ácido niflúmico k2 >> k3, chega-se às relações 

ac ima.

A concentração extracelular, evidentemente, decresce ao
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longo dos sinusóides a menos que o metabolismo seja muito 

pequeno, como por exemplo com ácido niflúmico portal 1 mM. Quando

um gradiente de concentração existe ao longo do sinusóide, como 

por exemplo com ácido niflúmico portal 10 uM, somente um valor

médio pode ser determinado para Ce. Evidentemente, a utilização 

de valores médios para Ce nos cálculos conduz também a valores

médios para Ci. Isto tudo pode produzir algumas distorções, os 

erros sendo mais pronunciados quando as diferenças porto-venosas

são altas. A esse respeito, Goresky et al. (1983) propuseram uma 

média logarítmica para Ce, que é válida desde que a diferença

porto-venosa não seja muito alta. É necessário acrescentar que, a 

Ci calculada através da equação [16] estará referida ao espaço

aquoso intracelular. Isto, no entanto, não significa que a droga 

esteja presente somente como soluto livre no meio aquoso da

célula.

A validade da equação [16] e dos postulados que levaram à

sua dedução pode ser testada de maneira simples. C± deveria au-

mentar à medida que Ce é aumentado na série experimental

realizada na ausência de albumina no perfusado (Figuras 24 e 29), 

mas Ci não deveria variar quando Ce é aumentado nos experimentos

nos quais a concentração portal livre de ácido niflúmico foi man-

tida constante (Figuras 25 e 30). Isto é uma consequência do fato

de que apenas a forma livre, não-ligada a proteínas, permeia a 

membrana celular e da suposição de condições de equilíbrio. Para

realizar este teste Ci foi calculada dos diversos valores de $ e 

Ce determinados previamente e representado contra Ce na Figura

31A, este último parâmetro em escala logarítmica. Para o 

parâmetro 0', o valor médio de 1,5 foi utilizado, conforme deter-

minado previamente no Laboratório de Metabolismo Hepático
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(Ishii et al., 1987). A Figura 31A mostra que quando não há 

albumina no meio de perfusão (•--- #), C± aumenta com Ce, sendo o

primeiro parâmetro sempre maior que o segundo. Num extremo, 

quando Ce é igual a 6,8 uM, C± é 483±54 nM. Isto significa um

enorme gradiente, aparente ou real, de concentração, Ci/Ce sendo 

igual a 71,03. Confirma-se a hipótese levantada na Introdução,

isto é, de que o fígado possui capacidade de concentrar o ácido 

niflúmico. No outro extremo, com Ce igual a 1,0 mM, Ci é 6,6±1,0

mM e a razão Ci/Ce redus-se para 6,6. Isto significa que C± 

satura à medida que Ce aumenta, um fenômeno que a representação

semi-logarítmica da Figura 31A não deixa perceber tão facilmente. 

Para a série de experimentos nos quais a concentração portal

livre de ácido niflúmico foi mantida constante (o o), por outro

lado, Ci é praticamente o mesmo para os diversos valores de Ce (p

no teste t de Student é sempre maior que 0,05), o valor médio 

sendo igual a 1,18±0,058 mM. Este achado confirma a validade das

suposições feitas para chegar è equação [16]. Deve-se notar que, 

em termos rigorosos, as concentrações portais constantes de ácido

niflúmico livre não significam concentrações livres constantes ao 

longo de todo o sinusóide porque a transformação metabólica

produz um gradiente ao longo do sinusóide. Este gradiente, no 

entanto, não é muito pronunciado, conforme revelado pela Figura

31B. Neste gráfico, o valor médio de Caf (concentração livre 

extracelular) —  calculado de acordo com Goresky et al. (1983) a

partir das concentrações livres portal e venosa e assumindo 

equilíbrio na ligação à albumina —  está representado contra a 

concentração portal total de ácido niflúmico. A concentração 

portal de ácido niflúmico livre é igual a 20 uM, conforme

já mencionado anteriormente para esta série experimental. A
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Figura 31. Concentração intracelular total de ácido niflúmico 
(Ci) em função da concentração extracelular média total (Ce, A) e 
concentração extracelular média livre (Cer) em função da concen-
tração portal total (B). C± foi calculado empregando a equação 
[16]. Ce é a média logarítmica das concentrações portal e venosa 
de acordo com Goresky et al. (1983). Ce está representado numa 
escala logarítmica. Duas séries de experimentos estão 
representadas: a série na qual a concentração do ácido niflúmico
foi variada na ausência de albumina (•-- #); e, a série na qual
as concentrações de ácido niflúmico e da albumina foram variadas 
simultaneamente sem alteração da concentração portal de ácido
niflúmico livre (o o). Para esta última série o gráfico B
relaciona a concentração extracelular média livre (Cer) com a 
concentração total portal.
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Figura 32. Acido niflúmico ligado intracelularmente em função da 
concentração extracelular da série de experimentos nos quais a 
concentração do ácido niflúmico foi variada na ausência de albu-
mina. 0 ácido niflúmico ligado intracelularmente foi tomado como 
(Ci - Csf), Cef sendo igual a Ca na ausência de albumina e assu-
mindo que Cif = Cef. Maiores detalhes podem ser obtidos no texto.
A linha contínua (----) representa o ajuste de mínimos quadrados
da equação de Scatchard (equação [4]). No cálculo foram 
utilizados os parâmetros otimizados constantes da Tabela 5. A
linha tracejada (----) representa a curva de ligação aos sítios
de alta afinidade e a linha pontilhada (•■■•) representa a curva 
de ligação dos sítios de baixa afinidade.
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concentração livre média (Cear), no entanto, desvia deste valor, a 

discrepância sendo maior nas concentrações totais menores,

conforme revelado pela Figura 31B. A diferença entre os extremos, 

no entanto, alcança apenas 10%. Esta é uma diferença pequena que

não pode ser detectada nos valores calculados de Ci porque as 

variações esperadas são menores do que o erros experimentais.

