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1. INTRODUÇÃO

Methotrexate (MTX) ou N — {p— ||(2,4-diamino-6-pteridi - 
nyl)methyl|methylamino|benzoyl|glutamic acid é um análogo estrutu
ral do ácido fõlico, utilizado na quimioterapia do câncer (KOUA — 
MOUO et al. 1981).

MODO DE AÇÃO

0 mecanismo de atividade neoplãsica pode ser melhor com
preendido examinando as propriedades químicas da droga. Estrutu
ralmente a droga difere do ácido fõlico na substituição do grupo 
amino para um grupo hidroxil no núcleo pteridina e na adição de um 
grupo metil no nitrogênio amino entre os grupos benzoil e pteroil.

0
II
Ç -N H -C H — COOH

ch2
CH^—COOH

CH2NH

/(eido fdlico MTX
O ácido fõlico apesar de ser essencial à síntese de DNA, 

ê bioquimicamente inativo na sua forma própria e deve ser reduzido 
â sua forma de coenzima ativa, ácido tetrahidrofõlico. A conversão 
é feita com a participação da enzima diidrofolato redutase, Metho
trexate (MTX), compete com o ácido fõlico pela enzima diidrofolato 
redutase e se liga a ela com uma afinidade eletrostãtica 100. 000  

vezes maior que o próprio metabõlito. (GOLDMAN, 1974)
A inibição da diidrofolato redutase bloqueia a síntese 

de tetraidrofolato e decresce a viabilidade de N^N -̂0 metileno te- 
traidrofolato, a coenzima necessária para a formação de timidina e 
de purinas que são usadas para a síntese de DNA e de RNA (BAGSHAW, 
1975).
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A via do folato constitui-se de uma série complexa de 
reações enzimãticas interrelacionadas e parece ser confinada ao 
citoplasma (ROWE, 1978). 0 potencial antitumor do MTX se deve à 
sua propriedade de inibir estas reações (GOLDMAN, 1974).

A indução pelo MTX de mutantes citoplasmáticos defici
entes respiratórios em diferentes tipos de leveduras, reportado por 
WINTERSBERGER e HIRSCH”(1973), parece estar relacionado â proprieda
de da droga em inibir a diidrofolato redutase interferindo assim 
com a disponibilidade de pirimidinas e de purinas essenciais para 
a sintese de DNA mitocondrial e como conseqüência, interferindo 
também na biossintese de proteínas mitocondriais.

Paralelamente a esses efeitos tem sido descrito por V0- 
GEL et al. (1963) que MTX e o ácido fõlico inibem preparações en- 
zimáticas cristalinas (obtidas comercialmente): a glutamato desi- 
drogenase, a malato desidrogenase, a lactato desidrogenase e a glu-
cose-6-fosfato desidrogenase. MTX e ácido fõlico inibiram as qua-„ -4 _tro enzimas a partir de concentrações de 2x10 M e a inibição foi

-4 - - ~total com 8x10 M. Parece que o acido folico e o MTX sao inibido
res relativamente não específicos dessas desidrogenases. Segundo 
esses autores, seria de interesse clinico considerável se algum e
feito tóxico do MTX pudesse estar relacionado ã quelação e inati- 
vação das metalo desidrogenases. O ácido fõlico por si sõ não é 
tóxico mesmo em grandes doses no organismo intacto, talvez por ser 
ele prontamente reduzido a um derivado tetraidrofõlico sendo uma 
unidade de carbono adicionado ao N~\

Nos seres humanos todo o suprimento de folato provém de 
fonte dietética. O ácido fõlico e seus derivados naturais são mo
dificados significativamente na célula intestinal. Grande parte do 
folato e seus derivados são absorvidos e metabolizados a 5-metil 
tetraidrofolato previamente â sua transferência â circulação por - 
tal e antes de chegarem .aos tecidos.

Os dados apresentados por VOGEL et al. (1963), demons
tram que a quelação ou ligação do ácido fõlico e do MTX às desi-

~ 5drogenases se correlacionam com a posição livre no N , um anel B 
oxidado e um forte grupo eletrofilico no . Segundo eles, a redu



ção e a substituição do N^ do MTX nao tem sido detectado nos teci
dos. Consequentemente MTX não perderia nem sua propriedade quelan- 
te e nem sua habilidade para inibir as desidrogenases no organismo 
intacto.

1.1. Farmacodinâmica

Os efeitos citotõxicos do MTX são usualmente atribuídos 
à habilidade deste agente para inibir a síntese de DNA e bloquear 
a divisão celular ao nível da fase S (KOUAMOUO et al., 1981; GOLD
MAN, 1975). Por outro lado, a administração de altas doses de MTX 
pode ser capaz de afetar o ciclo celular na fase G^ pela inibição 
de outros processos além da síntese de DNA.

A maior susceptibilidade de algumas células ao MTX pode 
ser explicada pela sua rápida divisão celular, pelos mecanismos e 
pelas velocidades de transporte de antagonistas de folato (ambas as 
vias, influxo e efluxo) para diferentes células e pelas velocida
des relativas de alterações metabólicas das células e pela possí
vel ocorrência de isoenzimas de diidrofolato redutase com diferen
tes propriedades de ligação à antagonistas do folato (BAGSHAW, 
1975).

Evidências experimentais apresentadas por BENDER (1975) 
sugerem que um processo mediado por carreador ou por processo fa
cilitado ê responsável pelo transporte de MTX através da membrana 
em células neoplãsicas humanas. De acordo com este modelo, MTX ex- 
tracelular entraria na célula atravessando a membrana, associado 
com um carreador do qual ele se dissocia para o meio intracelular. 
Sua velocidade de entrada seria dependente;nesta situação , da con
centração da droga extracelular.

Entretanto, em casos onde altas concentrações de MTX 
-3 -4 ~(10 a 10 M) sao alcançadas no meio extracelular, a droga pode 

entrar na célula por uma via alternativa. Tal via seria uma sim
ples difusão ou um mecanismo de transporte de alta capacidade ou 
de baixa afinidade (BENDER, 1975). Neste caso, a velocidade de en-
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trada da droga seria dependente da concentração extracelular de 
MTX e da permeabilidade da membrana celular.

O metabolismo de MTX ã derivados de glutamato no figado 
de rato foi inicialmente demonstrado por BAUGH et al. (1973). Esta 
reação é provavelmente catalizada pela mesma enzima que converte 
as coenzimas de folato reduzidas a seus respectivos poliglutamatos 
(McGUIRE et al., 1980).

A importância potencial dos poliglutamatos de MTX foi 
estabelecida quando se descobriu que eles são inibidores da diidro
folato redutase tão efetivos como o MTX (JACOBS et al., 1975; BAUGH 
et al., 1973).

1.2. Toxicidade ou Efeitos Colaterais do MTX

Os estudos de toxicidade do MTX realizados por DJERASSI 
(1975), sugerem que a duração da infusão do MTX se correlaciona me
lhor com a ocorrência de efeitos colaterais que a quantidade real 
de MTX administrada.

A atividade inibitória do MTX atinge não só neoplasmas 
proliferantes, mas também qualquer tecido que esteja com uma alta 
velocidade de replicação celular.

Entre os diversos efeitos colaterais relatados se in —
cluem:

- extensiva ulceração da mucosa
- profunda mielossupressão
- dano renal agudo e crônico
- profunda toxicidade do figado.

1.3. Análise de Trabalhos que Abordam o Efeito do MTX sobre a Res
piração Mitocondrial e Celular

KOUAMOUO et al. (1981), estudando o efeito do MTX sobre 
o consumo de oxigênio de células L1210 e de suas mitocôndrias iso-



ladas constataram que MTX altera o consumo de oxigênio em células 
L1210 depois de três horas. Apôs 24 horas de cultura, eles obser
varam que havia uma relação significativa entre a inibição do con
sumo de oxigênio e a diminuição do crescimento celular. As mito- 
côndrias isoladas de células tratadas com MTX apresentaram inibi
ção da respiração no estado III quando glutamato + malato foram os 
substratos oxidáveis, efeito este não observado quando o succinato 
foi o substrato.

KOUAMOUO et al. (1981), sugerem que a ação do antimitô- 
tico pode se situar ao nlvel do sistema NADH: coenzima Q oxidorre- 
dutase. Os resultados "in vitro" apresentados por esses autores 
foram compatíveis com doses utilizadas na terapêutica.

GOSALVEZ et al. (1976), demonstraram que o MTX, em con
centração de 110 uM, provoca inibição de 50% da respiração mitocon- 
drial na presença de ADP com glutamato + malato. A inibição da 
respiração no estado III com succinato foi de 20% com 150 uM de MTX. 
Também se observou uma inibição de 50% na respiração de células de 
ascites Ehrlich com l,4mM de MTX.