3.3.5. O ácido niflúmlco ligado intracelularmente

Os altos valores de Ci/Ce indicam um gradiente de concentra-

ção verdadeiro apenas se fi for maior do que f2 , isto é, se o 

transporte de ácido niflúmico for concentrativo. Há dois

argumentos fortes contra esta possibilidade. Em primeiro lugar, a 

troca do ácido niflúmico entre os espaços intra- e extracelulares

é extremamente rápida, conforme revelado pela distribuição 

limitada pelo fluxo da droga. É impossível para a célula manter

um sistema de transporte ativo deste tipo com energia metabólica.

Um fígado de rato perfundido com meio livre de substratos

exógenos produz entre 7 e 8 umol de ATP * min-1 • g-1. Isto está

muito abaixo do que seria necessário. Um bom exemplo para

comparações é a velocidade de troca de glicose no fígado de rato. 

Com glicose 1,0 mM no perfusado —  isto para se tomar uma

concentração com a qual foram também feitos experimentos com 

ácido niflúmico —  a velocidade de transporte de glicose é igual 

a 9,26 umol • min-1 • g-1 (Ishii et al., 1987). A distribuição de 

glicose, no entanto, está muito longe de ser limitada pelo fluxo.

Em segundo lugar, não parece haver dúvidas que o ácido niflúmico 

realmente diminui a fosforilação oxidativa. Esta ação já é bem

pronunciada a 10-20 uM e, portanto, a produção de ATP é
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certamente muito menor do que 7-8 umol * min-1 • g_1. Um sistema 

concentrativo, necessariamente dependente de energia, pode ser

portanto descartado. As altas razões Ci/Ce, consequentemente, 

devem ser causadas pela alta capacidade intracelular de ligação

nas condições de nossos experimentos. Se a ligação intracelular é 

o fator predominante na geração dos altos valores de Ci/Ce, no

entanto, deveria ser possível analisá-la pelos métodos

clássicos, basicamente aqueles já utilizados no estudo da

ligação do ácido niflúmico à albumina (Fletcher et al., 1970). Se 

fi = Í2 , conforme esperado para permeação equilibrativa, então

Cif = C©f, i.e., a concentração intracelular livre é igual è 

concentração extracelular livre. A concentração ligada pode

então ser calculada como igual a (C± - Cef). A representação de

(Ci - Cef) contra Cef corresponde à clássica isoterma de ligação

(Fletcher et al., 1970). (Ci - Cef) deveria ser uma função

saturável de Cef (=Cif). Os resultados dos cálculos estão

representados na Figura 32 para aqueles dados obtidos na ausência 

de albumina, para os quais evidentemente Ce = Cef. Claramente, os

pontos experimentais descrevem uma curva de saturação. A clássica 

equação do modelo de Scatchard (equação [63) foi ajustada a esta

curva por um método não linear de mínimos quadrados. Conforme 

revela a Figura 32, um modelo de duas classes de sítios de

ligação descreve muito bem a curva experimental (--- ). Os

parâmetros obtidos do ajuste constam da Tabela 5. Como os

componentes intracelulares aos quais o ácido niflúmico se liga 

são desconhecidos, não se pode saber o número de sítios por mol

do agente ligante. Por isto os números de sítios de ligação de 

cada classe estão expressos em umol/ml de espaço intracelular. As

constantes de dissociação estão expressas em uM. Os sítios de
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TABELA 5

Parâmetros obtidos do ajuste de um modelo de Scatchard com duas 
classes de sítios de ligação aos dados experimentais na Figura
32. Os dados experimentais foram obtidos conforme descrito no 
texto e na legenda da Figura 31. Um ajuste não-linear de mínimos- 
quadrados foi utilizado para ajustar a equação de Scatchard 
(equação [6]) aos dados experimentais. 0 número de sítios de 
ligação de cada classe está expresso como umol/ml de espaço 
aquoso intracelular e a constante de dissociação em uM. Os erros 
padrões dos parâmetros ajustados também são mostrados.

Classe de
sitio de Ni (±erro padrão) Ki (±erro padrão)
ligação (umol/ml) (UM)

1 2,21±0,03 26,10±0,69

2 5,96±0,67 721,90±229,0

alta afinidade têm uma capacidade de ligação menor (2,21 umol/ml) 

do que os sítios de baixa afinidade (5,96 umol/ml). A resolução

da isoterma de ligação nas suas classes também é mostrada na

Figura 32, o que possibilita uma comparação da contribuição de

cada classe em toda a faixa de concentração. Pode-se ver que, na 

concentração de 200 uM os sítios de alta afinidade (---- ) estão

completamente saturados, enquanto que os de baixa afinidade estão

longe da saturação (....).