GOSALVEZ et al. (1974), fizeram um estudo detalhado do 
sitio de inibição respiratória de uma variedade de drogas antican- 
cerlgenas. Os resultados obtidos indicam que os efeitos de drogas 
anticancerlgenas sobre a respiração são propriedades biologicamen
te significativas desses agentes que podem ajudar no entendimento 
de resultados de testes bioquímicos prévios da atividade canceros- 
tãtica, efeitos bioquímicos colaterais das drogas e, em alguns ca
sos, fornecer informações úteis para novos e significantes meca
nismos de ação. Os mesmos autores afirmam que a fim de determinar 
a especificidade de um inibidor respiratório para células tumorais, 
seria desejável estender esses estudos a uma grande variedade de 
células normais e de tumor, extraídos depois de um tratamento "in 
vivo" com a droga em questão.

Os trabalhos descritos por GOSALVEZ et al. (1974) e GO
SALVEZ et al. (1976), apontam que agentes anticancerigenos podem 
interagir com a bioenergêtica e o transporte de lons, não somente 
de células de tumor alvo, como também células normais do órgão hos
pedeiro.



Sabendo-se que o MTX é uma droga amplamente usada na 
quimioterapia do câncer, decidiu-se estudar o efeito do MTX sobre 
alguns aspectos do metabolismo de mitocôndrias de figado de rato. 
Apesar do grande número de trabalhos publicados, sobre o MTX, en
contrado na literatura, não se fez ainda um estudo mais detalhado 
do efeito do MTX sobre a respiração e sua interferência no metabo
lismo mitocondrial. Acreditamos viável abordar esses aspectos, por 
haver a possibilidade da droga agir sobre outras vias metabólicas 
alêm da biossintese de DNA.

Sendo a mitocóndria a or gane la onde os processos de for
necimento de energia ocorrem na célula, qualquer efeito do MTX so
bre sua função pode levar â alterações metabólicas as quais esta
rão relacionadas com a atividade cancerostãtica ou com o efeito 
tóxico da droga sobre os tecidos normais.

Neste trabalho pretendeu-se fazer um estudo mais apro
fundado dos efeitos do MTX sobre o consumo de oxigênio, sobre a 
fosforilação oxidativa, sobre algumas atividades enzimáticas liga
das â cadeia respiratória e sobre os processos dependentes de e
nergia em mitocôndrias de figado de rato.



2. MATERIAIS E MÉTODOS

2.1.1.. Reagentes

Methotrexate ou N-|p||(2,4-diamino-6-pteridinyl methyl| 
methylamino|benzoyl|glutamic acid apresenta-se como um pó amarelo 
e foi utilizado dissolvido em água destilada alcalinizada (pH 8,5).

MTX foi fornecido pela Cynamid Química do Brasil Ltda., 
divisão Lederle.

NADH, NAD+ , NADP+, ADP, ATP, piruvato quinase, glutama- 
to desidrogenase, malato desidrogenase, álcool desidrogenase, he- 
xoquinase, rotenona, oligomicina, EDTA, ferricitocromo c, fosfoe- 
nolpiruvato, safranina, valinomicina, glutamato de sódio, alface- 
toglutarato de sódio, malato de sódio, succinato de sódio foram 
todos de procedência da Sigma Chemical Co.

Manitol, cloreto de potássio, NaCN, PMS, Tris, ditioni- 
te, foram fornecidos pela Merck.

Os demais reagentes utilizados foram do melhor grau de 
pureza disponível.

2.1.2. Isolamento de mitocóndrias de fígado de rato para determi
nação do consumo de oxigênio por polarografia, para medida 
da fosforilação oxidativa, da atividade ATPãsica, "steady- 
state" do citocromo b e do "swelling ativo"

Mitocóndrias de fígado de rato foram isoladas pelo mé
todo descrito por VOSS et al. (1961), usando meio de extração con 
tendo:D-manitol 0,2 M, sacarose 0,075 M, EDTA 1,0 mM, Tris 5 mM, 
pH 7,4.

Ratos brancos Wistar foram decapitados e seus fígados 
removidos, lavados e picados em meio de extração mantida em banho de gelo.

A homogeneização foi feita em homogeneizador de Van Pot
ter Elvehjen com pistilo frouxo e a seguir com pistilo normal.
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A suspensão homogeneizada do tecido foi centrifugada a 
800 xg durante 10 minutos em centrífuga a 0°C (SORVALL SUPERSPEED 
MOD. RC-2 B) ou centrífuga (BECKMAN MODELO J 21 B) , a fim de eli
minar células intactas, membranas e núcleos. O sobrenadante foi 
coletado e novamente centrifugado a 7.800 X.g durante 10 minutos. O 
sedimento foi ressuspenso no mesmo meio de extração e recentrifu — 
gado duas vezes a 5. 000 x g por 10 minutos. As mitocôndrias sedi
mentadas foram ressuspensas em meio de extração manitol-sacarose 
para se obter uma concentração proteica de aproximadamente 50 mg/ml.

2.1.3. Isolamento de mitocôndrias de fígado de rato para determi
nação do potencial de membrana

As mitocôndrias de fígado de rato foram obtidas segundo 
o método descrito por WIKSTROM e SAARI (1975). O procedimento ê 
igual ao jã descrito no método de VOSS et al. (1961) , diferindo a
penas quanto ao meio de extração.

Mitocôndrias de fígado de rato foram isoladas em meio 
contendo sacarose 0,25 M e EDTA 1 mM pH 6,9, lavadas duas vezes no 
mesmo meio, sem o EDTA e ressuspensas em sacarose 0,25 M tampona- 
do com Tris-Cl a pH 6,9.

2.1.4. Obtenção de mitocôndrias rompidas para determinação das ati
vidades enzimáticas ligadas â cadeia respiratória

Mitocôndrias intactas, obtidas pelo método de VOSS et 
al. (1961), foram divididas em pequenas alíquotas e congeladas a 
-18°C por pelo menos 24 horas. Estas mitocôndrias foram poste
riormente descongeladas para o uso e conservadas a 0°C.

As mitocôndrias rompidas apresentam todos os componen
tes da cadeia respiratória em plena atividade e foram usadas para 
a determinação das atividades da NADH oxidase, NADH desidrogenase, 
NADH citocromo c redutase, succinato oxidase, citocromo c oxidase 
e ATPase.



9.

2.1.5. Obtenção de mitocôndrias rompidas para determinação das ati
vidades enzimáticas glutamato, a-cetoglutarato, malato, iso- 
citrato, succinato e glicerol fosfato desidrogenase

As mitocôndrias intactas de figato de rato preparadas 
pelo método de VOSS et al. (1961), foram divididas em pequenas a
líquotas e congeladas em nitrogênio liquido, sendo ai conservadas 
durante um prazo máximo de uma semana e nunca utilizadas antes de 
24 horas de congelamento.

No momento do uso foram descongeladas em temperatura am
biente e conservadas a 0°C.

2.2. Métodos Analiticos

2.2.1. Determinação do consumo de oxigênio por polarografia com 
cálculo de RC e ADP/0

0 consumo de oxigênio, por mitocôndrias intactas, foi 
determinado à temperatura de 28°C, em eletrôdio de oxigênio (Mode
lo Rank Brothers-Cambridge, England), acoplado a um registrador 
(Recti - Riter da Texas Instrument Incorporated), segundo o método
descrito por VOSS et al. (1963).

As experiências foram desenvolvidas em um volume de 2,5
ml, utilizando-se o seguinte meio de reação (VOSS et al., 1961) :
tampão fosfato 5 mM pH 7,4, Tris 10 mM, KC1 10 mM, EDTA 0,2 mM, ma- 
nitol 250 mM pH 7,4 ajustado com HC1 e concentrações adequadas de 
proteína.

A velocidade respiratória foi expressa em nmoles de o
xigênio consumido por minuto por miligrama de proteína mitocòndri- 
al, considerando que a solubilidade do oxigênio a 28°C, ê de 248 uM 
02 (ESTABROOK, 1967).



0 coeficiente de controle respiratório (RC) foi calcu
lado fazendo a razão entre a velocidade da respiração na presen
ça de ADP (estado III) e a velocidade respiratória após o consu
mo de ADP (estado IV).

A relação ADP/O foi calculada de acordo com o método 
descrito por CHANCE E WILLIAMS (1955), fazendo-se a razão en - 
tre nmoles de oxigênio consumido em presença de ADP durante o 
estado ativo (estado III) da respiração e nmoles de ADP adicio '
nando ao sistema.
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2.2. 2. Determinação da atividade ATPãsica de mitocôndrias intactas

A atividade ATPãsica (ATP fosfohidrolase E. C. 3.6.1.3), de 
mitocôndrias intactas, foi determinada dosando-se o fosfato inor
gânico liberado no meio de reação segundo o método descrito por 
PULLMAN et al. (1960).

O sistema de reação continha sacarose 200 mM, Tris-HCl 
12 mM, KC1 50 mM pH final 7,4 e 2,0 mg de proteína mitocondrial num 
volume de 1 , 0 ml.

A reação foi iniciada pela adição de ATP 3 mM e foi in
terrompida apôs 10 minutos de incubação a 28°C com TCA 5%. Molé
culas insolúveis foram eliminadas por centrifugação durante 1 mi
nuto a 10.000 x g e uma alíquota do sobrenadante foi usada para de
terminar a quantidade de Pi liberado, através do método descrito 
por SUMNER (1944).