Pode-se agora fazer uma comparação entre a capacidade 

ligante no meio extracelular e no meio intracelular para o rato.

Supondo que todos os sítios de alta afinidade estão ocupados, o 

que pode ocorrer em concentrações plasmáticas de ácido niflúmico

em torno de 0,2 mM (ver Tabela 1), a concentração intracelular
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ligada seria de 2,27 umol por ml. No meio extracelular, se a 

concentração de albumina for igual a 0,45 umol/ml como no rato,

a concentração ligada de ácido niflúmico será igual a 0,45 

umol/ml vezes o número de sítios de ligação de alta afinidade,

isto é 0,45 • 6 igual a 2,7 umol/ml (ver Tabela 3). No entanto, 

uma comparação das constantes de dissociação dos sítios de baixa

afinidade da albumina (4,98 mM) com as do espaço intracelular 

(0,72 mM) revela que estes últimos sítios têm afinidade

aproximadamente sete vezes maior. Assim sendo, deverá haver muito 

mais ligação a sítios de baixa afinidade no espaço intracelular

do que no espaço extracelular. Se apenas 20% desses sítios

estiverem ocupados, a concentração ligada intracelular já atinge

3,36 umol/ml. Todos esses dados, em que pesem as dificuldades de 

extrapolação para as condições in vivo devido, por exemplo, à

competição pelos sítios de ligação com outras substâncias, 

concordam bastante bem com os dados de Glasson et al. (1969)

sobre a distribuição de ácido niflúmico entre o figado e o

sangue. Conforme mencionado na Introdução, a concentração de

radioatividade proveniente de [14C]ácido niflúmico no espaço

aquoso hepático foi sempre superior à concentração no sangue

(Glasson et al., 1969), Assim, esse fenômeno não se deve apenas

ao fato de o ácido niflúmico ser metabolizado no fígado e sim

também, devido à capacidade de ligação da droga apresentada pelas 

células hepáticas.



4. DISCUSSÃO FINAL E CONCLUSOES

Dlscusaâo final

4.1. O ácido niflúmico como ligante da albumina

0 estudo sobre a ligação do ácido niflúmico à albumina foi

feito com um objetivo de ordem prática bem definido. Pretendia-se 

obter os parâmetros de ligação que permitissem calcular as

concentrações livre e ligada do ácido niflúmico. Isto, por sua 

vez, deveria permitir o planejamento de experimentos nos quais

as concentrações livre e ligada pudessem ser variadas de acordo 

com as necessidades específicas de cada protocolo experimental.

Pode-se dizer que este objetivo foi atingido. Tanto nos estudos 

sobre transporte, como também nos estudos sobre os efeitos

metabólicos, o conhecimento do grau de ligação para cada condição 

específica foi de grande utilidade. No que tange aos estudos de

transporte pode-se dizer, inclusive, que eles nem poderiam ter 

sido feitos sem o conhecimento das concentrações livre e ligada

do ácido niflúmico.

Não foi feito nenhum experimento para investigar a natureza

e os grupos envolvidos nas interações do ácido niflúmico com a 

albumina, embora estudos com esses objetivos sejam cada vez mais

frequentes. Uma questão frequentemente abordada, por exemplo, é 

se há competição entre as diversas drogas ou entre as drogas e os

metabólitos plasmáticos lipofílicos, como por exemplo, os ácidos 

graxos, questão que também interessa ao ácido niflúmico e

derivados. Segundo Kaneo et al. (1981), os diversos anti- 

inflamatórios não-esteróides competem entre si. 0 naproxeno, por

exemplo, foi deslocado da albumina por vários anti-inflamatórios
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na seguinte ordem decrescente: ácido flufenâmico > flurbiprofen > 

indometacina > fenilbutazona »  ácido salicílico. Da série, o

ácido flufenâmico é um análogo estrutural do ácido niflúmico. De 

acordo com a Tabela I, ambos apresentam grau semelhante de

ligação a proteínas plasmáticas. É possível que o ácido niflúmico 

ligue, em parte ao menos, aos mesmos sítios na albumina aos quais

ligam os demais anti-inflamatórios não-esteróides. Esses sítios 

parecem coincidir em parte com os sítios de ligação dos ácidos

graxos, pois de acordo com Kaneo et al. (1981) ácidos graxos são 

também capazes de deslocar o naproxeno, sendo que a capacidade

aumenta com o comprimento da cadeia até aos 12 carbonos, 

decrescendo depois gradativamente. Ao que tudo indica, a ligação

dos ácidos N-fenilantranílicos (ácidos fenâmicos incluídos) à 

albumina de soro bovino é governada principalmente por forças

hidrofóbicas, provavelmente por interações de Van der Waals entre 

a fenila e -uma área hidrofóbica na proteína. Essas conclusões

foram expressas por Sharples (1982), ao examinar o efeito de 

substituintes no grau de ligação dos ácidos N-fenilantranílicos à

albumina.

4.2. Os efeitos metabólicos

Os efeitos metabólicos do ácido niflúmico observados neste

trabalho parecem resultar, predominantemente, da ação que aquele 

composto exerce sobre o metabolismo mitocondrial, i.e., os

efeitos metabólicos são compatíveis com vim desacoplamento da 

fosforilação oxidativa. As observações que apoiam esta conclusão

são as seguintes:
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(1) 0 ácido niflúmico aumenta o consumo de oxigênio quando 

infundido, na presença ou ausência de substratos. Este aumento no 

consumo de oxigênio se dá a nível da cadeia respiratória, pois 

pode ser bloqueado totalmente por cianeto. Este fenômeno é comum

aos desacopladores em geral (Soboll et al., 1984; Scholz et al., 

1984). Pode haver um decréscimo no consumo de oxigênio em

concentrações mais altas, porém, isto também foi observado com 

mitocôndrias isoladas (Ishii, 1982).

(2) Simultaneamente ao aumento do consumo de oxigênio, a 

síntese de glicose a partir de piruvato, glicerol e frutose é

inibida. Esses processos sâo dependentes de energia e a sua ini-

bição demonstra que o aumento no consumo de oxigênio não é pro-

dutivo em termos de síntese de ATP, fato compatível com desaco- 

plamento da fosforilação oxidativa (Soboll et al., 1978; Soboll

et al., 1984).

(3) Associada ainda ao aumento do consumo de oxigênio, há

toma ativação de processos citosólicos e anaeróbicos de 

fosforilação de ADP. Isto ocorre tanto quando o ponto de partida

da glicólise é glicose 6-fosfato originada de glicogênio 

endógeno, como também quando os substratos são frutose

(frutólise) ou glicerol. No caso dos aumentos da glicólise ou 

frutólise há também aumentos nas razões lactato/piruvato. É fato

sabido que estes fenômenos são também uma característica de todos 

os inibidores da fosforilação oxidativa (Soboll et al., 1978;

Conaglen et al., 1984; Ishii e Bracht, 1986).

(4) Contrariamente à síntese de glicose (neoglicogênese), a

sua liberação como resultado da degradação do glicogênio 

(glicogenólise) é ativada, fenômeno este também comum a inibido-

res da fosforilação oxidativa, embora o mecanismo ainda não tenha
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sido esclarecido (Soboll et al., 1978; Conaglen et al., 1984; 

Ishii e Bracht, 1986). Possivelmente trata-se de uma ativação da

fosforilase b (Conaglen et al., 1984), causada por alterações nas 

concentrações de AMP e ATP (Baron et al., 1989).

(5) A inibição da síntese de glicose é menor quando há 

processos citosólicos de fosforilação operando simultaneamente ao

processo de síntese (com glicerol e frutose como precursores) em 

comparação com as condições nas quais a fosforilação oxidativa é

a única fonte de nucleotídeos trifosfato (com piruvato como 

precursor). Com glicerol como substrato, há inclusive uma

diminuição, mesmo que pequena, do grau de inibição da síntese de 

glicose, coincidente com um salto na produção de lactato. Estes

fenômenos são compatíveis com uma inibição da síntese de glicose 

em consequência de um decréscimo na disponibilidade de nucleotí-

deos trifosfato.

De todos os fenômenos arrolados acima, o argumento mais

forte em apoio a uma ação do ácido niflúmico sobre o metabolismo 

mitocondrial, é a combinação dos efeitos (1) aumento no consumo

de oxigênio na cadeia respiratória e (2) inibição da neoglicogê- 

nese. Esta combinação de eventos, que também foi encontrada para

o ácido mefenâmico (Suzuki-Kemiaelineier e Bracht, 1989), parece 

ser vima característica de desacopladores da fosforilação

oxidativa (Soboll et al., 1978; Ishii e Bracht, 1986).

Uma ação metabólica devido à inibição da prostaglandina

sintetase não foi detectada neste trabalho. A inibição dessa

enzima poderia levar a uma inibição da glicogenólise, principal-

mente se estimulada por hormônios. Não foram feitos experimentos 

para averiguar isto neste trabalho, porém, Brass e Garrity

(1985a) não encontraram nenhum efeito de anti-inflamatórios
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sobre a ação do glucagon e da adrenalina. Como os anti- 

inflamatórios investigados por Brass e Garrity (1985a), entre os

quais está incluído o ácido meclofenâmico, também ativam a 

glicogenólise, não parecem promissoras hipóteses sobre uma

eventual ação negativa do ácido niflúmico sobre a glicogenólise 

ativada por hormônios. Isto ainda é reforçado pelas observações

mais recentes de Nascimento (1992) que, realizando experimentos 

com o naproxeno, um anti-inflamatório que não tem efeito

desacoplador, não detectou nenhuma inibição da glicogenólise, 

embora esse composto também tenha uma ação inibidora sobre a

prostaglandina sintetase como os demais anti-inflamatórios. Brass 

e Garrity (1985a) sugeriram que os anti-inflamatórios não-

esteróides poderiam ativar a glicogenólise através de uma 

inibição do transporte ativo de Ca2-*-, o qual é necessário para

manter baixas as concentrações intracelulares. Uma elevação da 

concentração de Ca2"*" no citosol parece ocorrer em decorrência da

ação de vários hormônios (Altin e Bygrave, 1985) e também do 

metotrexato, uma droga anti-câncer (Yamamoto et al., 1992).

Suzuki-Kemmelmeier e Bracht (1989) consideraram compatíveis com 

os seus achados aquela possibilidade, de vez que uma inibição da

fosforilação oxidativa acaba afetando sistemas de transporte 

ativos. Nascimento et al., (1993) no entanto, não encontraram

nenhuma diferença na ação do ácido niflúmico e do diclofenaco 

sobre a glicogenólise na presença e na ausência de Ca2-’- no meio 

de perfusão, mesmo que as células hepáticas tenham sido 

depletadas do Ca2  ̂endógeno por sucessivos pulsos de fenilefrina.