ATP + H20 —> ADP + Pi

2.2.3. Determinação da atividade ATPãsica em mitocôndrias rompidas

A atividade ATPãsica em mitocôndrias rompidas por con
gelamento foi determinada pela liberação de fosfato inorgânico a 
partir da hidrólise de ATP, na presença de um sistema regenerador 
de ATP, conforme método descrito por PULLMAN et al. (1960).

O meio de reação, em volume final de 1 ml continha: Tris 
-HC1 50 mM, pH 8,4, Mg SO^ 3 mM, PEP 2,5 mM, piruvato quinase (E. 
C. 2.7.1.40) 2,0 unidades e 100 ug de proteína mitocondrial.

A reação foi iniciada pela adição de ATP 4 mM pH 7,4 e 
bloqueada com TCA 5% apôs 10 minutos de incubação em agitação cons
tante a 28°C. O material foi centrifugado a 10.000 x g por 1 mi
nuto para precipitar as mitocôndrias e o fosfato liberado foi do
sado no sobrenadante pelo método de SUMNER (1944).

Os resultados da atividade ATPãsica foram expressos em 
nmoles de ATP hidrolisado por minuto por miligrama de proteína mi
tocondrial.
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2.2.4. Determinação das atividades enzimãticas ligadas à cadeia 
respiratória em mitocôndrias rompidas por congelamento

A determinação das atividades enzimãticas foi feita u
tilizando-se espectrofotômetro Beckman Modelo DB, acoplado a um re
gistrador (Linear and Log Potentiometric Recorder) e a um expan — 
sor, ambos da Beckman e cubetas de 1 cm de caminho ótico.

Mitocôndrias rompidas por congelamento foram utilizadas 
como fonte da NADH oxidase, NADH desidrogenase, NADH citocromo c 
redutase, succinato oxidase, succinato desidrogenase e citocromo c 
oxidase.

2.2.5. NADH oxidase

(NADH: oxigênio ôxido-redutase) E.C.1.6.99.3

A atividade da NADH oxidase, foi determinada espectro- 
fotometricamente seguindo o método descrito por SINGER (1974), em 
meio contendo: tampão fosfato 50 mM pH 7,4, EDTA 50 uM e 140 a 270 
ug de proteína mitocondrial, num volume final de 3,0 ml. A reação 
foi iniciada pela adição de NADH 100 uM e o decréscimo na absor- 
bância devido à oxidação do NADH foi registrada em 340 nm.

A velocidade de reação foi calculada, utilizando-se pa-~ "í -1 -1ra o NADH um coeficiente de extinção molar de 6,22 x 10J cm M 
RAW et al(1958).Osresultados foram expressos em nmoles de NADH oxi
dado por minuto por miligrama de proteína.

2.2.6. NADH desidrogenase

(NADH: ferricianeto õxido-redutase) EC 1.6.99.3

A atividade NADH desidrogenase foi medida segundo o mé
todo de SINGER (1974), utilizando-se ferricianeto como aceitador 
final de elétrons e em presença de rotenona (1 joM) para bloquear a
atividade da NADH oxidase.



0 sistema de reação foi constituído de: tampão fosfato
50 mM pH 7,4, EDTA 2 mM, ferricianeto 0,66 mM e 106 ug de proteína 
mitocondrial em volume final de 3,0 ml. A reação foi iniciada pe
la adição de NADH 150 uM e seguida espectrofotometricamente a 420 
nm.

Para o cálculo da atividade enzimãtica o coeficiente de 
extinção molar utilizado para o ferricianeto foi de 1.040 cm"'*'. 
M . - 1  (CREUTZ e SUTIN, 1973).

Os resultados foram expressos em nmoles de ferricianeto 
reduzido por minuto por miligrama de proteína mitocondrial.

2.2.7. NADH citocromo c redutase

(NADH: citocromo c õxidú-redutase) EC 1.6.2.1.

A redução do citocromo c a 550 nm, 28°C, foi seguida 
espectrofotometricamente conforme método de SINGER (1974), com pe
quenas modificações.

O meio de reação continha tampão fosfato 50 mM pH 7,4, 
EDTA 2 mM, NADH 50 uM, ferricitocromo c 35 uM e KCN 1 mM. A reação 
foi iniciada pela adição de enzima (44 ug de proteína mitocondri
al) em volume final de 3,0 ml.

Para os cálculos foi utilizado para o ferricitocromo c 
AE550 nm (red-ox) de 19. 000 cm-1. M_1 (KEYHANI e KEYHANI, 1975). Os 
resultados foram expressos em nmoles de citocromo c reduzido por 
minuto por miligrama de proteína mitocondrial..

2.2 .8. Succinato desidrogenase

(Succinato fenazina metassulfato õxido-redutase) EC
1.3.99.11

A atividade enzimãtica da succinato desidrogenase foi 
determinada espectrofotometricamente pelo método da fenazina me-
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tassulfato descrito por SINGER (1974), utilizando-se mitocôndrias 
rompidas por congelamento.

O meio de reação para este ensaio continha tampão fos
fato 50 mM pH 7,4, EDTA 2 mM, succinato de sódio 20 mM, KCN 1 mM e 
71 ug de proteina mitocondrial em volume de 3,0 ml. Este sistema 
foi incubado por 10 minutos a 28°C. A reação foi iniciada pela a
dição de DCIP 60 uM e PMS 0,975 mM. A redução do DCIP foi regis
trado em 600 nm.

Os cálculos foram feitos utilizando-se para o DCIP AEçqq 
nm (red-ox) de 14.400 cm ! M  ̂ (JONES, 1967). Os resultados foram 
expressos em nmoles de DCIP reduzido por minuto por miligrama de 
proteina mitocondrial.

2.2.9. Succinato oxidase

(Succinato: oxigênio óxido redutase) EC 1.3.99.1

A atividade da succinato oxidase, foi determinada pelo 
método polarogrãfico descrito por SINGER (1974), em eletródio de 
oxigênio (Modelo Rank Brothers Cambridge England), utilizando-se o 
seguinte meio de reação: tampão fosfato 80 mM, EDTA 50 uM, pH 7,4, 
succinato de sódio 20 mM.

A reação foi iniciada pela adição de 2,0 mg de proteina 
mitocondrial, previamente ativada por 10 minutos a 28°C com succi
nato de sódio 40 mM. A atividade enzimática foi calculada utili
zando-se a constante de dissolução do O2 a 28°C igual a 248 uM, 
segundo ESTABROOK (1967).

Os resultados foram expressos em nmoles de 0 consumido 
por minuto por miligrama de proteina mitocondrial.



2.2.10. Citocromo c oxidase

(citocromo c: oxigênio õxido-redutase)EC 1.9.3.1

A atividade de citocromo c oxidase foi medida espectro- 
fotometricamente em 550 nm, seguindo a técnica descrita por MASON 
et al. (1973).

O meio de reação continha: tampão fosfato 50 mM pH 7,4, 
EDTA 2,0 mM, ferrocitocromo c 25 uM num volume final de 3,0 ml. A 
reação foi iniciada pela adição de 156 ug de proteína mitocondrial.

A atividade especifica foi calculada utilizando-se para
- 1  - 1o citocromo c AE550 nm (red-ox) 19.000 cm . M (KEYHANI e KEY

HANI, 1975) e os resultados foram expressos em nmoles de citocromo 
c oxidado por minuto por miligrama de proteína mitocondrial^.

2.2.11. Obtenção do citocromo c reduzido

Citocromo c de coração de boi (tipo IV Sigma Chemical 
Co) , foi reduzido por pequena quantidade de ditionite, a solução 
foi passada através de coluna de SEPHADEXG25 para separar o ferro
citocromo c do excesso de ditionite ou de seus derivados, de acor
do com YONETANI e RAY (1965).

A concentração de citocromo c reduzido foi calculada u
tilizando-se E550nm = 27.700 cm  ̂M  ̂ conforme MARGOLIASH (1954).

2.2.12. Determinação do potencial de membrana (A'F) em mitocôndrias 
de fígado de rato

Mitocôndrias de fígado de rato foram isoladas em meio 
contendo sacarose 0,25 M e EDTA 1 mM pH 6,9, lavadas duas vezes e 
ressuspensas com sacarose 0,25 M pH 6,9 acertado com Tris-ClpH 7,4, 
conforme método descrito por WIKSTROM et al. (1975), com pequenas 
modificações.



0 meio de reação num volume total de 3,0 ml continha sa
carose 0,2 M, HEPES 20 niM pH 7,2, EDTA 0,38 mM, KCl 20 mM e 2,4 mg 
de proteína mitocondrial.

O potencial de membrana foi determinado pela captação 
de safranina 17 uM pela membrana energizada com um dos seguintes 
substratos: glutamato 5 mM, a-cetoglutarato 5 mM, malato 5 mM, suc
cinato 5 mM ou Asc. 8,3 mM + TMPD 0,83 mM.

Foi mantida a relação safranina/proteína = 7,0 para to
dos os experimentos.

As alterações espectrais devidas à captação da safrani
na pela membrana energizada foram registradas a 511-533 nm, 28°C 
em espectrofotômetro de duplo feixe de onda, Aminco Chance acopla
do a um registrador Aminco (American Instrument Co), conforme mé
todo descrito por AKERMAN e WIKSTROM (1976).