Não parece, portanto, que o cálcio esteja envolvido, já que a sua 

presença é dispensável.

Os efeitos do ácido niflúmico parecem correlacionar com a
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concentração livre (não-ligada) do composto. Considerando a 

forma livre apenas, a sua ação metabólica ocorre em concentrações 

relativamente baixas: com ácido niflúmico livre em torno de 5 e 6 

nM já se pode observar ativação do consumo de oxigênio. Neste

particular o ácido niflúmico é muito mais potente que o ácido 

mefenâmico (Suzuki-Kemmelmeier e Bracht, 1989) e o diclofenaco

(Nascimento et al. , 1993), por exemplo. Os experimentos de

Suzuki-Kemmelmeier e Bracht (1989) foram feitos na faixa de

concentrações entre 0,1 e 1,0 mM e com albumina 4,5 uM. A 

concentração livre era também alta, pois o ácido mefenâmico liga

muito menos às proteínas plasmáticas do que o ácido niflúmico 

(ver Tabela 1). Nascimento et al. (1993) observaram efeitos

metabólicos com diclofenaco 500 uH não muito superiores àqueles 

obtidos com ácido niflúmico 50 uM, uma concentração 10 vezes

menor. Estritamente como desacoplador da fosforilação oxidativa 

no fígado, o ácido niflúmico é comparável ao 2,4-dinitrofenol

(Soboll et al., 1978), mas inferior à carbonilcianeto p-trifluor- 

metoxifenil-hidrazona (FCCP; Soboll et al., 1984).

Pode-se utilizar os dados da Tabela 1 para alguns cálculos. 

Os níveis plasmáticos máximos em humanos variam entre 240 e 360

uM; e os graus de ligação às proteínas plasmáticas entre 82 e 

98%. Com estes extremos pode-se esperar concentrações livres

plasmáticas máximas entre 4,8 e 64,8 uM. A faixa é ampla e 64,8 

uM é uma concentração alta na qual o metabolismo celular estará

muito prejudicado. Porém, esses valores são máximos, isto é, 

atingidos somente durante um certo período de tempo. Na maior

parte do tempo devem ser menores. Além disto, os efeitos da droga 

são reversíveis, o que deve minimizar os danos. De qualquer 

forma, é altamente provável que os efeitos metabólicos observados
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neste trabalho para condições ln vltro possam ocorrer também em 

muitas condições ln vivo.

4.3. O transporte e o espaço de distribuição

Convém relacionar os principais resultados obtidos em rela-

ção ao transporte e espaço de distribuição:

(1) 0 comportamento do ácido niflúmico no fígado em perfu- 

são isolada pode ser descrito pelo modelo espaço-distribuído com

tempos de trânsito variáveis de Goresky (Goresky et al., 1970).

(2) 0 ácido niflúmico permeia a membrana celular nas duas

direções com velocidade muito alta e a sua distribuição no espaço 

celular é limitada pelo fluxo; ao menos a 37°C, as velocidades de

influxo ou efluxo não podem ser medidas.

(3) A dissociação do complexo ácido niflúmico-albumina

também ocorre com velocidade muito grande, pois mesmo com 90% de 

ligação a distribuição ainda é dependente do fluxo.

(4) 0 espaço aparente do ácido niflúmico no fígado depende 

da concentração e chega a ser 43,5 vezes maior do que o espaço

aquoso para uma concentração portal da droga igual a 10 uM; mesmo 

com 90% de ligação no meio extracelular, o espaço aparente do

ácido niflúmico ainda é 5,1 vezes maior que o espaço aquoso.

(5) 0 altos espaços aparentes do ácido niflúmico refletem as

grandes concentrações intracelulares; a razão das concentrações 

intra- para extracelular (Ci/Ce) atinge 71,0 com ácido

niflúmico portal igual a 10 uM e na ausência de albumina.

(6) As altas concentrações intracelulares não parecem

resultar de transporte concentrativo, mas sim de ligação a
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componentes intracelulares.

(7) A ligação intracelular pôde ser analisada através da

equação de Scatchard, com duas classes de sítios de ligação, um 

com alta afinidade e outro com baixa afinidade.

(8) A transformação metabólica (captação líquida) do ácido 

niflúmico depende da concentração livre.

Alguns dos itens relacionados acima merecem ainda alguns 

comentários adicionais.

Foi possível analisar o comportamento do ácido niflúmico em 

termos do modelo de Goresky (Goresky et al., 1970). Que o modelo

é válido, já foi provado com razoável número de substâncias. 

Entre elas estão tanto substâncias hidrofílicas, como a galactose

(Goresky et al., 1973), glicose (Ishii et al., 1987), lactato 

(Bracht et al., 1980) e íons inorgânicos (Bracht et al., 1981)

como também substâncias lipofílicas, tais como palmitato (Goresky 

et al., 1978; Ferraresi-Filho et al., 1992), álcoois monohi-

droxílicos (Goresky et al., 1983) e octanoato (Bracht et al., 

1990). 0 presente estudo difere, no entanto, dos demais trabalhos

em um aspecto importante. Ao invés de utilizar a técnica da 

injeção única da mistura contendo substância teste e referências

(experimentos de pulso, impulse input; Goresky et al., 1970) 

optou-se pela técnica da infusão contínua {step input; Goresky et

al., 1970). 0 motivo de se optar pela técnica da infusão contínua 

é que o ácido niflúmico não está disponível no mercado na forma

marcada (por exemplo [14C]ácido niflúmico). Assim sendo, foi 

necessário medir o composto espectrofotometricamente. Medidas

espectrofotometricas são bem mais problemáticas para experimentos 

de pulso, pois nesses há uma variação muito aguda da concentração

venosa em função do tempo (a curva apresenta um pico máximo que
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pode ser muito agudo), o que leva à necessidade de vários 

esquemas de diluição. Com isto, o cálculo da recuperação do total

injetado fica sujeito a erros, pois, além do mais, o material 

injetado estará concentrado num volume muito pequeno e pequenos

erros na aferição deste volume podem resultar em diferenças 

apreciáveis. Isto é grave, pois a fração recuperada é importante.

No caso da infusão contínua, as diluições necessárias são menores 

e a recuperação é calculada em função da concentração portal, que

também pode ser extraída e diluída na mesma proporção das 

amostras venosas. Como precisão é importante, a infusão contínua

nos pareceu, portanto, a técnica mais adequada. Embora a infusão 

contínua e a injeção única sejam equivalentes (a primeira é a

integral da segunda; Meier e Zierler, 1954; Goresky et al., 

1973), não foi encontrado na literatura nenhum estudo

experimental análogo ao do presente trabalho.

0 ideal seria ter feito, mesmo nos experimentos de infusão

contínua, a infusão de ácido niflúmico marcado como traçador após 

estabelecer condições de estado estacionário com as diversas

concentrações de ácido niflúmico não marcado. 0 modo de proceder 

adotado nesse trabalho, por isto mesmo, pode produzir algumas

distorções: os valores de § e k3 medidos representam um valor

médio entre o maior e o menor gradiente de concentração entre o

lado portal e o lado venoso que ocorre durante cada experimento. 

Esse gradiente deve ser maior no início e menor no final do

experimento (Goresky et al., 1983). Estas distorções não devem 

ser muito pronunciadas, no entanto, pois se fossem, dificilmente

a equação [113 ajustaria tão bem como ajustou a praticamente 

todas as curvas experimentais, sendo que o coeficiente de

correlação nunca foi inferior 0,97. Além disto, os valores dos
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parâmetros são bastante coerentes entre si. Por exemplo, na série 

experimental feita na ausência de albumina os valores de k3

diminuem continuamente (Figura 29), o que é coerente com uma 

saturação da biotransformação e mesmo com a aparente inibição por

substrato (Goresky et al., 1973; Bracht et al., 1981). No caso da 

série experimental em que a concentração portal livre foi

constante, a biotransformação praticamente não variou e, 

coerentemente, os valores de k3 medidos também não mostraram

variação estatisticamente significativa (Figura 30). Deve-se 

lembrar que as velocidades de biotransformação são válidas para

condições de estado estacionário e foram calculadas apenas da 

diferença porto-venosa, independentemente portanto, de qualquer

parâmetro extraído do modelo de Goresky. A melhor demonstração de 

coerência, no entanto, é o fato de que a concentração

intracelular (Ci) praticamente não variou quando a concentração 

portal extracelular livre foi mantida constante (Figura 31). No

cálculo de Ci estão embutidos todos os valores de $ obtidos nas 

diversas condições experimentais. Se esses valores estivessem

muito distorcidos, os valores de Ci deveriam variar de acordo com 

esta distorção.

Distribuição limitada pelo fluxo para uma substância 

lipofílica como o ácido niflúmico não é, em princípio ao menos,

um fato surpreendente. Em relação a isto o ácido niflúmico 

assemelha-se, por exemplo, aos álcoois primários cuja distribui-

ção no fígado também é limitada pelo fluxo, conforme demonstrado 

por Goresky et al. (1983). Nem todas as substâncias lipossolú-

veis, no entanto, sofrem distribuição limitada pelo fluxo. A 

troca de palmitato, um ácido graxo de cadeia longa, não é

limitada pelo fluxo, mesmo quando a concentração de albumina é
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muito baixa (Bracht et al., 1990; Ferraresi-Filho et al., 1992). 

Uma posição intermediária é ocupada pelo octanoato, um ácido

graxo de cadeia média. A sua distribuição no fígado torna-se li-

mitada pelo fluxo quando o grau de ligação è albumina é baixo 

(Bracht et a l 1990; Constantin et al., 1989).

Há uma outra similaridade entre os álcoois primários e o

ácido niflúmico: o propanol, assim como o butanol e o pentanol, 

têm espaços aparentes maiores do que o espaço aquoso no fígado.

Goresky et al. (1983) encontraram valores de 1+$ entre 2 e 2,5 

para estas substâncias. Para os álcoois primários, os valores de

1+$ não dependem da albumina, pois esses compostos não se apre-

sentam ligados no espaço extracelular. 0 espaço aparente do

octanoato, no entanto, varia com a concentração da albumina e 

também com sua própria concentração. Para concentrações bem

baixas de albumina (4 uM), Bracht et al. (1990) encontraram um 

valor de 2,95 para o parâmetro 1+$. Salta à vista que esses

valores de 1+$ dos álcoois primários e do octanoato são muito 

menores do que aqueles encontrados para o ácido niflúmico,

especialmente quando não há albumina no meio de perfusão. Parece 

não haver paralelos na literatura no tocante ao grande espaço

aparente de distribuição do ácido niflúmico no fígado.