A linearidade entre A absorção e o potencial de membrana 
(A’)') foi verificada através de uma curva de calibração, ilustrada 
na figura 1 , onde se mediu a variação espectral da safranina indu
zida pelo potencial de difusão do potássio, a qual é quantitativa
mente igual à produzida pelo potencial de difusão de ions hidrogê
nio (AKERMAN' e WIKSTROM, 1976; ROSSI e AZZONE, 1969).
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FIGURA 1 - Variação espectral da|safranina induzida pelo potencial 
de difusão do potássio

Sistema: sacarose 200 mM, HEPES 20 mM pH 7,2, EDTA 0,38 
mM, rotenona 4,2 uM, oligomicina 2 ug, valinomicina 42 
ng/ml, safranina 17 uM, 2,4 mg de proteína mitocondrial 
(0,8 mg/ml) e FCCP 1 mM, num volume final de 3,0 ml. O 
potencial de membrana foi calculado de acordo com a e
quação de Nersnt, onde |Kin| é a concentração do lon no 
interior da mitocôndria, assumida como sendo 120 mM, e
lKout'l a concentração de potássio adicionado ao meio 
de incubação, 0,17 a 4,25 mM.

|K+ | A extensão da resposta foi a diferença
Ay=60 log — — ---- de absorção, em 511-533 nm, obtida após

|K̂ utl a adição de valinomicina e aquela após
a adição de FCCP. 100% corresponde a
0,077 de DO.



2.2.13 - Determinação do grau de "swelling" mitocondrial

Mitocôndrias de figato de rato foram isoladas conforme 
o método descrito por VOSS et al (1961), sendo porém o meio empre
gado na última lavagem e na suspensão das mitocôndrias isento de 
EDTA.

O aumento do volume mitocondrial ("swelling"), sustenta
do pelo transporte de elétrons foi acompanhado a 575 nm em espec- 
trofotômetro de duplo feixe de onda Aminco Chance, acoplado a um 
registrador Aminco (American Instrument Co) seguindo o método des
crito por MUSTAFA (1966) .

O meio de reação em volume final de 3,0 ml continha: 
sacarose 0,1M, Tris-Cl lOmM, EDTA 0,3 mM, pH 7,5, proteina mito
condrial 2,5 a 3,0 mg e acetato de sódio 50 mM. O swelling foi i
niciado pela adição de um dos seguintes substratos: glutamato 10 

mM, a-cetoglutarato 10 mM, succinato 10 mM, Asc 8,3 mM + TMPD 0,83 
mM ou ATP 4 mM. 0 sistema todo foi adequadamente suplementado com 
rotenona 4,2 uM, NaCN 1,67 mM ou com oligomicina 2 ug.

2.2.14. Determinação do "steady-state" do citocromo b

A determinação do estado redox do citocromo b foi medi
da pelo método de CHANCE (1965), com pequenas modificações, utili
zando-se mitocôndrias de figado de rato preparadas pelo método de 
VOSS et al (1961).

Devido ã intensa absorção do MTX na região de 430 nm (ver 
espectro de absorção ilustrado na figura 2 ), não foi possível uti
lizar o comprimento de onda 410-430 nm nesta determinação. Utili
zou-se, então, o par 562-575 nm para se determinar o "steady-state" 
do citocromo b aproveitando as características de não absorção da 
droga nesta faixa de onda e com base no espectro diferencial da 
partícula citocromo b-c^ (figura 3).

O sistema de reação foi constituído de manitol 210 mM, 
sacarose 70 mM, Tris-Cl 10 mM pH 7,4, K2H P 0^5 mM pH 7,4 e 6 mg



AB
SO

RB
ÂN

CI
A

19.

de proteína mitocrondrial suplementado adequadamente com rotenona
4,2 uM ou NaCN 1,67 mM.

A reação foi iniciada com a adição de um dos seguintes 
substratos: glutamato 17 mM, malato 17 mM ou succinato 17 mM e o A 
absorção do citocromo b foi registrado. Os experimentos foram con
duzidos sem agitação em cubeta aberta de 3,0 ml com caminho óptico 
de 1 , 0 cm.

Os resultados foram expressos em percentagem de cito
cromo b reduzido, sendo 100% correspondente â redução do citòcromo 
b na presença de cianeto.

FIGURA 2 - Espectro de Absorção do MTX
Sistema: Manitol 210 mM, sacarose 70 mM, Tris-Cl 10 mM 

pH 7,4 e MTX 1 mM, temperatura 28°C
Curva A: forma oxidada
Curva B: forma reduzida com ditionite
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FIGURA 3 - Espectro diferencial da partícula citocromo b-c^ obtida 
de preparação de coração de boi (KING, 1967)
Sistema: Tampão fosfato 0,1 M pH 7,4, sacarose 0,5 M e  

aproximadamente 1,9 mg de proteína por ml. 
Temperatura, 23°C.

Curva A: forma oxidada menos a oxidada.
Curva B: forma reduzida com ditionite menos a oxidada.
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2.2.15. Determinação da atividade de algumas desidrogenases

A atividade enzimãtica da malato, glutamato, isocitra- 
to, a-cetoglutarato e glicerol fosfato desidrogenase foi determi
nada em espectrofotômetro de duplo feixe de onda, Aminco Chance 
acoplado a um registrador Aminco (American Instrument Co).

Foram utilizadas como fonte de enzimas mitocôndrias de 
figado de rato isoladas pelo método de VOSS et al (1961), rompidas 
por congelamento.

Foi investigado também o efeito do MTX sobre as ativi
dades das enzimas glutamato desidrogenase purificada a partir de 
fígado bovino e malato desidrogenase purificada de mitocôndria de 
coração de porco, ambas obtidas comercialmente da Sigma.

2.2.16. Malato desidrogenase

L-malate: NAD oxidoreductase EC 1.1.1.37

A atividade da malato desidrogenase foi medida espectro- 
fotometricamente segundo o método descrito por OCHGA (1955), uti
lizando-se a enzima purificada de mitocôndria de coração de porco 
(Sigma), ou mitocôndrias de fígado de rato rompidas por congelamen
to.

O meio de reação continha: tampão glicil-glicina 25 mM
pH, 7,4, Oxalacetato 0,25 mM, 50 ug de mitocôndrias de fígado de
rato rompidas por congelamento ou 290 miliunidades da enzima puri
ficada de mitocôndrias de coração de porco (Sigma). Rotenona 4,2 uM 
foi utilizada para bloquear a cadeia respiratória quando se utili
zou mitocôndrias rompidas.

A reação foi iniciada pela adição de NADH 130 uM e o
decréscimo da DO devido à oxidação do NADH foi acompanhada em 340
nm.

Oxalacetato + NADH + H+ L-malato + NAD+
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Para calcular a atividade da enzima foi utilizado o co
eficiente de extinção do NADH = 6,22 x 10̂  M ̂  cm 1 RAW et al (1958).

A atividade especifica foi expressa como umoles de subs
trato consumido por minuto por miligrama de proteína mitocòndrial.

2.2.17. Glutamato desidrogenase

L-glutamate: NAD oxidoredutase ( deaminating) EC 1.4.1.2

A atividade da glutamato desidrogenase foi medida uti
lizando-se a enzima purificada de fígado bovino (Sigma), ou mito- 
côndrias de fígado de rato rompidas por congelamento, acompanhan
do-se o decréscimo na absorbância em 340 nm provocado pela oxida
ção de NADH conforme método descrito por STRECKER (1955).

O meio de reação continha tampão fosfato de potássio 50 
mM pH 7,6, a-cetoglutarato 30 mM, sulfato de amónio 60 mM e 0,5 mg 
de mitocòndrias rompidas de fígado de rato ou 35 miliunidades da 
enzima purificada de fígado bovino. Rotenona 4,2 uM foi adiciona
da ao sistema guando se utilizou râitocôndrias de fígado de rato co
mo fonte da glutamato desidrogenase. A reação foi iniciada pela a
dição de NADH 130 uM.

aKG + NADH + NH* + H+ — ^  L-glutamate + NAD+ + H20
O coeficiente de extinção molar utilizado para o NADH 

foi de 6,22 x 10^ M'l cm I RAW et al (1958). A atividade da gluta 
mato desidrogenase foi calculada de acordo com o procedimento des
crito para a malato desidrogenase.

2.2.18.a-cetoglutarato desidrogenase

2 - oxoglutarate: lipoamide oxidoreductase ( decarbo-
xylating and acceptor — succinylating) EC 1.2.4.2

A atividade da a-cetoglutarato desidrogenase foi deter
minada através do método descrito por SYMOUR (1955).
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0 sistema de reação era constituído de tampão fosfato 35 

mM pH 7,4, cisteina 2,8 mM, Co ASH 67 uM, a-KG 8,6 mM e 1 mg de 
proteína mitocondrial (mitocôndria de figato de rato rompida por 
congelamento) suplementada com rotenona 4,2 uM.

A reação foi iniciada pela adição de NAD+ 130 uM e sua 
redução foi acompanhada a 340 nm.

aKG + NAD+ + CoASH — > Succinil-SCoA + C02 + NADH + H+
Para os cálculos da atividade enzimática foi utilizado_ 3 - 1 - 1o coeficiente de extinção do NADH 6,22 x 10 M . cm . RAW et al

(1958) e os resultados foram expressos em NAD+ reduzido por minuto
por miligrama de proteína mitocondrial.

2.2.19- isocitrato desidrogenase

Ls-Isocitrate: NADP oxidoreductase (decarboxylating)
EC 1.1.1.42

A atividade da isocitrato desidrogenase foi determinada 
segundo o método descrito por SIEBERT (1974).

O meio de reação continha num volume final de 3,0 ml: 
Tris-Cl 61 mM, MnSO^ 3,3 mM, isocitrato 0,5 mM e 1 mg de proteína 
mitocondrial (fonte de enzima) suplementado com rotenona 4,2 uM.

A reação foi iniciada com NADP+ 0,17 mM e sua redução 
foi acompanhada a 340 nm.

Isocitrato + NADP+ —  a-cetoglutarato + CC>2 + NADPH + H+
A atividade enzimática foi calculada conforme descrito 

anteriormente (a-KG desidrogenase).
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2.2.20. Glicerol fosfato desidrogenase

L-glycerol-3-phosphate: NAD oxidoreductase EC 1.1.1.8

A atividade enzimática da glicerol fosfato desidrogena
se foi determinada espectrofotometricamente pelo método de SINGER 
(1974), utilizando o seguinte sistema: tampão fosfato 50 mM pH 7,6, 
glicerol fosfato 33 mM, KCN 0,1 mM e 350 ug de proteína mitocon- 
drial.

A reação foi iniciada pela adição do DCIP 30 uM e PMS
0,975 mM.

0 decréscimo da absorbância em 600 nm foi registrado e 
a atividade enzimática foi determinada empregando-se um coefici — 
ente de extinção molar para o DCIP a 600 nm (red. -OX) de 14.400 
M71 cm“ 1 (JONES, 1967).



3. RESULTADOS E DISCUSSÃO

3.1. Efeito do MTX sobre o consumo de oxigênio, fosforilação oxi- 
dativa e'controle respiratório em mitocóndrias de fígado de 
rato

O efeito do MTX sobre o metabolismo mitocondrial foi 
investigado, determinando-se inicialmente as alterações na veloci
dade de consumo de oxigênio provocadas pela droga. As tabelas I e 
II mostram os resultados de experiências em que a respiração de 
mitocóndrias intactas foi medida polarograficamente na presença de 
diferentes concentrações de MTX.

Verifica-se que em mitocóndrias oxidando a-cetoglutara- 
to e glutamato (substratos NAD+ dependentes) , MTX provoca inibição do 
estado III (respiração ativada pelo ADP) , queda do coeficiente res
piratório (RC), não altera o estado IV (respiração após o consumo 
de ADP), e nem a relação ADP/0. Como pode ser observado na tabela 
I, ocorre uma inibição da respiração do estado III e queda do RC 
de cerca de 20% para os substratos NAD+ dependentes ensaiados. Es
te efeito ê acentuado pela prê-incubação, quando MTX é adicionado 
â preparação mitocondrial 10 minutos antes do substrato (tabela 
II). Ocorre uma inibição mais pronunciada do estado III (30 e 47% 
respectivamente) para os substratos glutamato e a-cetoglutarato e 
o valor do RC cai na mesma proporção. Observa-se, ainda, pequeno 
decréscimo da relação ADP/0 (10% e 15% respectivamente, para o a KG 
e glutamato). Com succinato a inibição do estado III e queda do 
RC, ê menos acentuada (19%), não havendo alteração do estado IV 
nem da relação ADP/0.
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TABELA I — Efeito do MTX sobre a respiração e fosforilação oxida— 
tiva de mitocôndrias de fígado de rato

VR = nmoles de 0/min/mg

(MTX) nmoles 
mg IV 111 IV RC ADP/ 0

SUBSTRATO = Alfa Cetoglutarato
0 4,22 28,80 7,80 3,70 2,98

348 4,69 26,74 7,50 3,56 2,96
375 3,75 24,86 7,50 3,30 2,98
430 3,75 22,50 8,44 2,67 2,86
565 4,69 22,50 8,44 2,67 2,77
651,5 3,75 21,57 8,50 2,53 2,77
878 5,63 20,64 8,44 2,45 2,77

SUBSTRATO = Glutamato
0 3,06 38,61 7,97 4,84 2,94

382 2,07 35,75 1 0 , 2 1 3,50 2,59
430 2,06 31,70 8,17 3,88 2,59
470 2,06 30,65 8,18 3,75 2,77
614 2,06 28,60 8,17 3,75 2,77
712 2,04 30,65 8,17 3,75 2,77

SUBSTRATO = Succinato
0 27,41 78,55 25,41 3,09 2,33

265 27,72 78,55 27,72 2,83 2,48
739 23,10 73,93 27,72 2,67 2,48

1.149 27,72 69,31 27,72 2,50 2,30

Sistema: meio de reação descrito por VOSS et al. (1961).
Substrato 50 umoles, ADP 0,5 umoles. Suspensão mitocõndrial: 5
mg de proteína para os substratos a-cetoglutarato e glutamato e
2,5 mg para o succinato.
Volume final: 2,5 ml.
A velocidade respiratória está expressa em nmoles de 0 . m-} mg"'*'.
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TABELA II — Efeito do MTX sobre a respiração e fosforilação oxi —  
dativa de mitocôndrias de fígado de rato

Pré-incubação = 10 minutos

(MTX) nmoles 
mg IV III IV RC ADP/ 0

SUBSTRATO = Alfa Cetoglutarato
0 1 1 , 1 2 46,70 1 1 , 1 2 4/7 3,20

339 1 1 , 1 2 40,03 1 1 , 1 2 3,6 3,19
390 9,27 26,88 8,34 3,2 3,19
492 1 1 , 1 2 28,70 9,27 3,1 3,19
644 1 1 , 1 2 28,30 12, 00 2,4 2,98
865 25,03 1 1 , 1 2 2,3 2,94

SUBSTRATO = Glutamato
0 3,06 38,61 7,97 4,85 2,94

382 2,04 28,60 6 ,13 4,66 2,94
430 2,04 24,52 7,15 3,43 2,94
477 2,04 27,58 8,18 3,38 3,00
614 2,04 28,60 8,17 3,50 2,94
712 2,07 26,60 8,17 3,26 2,52

SUBSTRATO = Succinato
0 27,41 78,55 25,41 3,09 2,30

265 23,10 64 ,70 23,10 2,80 2,30
379 23,10 71,62 27,72 2,60 2,40

1.149 27,72 71,62 27,70 2,50 2,30

Sistema de Reação: meio de reação descrito por VOSS et al. Subs
trato 50 umoles, ADP 0,5 umoles.
Suspensão mitocondrial: 5,0 mg de proteína para os substratos a-KG 
e glutamato e 2,5 mg para o succinato.
Volume final = 2,5 ml velocidade respiratória em nmoles de O/min/ 
mg.



A inibição do estado III, verificada com a respiração 
quando glutamato e a-cetoglutarato foram os substratos respiratõri^ 
os ensaiados, admite varias interpretações.

Uma hipótese seria o efeito do MTX em inibir algum com
ponente responsável pela transferência de elétrons entre estes
substratos NAD+ dependentes e o coenzima Q, uma Vsez que a respira
ção com succinato não foi significativamente afetada; outra inter
pretação seria a possível inibição da foáfórilação oxidativa a qual 
poderia resultar do efeito da droga sobre a atividade da ATPase , 
sobre o carreador ATP/ADP ou sobre o próprio carreador do fosfato.

3.2. Efeito do MTX sobre a atividade ATPãsica de mitocôndrias in
tactas e de mitocôndrias rompidas.

A fosforilação oxidativa acopla a liberação de energia 
fornecida pela oxidação de moléculas derivadas de carboidratos , 
gorduras e aminoãcidos com a síntese de ATP. De acordo com a teoria 
quimiosmõtica de MITCHEL ( 1961) os elétrons provenientes da oxidação dos 
substratos, induziriam uma distribuição assimétrica de prótons nas 
membranas de bactérias, cloroplastos e mitocôndrias. Assim, a ener
gia derivada do transporte de elétrons, seria transformada em um gra 
diente eletroquímico ou, segundo a terminologia de MITCHEL, em uma 
força prõton-motora ou AuH+ (GOMEZ-PUYOU e GOMEZ-PUYOU, 1981).

A força próton-motriz, seria composta de um termo elétr_i 
co (A’1') diferença de cargas através da membrana, e de um termo quíiai
co (ApH), que corresponde ã diferença de concentrações de íons hidro
gênio através da membrana.

AuH+ = M  - Z pH (onde Z = 2,3RT/F)

A slntêse de ATP ocorreria por um fluxo reverso de pró
tons, via ATPase, sendo a energia derivada do gradiente eletroqul - 
mico (MALONEY, 1974). As enzimas que transformam energia eletro-



química em ligação de energia de fosfato do ATP são chamados ATP 
ases (GOMEZ -PUYOU e GOMEZ -PUYOU, 1981).