Os grandes espaços aparentes de distribuição dos álcoois

primários puderam ser reduzidos essencialmente ao espaço aquoso 

quando altas concentrações de etanol foram infundidas simulta-

taneamente. Por causa desta observação, Goresky et al. (1983) 

propuseram o “espaço compartilhado com a enzima“ (shaved enzymic

space) para os álcoois primários, resultante da ligação desses 

compostos à álcool desidrogenase. No caso do ácido niflúmico, não

há dados que permitam dizer exatamente onde o composto liga in-
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tracelularmente. Pode-se dizer apenas que os sítios de ligação 

podem ser classificados em pelo menos duas classes no que tange à

afinidade média. Isto não significa, porém, que haja apenas dois 

tipos de sítios de ligação. Pode haver mais de dois tipos de

sítios de ligação, mas com afinidades muito próximas, de modo que 

não seja possível distinguí-los com os dados disponíveis. Com os

dados que existem na literatura sobre a ligação intracelular de 

ânions lipofílicos pode-se, no entanto, aventar duas possi-

bilidades para a ligação intracelular do ácido niflúmico: (a) o 

composto poderia estar ligando a proteínas intracelulares cuja

função específica é a de ligar ânions lipofílicos; e/ou (b) o 

composto poderia também ligar a membranas intracelulares.

Sabe-se há bastante tempo que existem proteínas no citossol 

com a função especifica de ligar substâncias lipofílicas. A

proteína Z foi a primeira destas proteínas a ser descrita 

(Mishkin et al., 1972). Estes autores isolaram uma fração do

tecido hepático è qual chamaram de "fração proteína Z".

Posteriormente, outras proteínas com a propriedade de ligar

ácidos graxos e outros ânions orgânicos foram descritas e

isoladas por vários autores. Trulzsch e Arias (1981) isolaram

três frações com diferentes pHi's da assim chamada "fração 

proteína Z". Eles atribuíram às três um peso molecular de 12.500

Daltons. Ockner e Manning (1982) isolaram, pouco tempo depois,

uma proteína que chamaram de proteína ligante de ácidos graxos

(FABP, fatty-acíd bínding protein), cujas propriedades

(capacidade de ligação, peso molecular, etc.) são muito

semelhantes àquelas da proteína Z de Trulzsch e Arias (1981). 

Além destas duas foram ainda isoladas outras proteínas tais como

a proteína banda C (Billheimer e Gaylor, 1980), a proteína



DlscussAo final 135

ligante do corante azo amino (Ketterer et al., 1976) e outras. A 

idéia que predomina atualmente é a de que se trata basicamente da

mesma proteína ou de porções dela. As diferenças seriam 

consequência dos diferentes métodos de purificação (Storch et

al., 1989). Entre as modificações que poderiam ocorrer durante a 

purificação, por exemplo, haveria a dissociação em subunidades.

A sua concentração intracelular estaria em torno de 0,1 mM e a 

sua função básica seria a de um agente solubilizador de

substâncias lipofílicas, principalmente ânions (Tipping e 

Ketterer, 1981). A sua especificidade é ampla, pois a ela ligam-

se ácidos graxos, os diversos acil-coenzima A, a bilirrubina, 

corantes orgânicos (ânions orgânicos em geral), etc.

Compreensivelmente, a maior parte dos estudos feitos até agora 

teve como objeto os ácidos graxos. Acredita-se geralmente que

drogas aniônicas lipofílicas ligam a essa proteína (Tiribelli et 

al., 1990). No caso do ácido niflúmico há alguma evidência

experimental de que esse composto também liga nessa proteína: o

octanoato diminui significativamente o seu espaço aparente.

Seria interessante utilizar ácidos graxos de cadeia mais longa, 

pois a afinidade da proteína ligante por eles é maior (Mishkin

et al., 1972). Porém, a necessidade de incluir a albumina no meio 

de perfusão, devido è parca solubilidade desses compostos, pode

produzir resultados ambíguos. De qualquer forma, uma resposta 

definitiva sobre esta questão pode ser obtida isolando-se a 

proteína e fazendo-se os correspondentes estudos de ligação. 

Isto, porém, está além do escopo deste trabalho.

A probabilidade de que certa fração do ácido niflúmico 

esteja ligada a lipídeos, principalmente às membranas, é também

grande. Segundo Cooper et al. (1987), uma considerável fração dos
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ácidos graxos está ligada aos lipídeos das membranas. É possível 

que o mesmo ocorra com o ácido niflúmico. Isto é tanto mais

provável quando se leva em conta o efeito desacoplador do 

composto. A compostos com esse tipo de efeito se atribui em geral

solubilidade em membranas (Hanstein, 1976). Em acordo com isto 

está também o fato de que o ácido niflúmico pode ser extraído de

soluções aquosas a pH 7,4 (onde praticamente existe apenas a 

forma ionizada) por acetato de etila, solvente de baixa constante 

dielétrica (Titus, 1971).