O complexo ATPase da membrana interna da mitocôndria , 
consiste de várias subunidades de proteína: é constituída por um 
componente hidrofóbico de membrana, F ,embebido na bicamadalipídi- 
ca da membrana interna, e um componente solúvel, F^, que possui o 
sítio catalítico para a síntese e hidrólise do ATP (GOMEZ - PUYOU e 
GOMEZ -PUYOU, 1977). Fq do complexo, serve como um canal, através 
do qual os prótons atravessam a membrana (KAGAWA e RACKER, 1966).
F e F são ligados por duas proteínas: F.. e OSCP, que aparente -

O  JL D .

mente não possuem propriedades catalíticas. Sua função seria a de 
conectar apropriadamente os segmentos condutores de H+ ao segmento 
catalítico, a fim de evitar perda fútil de energia eletroquímica 
(GOMEZ -PUYOU e GOMEZ - PUYOU, 1981).

0 efeito do MTX foi estudado sobre o sistema de fosfori- 
lação oxidativa através da medida da atividade ATPasica, isto ê, da 
hidrólise do ATP. Esta hidrólise do ATP pode ocorrer tanto em mito 
cóndrias acopladas, como em mitocôndrias desacopladas. Em mitocón - 
drias acopladas, a hidrólise do ATP ê mais lenta e a energia resul
tante da quebra da ligação fosfato pode ser utilizada para reverter 
o fluxo de elétrons. Assim, a atividade ATPasica em mitocôndrias 
intactas gera uma ejeção ativa de prótons do meio intra para o ex - 
tramitocondrial, formando o gradiente protónico, do mesmo modo que 
ocorre quando elétrons 'fluem dos substratos ao oxigênio (GOMEZ -PU
YOU et al. , 1981, MITCHEL E MOYLE, 1968).

Em mitocôndrias desacopladas, a atividade ATPasica não 
leva â formação de um gradiente protónico, pois não há energização 
da membrana (KOZLOV e SCHULACHEV, 1977; MITCHEL e MOYLE, 1968).

Observa-se na figura 4 que MTX causa alteração da ativi
dade ATPasica de mitocôndria intacta e não produz efeito direto so
bre a atividade de ATPase em mitocôndrias rompidas.

O estímulo da atividade ATPasica (15% com 800 nmoles de 
MTX/mg de proteína) em mitocôndrias intactas, indicativo de um pe - 
queno efeito desacoplador pode ser explicado como uma tentativa de 
repor a dissipação de energia.
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FIGURA 4 - Efeito do MTX sobre a atividade ATPãsica.

(•OO)ATPase de mitocôndrias intactas. Sistema conforme 
descrito em Materiais e Métodos. 100% de atividade cor
responde a 11 nmoles de ATP hidrolisado. min ^. mg .
Ccsoí ATPase de mitocôndrias rompidas por congelamento. 
Sistema conforme descrito em Materiais e Métodos. 100%
de atividade corresponde a 1,6 umol de ATP hidrolisado.

. -1 -1mxn . mg .
Os resultados representam a média de dois experimentos 
independentes.



3.3. Efeito do MTX sobre as atividades enzimãticas ligadas â ca
deia respiratória

Conforme já foi dito, a inibição da velocidade respi
ratória do estado III provocada pela droga, poderia ser o resul
tado de uma inibição a nível de cadeia transportadora de elétro
ns, de modo que houvesse uma restrição energética para a síntese 
de ATP. A fim de verificar este aspecto, analisou-se o comporta - 
mento enzimãtico de segmentos da cadeia respiratória frente ao 
MTX. Verificou-se as atividades de: NADH oxidase, NADH desidroge 
nase, NADH citocromo c redutase, succinato desidrogenase, succina 
to oxidase e citocromo oxidase em mitocôndrias rompidas por conge 
lamento.

A análise da figura 5 demonstra que MTX exerce peque
no efeito inibitório sobre a citocromo oxidase(13% com 1600 nmo - 
les de MTX/mg de proteína)e aparentemente nenhum outro sítio ou 
região da cadeia respiratória ê sensível ã ação da droga, visto 
que não se observou inibição das atividades NADH oxidase, NADH cî  
tocromo c redutase e succinoxidase. O estímulo da atividade da 
NADH desidrogenase (cerca de 10% com 800 moles de MTX/mg de pro - 
teína) pode estar relacionado a problemas do próprio método de en 
saio empregado que é passível de erro experimental. Uma vez, que 
esse estímulo não foi compatível com os resultados obtidos em que 
as atividades NADH oxidase, NADH citocromo c redutase e succinoxi^ 
dase não apresentaram nenhuma alteração mesmo na presença de 2000 

nmoles de MTX/mg de proteína.
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FIGURA 5 - Efeito do MTX sobre a atividade das enzimas da cadeia 
respiratória
(■■♦» ) NADH oxidase. 100% de atividade enzimãtica cor
responde a 77 nmoles de NADH oxidado, min } mg ^

(-0-0-) NADH citocromo c redutase. 100% de atividade en
zimãtica corresponde a 120 nmoles de citocromo c redu-
., . - 1  - 1  zido. mxn . mg .
(-0 0 -) Succinoxidase. 100% de atividade corresponde a 
31,4 nmoles de 0 consumido, min } mg ^

(-■-■-) NADH . desidrogenase. 100% de atividade corresponde 
a 17 nmoles de ferricianeto reduzido, min mg ^

(—ùrù-) Citocromo c oxidase. 100% de atividade correspon
de a 21 nmoles de cit. c oxidado, min  ̂mg ^
Os resultados representam a média de dois experimentos 
independentes. Mitocôndrias de figato de rato rompidas 
por congelamento foram utilizadas como fonte de enzimas. 
Todos os sistemas de reação estão descritos emMateriais 
e Métodos.
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3.4. Efeito do MTX sobre o potencial de membrana

A teoria quimiosmõtica prevê a existência de um gra
diente eletroqulmico através da membrana mitocondrial gerado pelas 
reações de oxidorredução da cadeia de transporte de elétrons. Este 
gradiente eletroqulmico composto de um potencial de membrana e de 
um diferencial de pH, dirige várias reações requerentes de energia.

0 potencial elétrico da membrana ê considerado como o 
principal componente do gradiente eletroqulmico e, em determinadas 
condições, a medida deste potencial é essencial para a compreensão 
do mecanismo de fosforilação oxidativa e do transporte mitocõndri- 
al de Ions (AKERMAN e WIKSTROM, 1976).

0 potencial de membrana (A'F) neste trabalho, foi deter
minado pela captação da safranina. A safranina é um corante carre
gado positivamente que forma paliçada nos sítios aniônicos da mem
brana interna associada com grandes mudanças espectrais quando ê 
induzido uma diferença de potencial elétrico através da membrana 
mitocondrial. (ZANOTTI e AZONE, 1980; &KERMAN e WIKSTROM, 1976). 
Esta propriedade da safranina pode ser usada para medir o estado 
de energização da membrana mitocondrial obtido ou pela oxidação de 
substratos ou pela hidrólise do ATP, e sua resposta espectrofoto- 
me^trica pode ser utilizada como medida quantitativa do potencial 
de membrana (AKERMAN e WIKSTROM, 1976).

Os experimentos da figura 6 foram feitos com a finali
dade de se verificar o efeito do MTX sobre o potencial de membrana 
mitocondrial obtido através da oxidação de diferentes substratos. 
Observa-se que: MTX promove 10% de queda do potencial de membrana 
formada pela oxidação do glutamato ou do a-cetoglutarato e um AH' 
17% menor quando a energização provém do malato. 0 colapso do po
tencial é acentuado quando a droga é prê-incubada por 10 minutos 
com a mitocôndria antes da adição do substrato, como pode ser vis
to na figura 7.

Não se verifica alteração do potencial de membrana su
portado pela oxidação do succinato ou por ascorbato + TMPD.

Esse estudo serviu como uma comprovação experimental dos
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FIGURA 6 - Efeito do MTX sobre o potencial de membrana mitocondri- 
al (sem pré-incubação)

Sistema: sacarose 0,2 M, HEPES 20 mM pH 7,2, EDTA 0,38 
mM, KC1 20 mM, safranina 17 uM, 0,8 mg/ml de proteína 
mitocondrial, adequadamente suplementada com rotenona 
4,2 uM ou NaCN 1 mM. Volume final: 3,0 ml. Reação inicia
da com a-KG 5 mM —O— □—  (100% corresponde a 192 mV); 
glutamato 5 mM ■ • (100% correspondendo a 197 mv) ; ma-
lato 5 mM g -e • (100% corresponde a 177 mV); succinato 
5 mM — A—A— (100% corresponde a 168 mV); ASC 8,3 mM + 
TMPD 0,83 mM -0 -0 -(100% corresponde a 2 01 mV) .
Alterações na DO foram registradas em 511-533 nm, 28°C. 
Os cálculos foram feitos com base na curva de calibra- 
ção, mostrada na figura 1 (em Materiais e Métodos).
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FIGURA 7 - Efeito do MTX sobre o potencial de membrana mitocondri- 
al (com pré-incubação de 10 minutos)
Sistema de reação como o da figura 6, com exceção da 
pré-incubação de 10 min, do MTX com a proteína, antes 
da adição dos substratos.
Reação iniciada com a-KG 5 mM —O—O— (100% corresponde a 
190 mV); glutamato 5 mM ■ m m (100% corresponde a 188 mV ) 
malato 5 mM * « (100% corresponde a 172 mV); succina-
to 5 mM —a— £c— (100% corresponde a 164 mV); ASc 8,3 mM 
+ TMPD 0,83 mM -o— o— (100% corresponde a 2 05 mV) .
Alterações na densidade ótica foram registradas em 511
-533 nm, 28°C. Os cálculos foram feitos combase na cur
va de calibração mostrada na figura 1 .
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dados obtidos no eletródio em que a ação inibitória da droga sobre 
o consumo de oxigênio é verificada somente quando se utilizam subs
tratos NAD+ dependentes.

3.5. Efeito do MTX sobre o "swelling" ativo

A energia fornecida ou pela oxidação de substratos via 
cadeia respiratória, ou pela hidrólise do ATP via Fq-Fí ATPase, po
de ser utilizado para o transporte de ions pela mitocôndria. 0 

transporte de cátions ou ânions através da membrana mitocòndrial 
pode causar mudanças osmóticas que induzem o fluxo de água, resul
tando em mudanças de volume da mitocôndria (PACKER e GOOCH, 1974).

Este processo pode ser representado esquematicamente co
mo:

Fluxo osmótico _ Mudança
de HgO -—- de volume

Cátions como Na+, K+, Mg++ que não atravessam livremen
te a membrana mitocondrial interna na ausência de energia, são ca 
pazes de provocar aumento do volume mitocondrial ("swelling") du - 
rante a respiração. "In vitro", o acúmulo de lons requer a presen
ça de um ácido fraco, como o acetato ou o fosfato como ânion perme 
ante , para se obter um grau de "swelling" mitocondrial significan 
te (BRIERLEY,1976). No presente estudo, acetato de sódio foi usado 
para fornecer o ânion permeante necessário para o processo de
"swelling". O íon acetato, atravessa a membrana na forma de ácido 
acético (CHAPPELL, 1968), que, por ser neutro, distribui-se igual
mente entre os espaços intra e extramitocondrial (KLINGENBERG, e 
ROTTEMBERG, 1977).

A-rn _ - Hidrólise Transporte de ions
do ÂTP ligado a energia

1 1. . .___   Atividade  ̂ .
substrato^— Desidrogenase Ox,doçoo
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H+

AcH

No+

0 ácido acético se dissocia no meio intra-mitocondrial 
com a liberação de um próton. A energização da mitocôndria pela 
adição do substrato, provoca a salda de H+ em troca pelo lon Na+ 
que vai entrar na matriz mitocondrial. A acidificação do meio ex
terno, leva a um aumento na concentração do acetato no interior da 
mitocôndria e permite a entrada de mais lon Na+ , pois a eletroneu- 
tralidade do compartimento interno ê mantida pelo efluxo de pró
tons concomitante ao transporte de elétrons. A presença de aceta
to de Na+ na matriz mitocondrial contra um gradiente de concentra
ção provoca o movimento de água para dentro da mitocôndria (ASAI 
et al., 1969). A força osmôtica derivada destes movimentos ê o 
principal fator responsável pelo inchamento ("swelling") da orga- 
nela com conseqüente variação da densidade óptica a 575 nm.

Inibidores respiratórios podem suprimir o"swelling" su
portado pela transferência de elétrons, enquanto que a oligomicina 
suprime o "swelling" suportado pela hidrólise do ATP, inibindo a 
ATPase ; por outro lado, desacopladores conseguem reverter o "swel
ling" sustentado, tanto pela transferência de elétrons como pela 
hidrólise do ATP, através da dissipação do gradiente eletroquímico 
formado (ASAI et al., 1969).



3.5.1. Efeito do MTX sobre o "swelling" induzido por glutamato e 
por a-cetoglutarato

As figuras 8 e 9 mostram o efeito do MTX sobre, a exten
são do "swelling" causado pela respiração dos substratos NAD+ de
pendentes, glutamato e a-cetoglutarato. As mitocôndrias prepara
das como descrito em Materiais e Métodos, foram incubadas em meio 
apropriado, ao qual, se adicionou concentrações crescentes de MTX. 
Após a adição de glutamato ou a-cetoglutarato as mitocôndrias so
frem acentuado aumento de volume,que é registrado pelo decréscimo 
na absorbância a 575nm. Com a adição de rotenona ocorre reversão 
total do "swelling", indicando que este ê dependente da transfe
rência de elétrons via NADH desidrogenase.

Verifica-se que o MTX adicionado a mitocôndria desener - 
gizada não provoca aumento do volume mitocondrial, portanto a per
meabilidade da membrana mitocondrial não deve estar comprometida 
por ação da droga. Por outro lado, a amplitude do "swelling" in
duzido por glutamato e por a-cetoglutarato ê progressivamente di
minuída na presença de MTX chegando a 20% de inibição com 850 nmo
les de MTX por miligrama de proteína, conforme mostram as figuras 
8 e 9.

3.5.2. Efeito sobre o "swelling" dependente do succinato

O experimento em que se verificou o grau de entumeci- 
mento mitocondrial induzido pela oxidação do succinato, foi feito 
apôs a indução do "swelling" por a-cetoglutarato, na presença 
de rotenona. O "swelling" pode ser reiniciado, pois os elétrons 
derivados da oxidação do succinato são transferidos depois do si
tio inibido pela rotenona na cadeia respiratória (MUSTAFA, 1966).



FIGURA 8 - Efeito do MTX sobre o "swelling" mitocondrial induzido 
por glutamato
A absorbância da suspensão mitocondrial foi registrada 
em 575 nm.
As mitocõndrias foram incubadas na ausência (controle) 
ou presença de diferentes concentrações de MTX.
Acetato de sódio (50 mM) e glutamato (10 mM) foram a
dicionados conforme indicado. O meio de reação conti
nha: sacarose 0,1M TRIS-C1 10 mM, EDTA 0,3 mM, pH 7,5 
e 2,5 mg de proteína mitocondrial.
A - ausência da droga.
B - 425 nmoles de MTX/mg de proteína.
C - 850 nmoles de MTX/mg de proteína.



FIGURA. 9 - Efeito do MTX sobre o "swelling" mitocondrial induzido 
por a-cetoglutarato
Sistema: idêntico ao da figura 6, sendo que o "swelling" 
foi iniciado pela adição de aKG 10 mM.
A - ausência da droga.
B - 425 nmoles de MTX/mg de proteína.
C - 850 nmoles de MTX/mg de proteína.
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FIGURA 10 - Efeito do MTX sobre o "swelling" mitocondrial induzido 
por succinato

As condições de incubação e o procedimento experimental 
foram idênticos ao descrito na legenda da figura 6.
O "swelling" foi iniciado pela adição de succinato na 
presença de 4,2 .«M de rotenona e 3,Omg de proteina mi- 
toc.
A - ausência de droga

B - 425 nmoles de MTX/mg de proteína.
C - 850 nmoles de MTX/mg de proteína.
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O "swelling" induzido pelo succinato foi suprimido pelo 
cianeto, o que prova a sua dependência da transferência de elé
trons.

Como pode ser observado na figura 10, MTX não afeta o 
"swelling" energizado dependente do succinato.

3.5.3. Efeito sobre o "swelling" induzido por ascorbato + TMPD e 
por ATP

A adição de ascorbato + TMPD também pode provocar aumen
to do volume mitocondrial. TMPD atua como carreador artificial de 
elétrons entre ascorbato e a região do citocromo c da cadeia res
piratória (SANAD e JACOB, 1967)..

A observação da figura 11 demonstra que o "swelling" e-
nergizado dependente de ascorbato + TMPD não é alterado pelo MTX.

No mesmo experimento, ATP foi empregado para o reinicio 
do "swelling" após o fluxo de elétrons ter sido inibido com o cia
neto. Em mitocôndrias acopladas, a energia resultante da quebra da 
ligação fosfato de ATP, leva também ao entumescimento da mitocôn- 
dria quando se adiciona um ânion permeante.

Os resultados ilustrados na figura 1 2 , mostram que o 
"swelling" induzido pelo ATP não sofre inibição pelo MTX, o que es
tá de acordo com os resultados já mostrados (figura 4) em que MTX 
não interfere nem no processo de síntese nem naquele de hidrólise 
do ATP.

Através da análise dos dados obtidos nessas experiên
cias, se constata que o MTX afeta o processo de "swelling" depen
dente da energia obtida pela oxidação de substratos NAD+ dependen
tes .