Recorde-se aqui novamente as observações de Glasson et al.

(1969) sobre a grande concentração de radioatividade no fígado de 

ratos após a injeção de [14C]ácido niflúmico. Em Resultados e

Discussão já foram feitos cálculos demonstrando que a capacidade 

de ligação intracelular é plenamente comparável à da albumina

presente em concentrações fisiológicas. Glasson et al. (1969) 

deram a entender que as suas observações se deviam principalmente

à metabolização. É evidente que a quebra/transformação de uma 

molécula em outras exerce um papel de agente multiplicador

quando se está medindo radioatividade total. Como a passagem do 

ácido niflúmico através da membrana celular é muito rápida,

qualquer molécula transformada é imediatamente reposta. Se a 

saída dos produtos de metabolização, muito pouco solúveis em

lipídeos, for mais lenta pode haver um certo aumento na soma de 

ácido niflúmico + produtos, que era o que Glasson et al. (1969)

mediram. Porém, isto tem seus limites, ainda mais que a 

velocidade de metabolização do ácido niflúmico é relativamenmte

baixa se comparada com outras drogas (Itinose et al., 1989). Os 

resultados deste trabalho sugerem, portanto, que a elevada

concentração de radioatividade no fígado observada por aqueles
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autores é consequência, principalmente, de um alto grau de

ligação interna, o que não deve ocorrer na maioria dos outros

tecidos. 0 tecido nervoso, por exemplo, parece ter afinidade

mínima pelo ácido niflúmico (Glasson et al., 1969). 0 tecido

sinovial, no entanto, parece ter também alta afinidade pelo 

composto. É o que indicam medidas das concentrações no plasma e

no tecido sinovial feitas após administração de ácido niflúmico a 

adultos humanos. Essas medidas revelaram uma razão tecido

sinovial/plasma igual a 1,27 (Dorfmann et al., 1987), que é um 

valor alto, considerando o elevado grau de ligação à albumina no

plasma.

Nos últimos anos, uma série de questões relativas aos

fatores que determinam a captação liquida pelo fígado de 

substâncias ligadas à albumina, basicamente ácidos graxos e

drogas lipofílicas, têm sido levantadas por vários autores 

(Tiribelli et al., 1990). Foi mostrado que a cinética da captação

líquida dessas substâncias nem sempre está de acordo com os 

conceitos clássicos da farmacodinâmica, i.e., que a forma livre

do ligante está em equilíbrio com a forma ligada e que a 

velocidade de captação é determinada pela concentração do ligante

livre. No caso do palmitato, por exemplo, a correlação entre o 

influxo e a concentração livre não é incondicional, pois mesmo

quando a concentração livre permanece essencialmente constante, o 

influxo varia (Ferraresi-Filho et al., 1992). 0 mesmo fenômeno

foi observado com oleato (Weisiger et al., 1981), taurocolato 

(Forker e Luxon, 1981) e rosa de bengala (Forker e Luxon, 1983).

Esse fato levou, no passado, à proposição de que poderia existir 

na membrana celular um receptor para os complexos albumina-

ligante, o qual catalisaria a sua dissociação. Essa idéia já foi
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abandonada, pois as evidências experimentais apontam em outra 

direção (Tiribelli et ai., 1990). Ê mais provável que a falta de

correlação incondicional com a concentração da forma livre se 

deva a uma complexa mistura de fatores, tais como, limitação do

influxo pela velocidade de dissociação do complexo, limitação do 

influxo pela difusão através de uma camada não-agitada (unstirred

layer) na superfície, etc. (Tiribelli et al., 1990). No caso do 

ácido niflúmico, no entanto, nenhum desses fatores parece ser

importante: a dissociação do complexo com a albumina é certamente 

muito rápida e não há nenhuma indicação de limitação da distri-

buição pela difusão através de eventuais camadas não-agitadas. 

Além de tudo isto, a velocidade de captação praticamente não

varia quando se aumenta a concentração portal total sem alterar a 

concentração portal livre, conforme mostrado pela Figura 30. A

pequena tendência ascendente observada na representação das 

velocidades de biotransformação contra a concentração portal

total, pode ser atribuída à pequena variação que também sofre 

Caf, que é a concentração livre média ao longo do sinusóide (ver

Figura 31). Esta pequena variação é causada pelo decréscimo na 

fração que é captada quando se aumenta a concentração portal

total. Por isto, pode-se dizer que o comportamento do ácido 

niflúmico no tocante à passagem através da membrana plasmática e

no tocante à captação líquida está essencialmente de acordo com 

os conceitos clássicos da farmacocinética (Gibaldi e Perrier,

1982): a ligação no meio extra- e intracelular está em equilíbrio 

e a captação líquida depende basicamente da concentração da forma

livre. Aliás, não é apenas a captação líquida que depende da 

concentração da forma livre: também os efeitos metabólicos

dependem da concentração dessa forma, conforme foi demonstrado
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antranílico com atividade anti-inflamatória, (b) a sua atividade 

metabólica similar, que de certa forma enfatiza esta similaridade

estrutural, e (c) os dados disponíveis sobre dois deles (ácidos 

niflúmico e mefenâmico), é bastante provável que a distribuição

limitada pelo fluxo e o alto grau de ligação intracelular no 

fígado sejam características comuns a todos os membros da família

dos ácidos fenâmicos e seus análogos.
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