Uma comparação dos resultados das experiências repre
sentadas na figura 7 (potencial de membrana com prê-incubação) e 
das figuras 8 e 9 ("swelling"), indicam que o MTX promove, na mes
ma proporção (20%), um colapso do potencial de membrana, do mesmo 
modo que inibe o "swelling" energizado suportado pela oxidação do



FIGURA 11 - Efeito do MTX sobre o "swelling" mitocondrial induzido 
por ascorbato + TMPD

Sistema: sacarose 0,1 M, Tris-Cl 10 mM, EDTA 0,3 mM pH
7,5, proteína 2,48 mg , rotenona 4,2 uM, acetato de só
dio 50 mM, Asc. 8,3 mM + TMPD 0,83 mM e NaCN 1,67 mM fo
ram adicionados conforme indicado.
A - ausência da droga.
B - 450 nmoles de MTX/mg de proteína.
C - 900 nmoles de MTX/mg de proteína.
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FIGURA 12 - Efeito do MTX sobre o swelling mitocondrial induzido por 
ATP
Sistema: idêntico ao da figura 11, sendo que o swelling
foi iniciado pela adição de ATP 4 mM na presença de NaCN
1,67 mM. Adicionou-se oligomicina ( 2 ug).
A - ausência de droga .
B - 450 nmoles de MTX/mg de proteína.
C - 900 nmoles de MTX/mg de proteína.
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glutamato e do a-cetoglutarato, via cadeia respiratória.
No entanto, os processos de energização da mitocôndria, 

dependentes da oxidação de succinato, de ascorbato + TMPD ou da hi
drólise do ATP, não são afetados pela droga.

3.6. Efeito do MTX sobre o "steady state" do citocromo b

O processo da respiração é iniciado na mitocôn- 
dria quando hidrogênio ê extraído do piruvato, através de uma sé
rie de transformações químicas, o ciclo do ácido cítrico, que o
corre na matriz mitocondrial. No ciclo, a cadeia de carbono da 
acetil-CoA é quebrada a dióxido de carbono e são liberados átomos 
de hidrogênio e elétrons à molécula de NAD+ que ê reduzida ã forma 
de NADH + H+ .

NADH ê o principal intermediário entre o ciclo do ácido 
cítrico e as enzimas da cadeia respiratória. Na etapa seguinte, 
NADH doa seus elementos redutores à NADH desidrogenase localizada 
na membrana interna mitocondrial. Nesta reação, o grupo prostético 
fortemente ligado á NADH desidrogenase, FMN ou flavina mononucleo- 
tldeo ê reduzido a FMNH2 . A seguir, FMNH2 reduz proteínas trans
portadoras de elétrons, chamadas proteínas Fe-S. O próximo carrea- 
dor para o qual a proteína Fe-S doa o par de elétrons ê a ubiqui- 
nona ou CoQ. No próximo passo, citocromo b recebe elétrons daubi- 
quinona e reduz outro par de moléculas de ubiquinona que migra pa
ra a superfície externa. Por fim, os elétrons retornam para o la
do interno da mitocôndria, através do sistema de citocromos (Ci,
c, a, 3 3) até o oxigênio (HINKLE e Mc CARTHY, 1978).

No experimento descrito a seguir, a resposta da cadeia
de transporte de elétrons mitocondrial às adições de MTX, foi de
terminada pela mudança de medidas no estado redox do citocromo b 
pelo método de CHANCE (1965), utilizando-se glutamato, malato, ou 
succinato como substratos respiratórios. O estado redox do cito
cromo b foi medido em mitocôndrias intactas de fígado de rato, i
soladas pelo método de VOSS et al. (1961), utilizando-se um duplo 
feixe de luz com comprimentos de onda de 562 e de 575 nm.
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TABELA III - Efeito do MTX sobre 0 "steady-state" do citocromo b

MTX
nmoles/mg  ̂ Glutamato ^ Malato  ̂ Succinato

0 47,6% 49,2% 54,6%
425 46,5% 48,0% 53,0%
850 1 29,1% 1 29,1% 1 54,5%

Sistema: Manitol 210 mM, sacarose 70 mM, tris-Cl 10 mM pH 7,4, K2 

HPO4 5 mM pH7,4 e 6 mg de proteína mitocondrial suplemen
tado adequadamente com rotenona 4,2 uM ou NaCN 1,67 mM. 
Reação iniciada com a adição de um dos seguintes substra
tos: glutamato 17 mM, malato 17 mM ou succinato 17 mM. 0 
estado de ôxido-redução do citocromo b foi medido em 562
575 nm. Os resultados foram expressos em porcentagem de 
citocromo b reduzido, sendo 100% correspondente à redução 
do citocromo b na presença de cianeto.
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A tabela III expressa os dados obtidos em porcentagem 
de citocromo b reduzido pelos diferentes substratos na ausência ou
presença de concentrações crescentes de MTX, considerando-se como 
100% a quantidade de citocromo b reduzido quando cianeto ê adicio
nado ao sistema. Verifica-se que a mudança máxima do citocromo b 
induzida na presença de MTX, corresponde a 40% da mudança de oxi- 
dação-redução cora relação ao controle quando os substratos respi
ratórios utilizados foram glutamato e malato, indicando uma dimi
nuição na velocidade de fornecimento de elétrons para o citocro — 
mo b.

Com succinato, a porcentagem de citocromo breduzido não 
diferiu do controle, mesmo na mais alta concentração de droga uti
lizada.

Esses dados indicam que MTX provoca uma restrição par
cial no fornecimento de elementos redutores para oscarreadores res
piratórios. Essa inibição deve se situar em algum sítio anterior 
ã região do citocromo b.

O efeito inibidor do MTX sobre o estado III da respira
ção com substratos NAD+ dependentes, foi condizente com os resul
tados obtidos do efeito da droga sobre o potencial de membrana, so
bre o "swelling" ativo e sobre o "steady-state" do citocromo b.

Os estudos das atividades enzimãticas ligadas à cadeia 
de transporte de elétrons e atividade ATPãsica, não revelaram qual
quer efeito inibitório pelo MTX. Os dados obtidos sugerem, então, 
a existência de um sítio de inibição da droga que não se localiza 
nem a nível da cadeia respiratória e nem sobre a ATPase, havendo 
ainda a possibilidade do MTX afetar a atividade das enzimas de o
xidação dos substratos respiratórios. Com a finalidade de se in
vestigar esse efeito, procedeu-se a medidas sistemáticas da ativi
dade de várias enzimas.
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[MTX] mM

FIGURA 13 - Efeito do MTX sobre a atividade da L-glutamato desidro- 
genase e malato desidrogenase
35 miliunidades de (-o-o-) glutamato desidrogenase puri
ficada de fígado bovino foram incubadas em meio de rea
ção contendo: tampão fosfato 50 mM pH 7,6, a-KG 30 mM, 
sulfato de amónio 60 mM na ausência ou presença de di
ferentes concentrações de MTX. A reação foi iniciada 
pela adição de NADH 130 uM. 100% de atividade corres
ponde a 3,11 umoles de NADH oxidado, min í- mg .
290 miliunidades de (—a-ô- ) malato desidrogenase pu
rificada de mitocôndria de coração de porco foi incu
bada em meio contendo tampão glicil-glicina 25 mM, oxa- 
lacetato 0,25 mM. A reação foi iniciada pela adição de 
NADH 130 uM e, em ambas, a oxidação do NADH foi segui
da espectrofotometricamente a 340 nm. 100% de ativida
de malato desidrogenase corresponde a 5,85 nmoles de 
NADH oxidado, min . mg .
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3.7. Efeito do MTX sobre algumas desidrogenases

Os resultados representados na figura 13 apresentam o 
efeito do MTX sobre as enzimas malato e glutamato desidrogenase 
purificadas (Sigma) na presença de concentrações crescentes de dro
ga. Estabeleceu-se como 100% a atividade especifica das enzimas 
na ausência de MTX. Observa-se um acentuado efeito inibitório das 
enzimas malato desidrogenase purificada de mitocôndrias de coração 
de porco e glutamato desidrogenase purificada do fígado bovino 
(Sigma), com o aumento progressivo da concentração de MTX.

A seguir, a atividade das desidrogenases do malato, do 
glutamato, do a-cetoglutarato, do isocitrato, do succinato e do 
glicerol fosfato, foram ensaiadas, utilizando-se mitocôndrias de 
fígado de rato, rompidas por congelamento como fonte das enzimas.

Como pode ser visto na figura 14, MTX exerce efeito ini
bitório pronunciado sobre a atividade da glutamato e da a-cetoglu
tarato desidrogenase. Este efeito se estende às demais enzimas 
NAD+ dependentes: isocitrato e malato desidrogenase. Destacando-se 
o fato de que atê 600 nmoles de MTX/mg de proteína ocorre um esti
mulo da atividade isocitrato desidrogenase; e com concentrações 
mais elevadas da droga, verifica-se inibição da atividade enzimã- 
tica. Por outro lado, a figura 15 revela que as atividades das en
zimas succinato e glicerol fosfato desidrogenase não são afetadas, 
mesmo na presença de altas concentrações de MTX.
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FIGURA. 14 - Efeito do MTX sobre as enzimas de oxidação dos substra
tos NAD"1- dependentes em mitocôndrias rompidas por con
gelamento
( ■ ♦ • ) glutamato desidrogenase. 100% de atividade corres
ponde a 6,4 nmoles de NADH oxidado, min  ̂mg f
(-A-A-) malato desidrogenase. 100% de atividade corres — 
ponde a 55 nmoles de NADH oxidado, min-}- mg-}-
(O-Q-) a-cetoglutarato ãesidxogeimase. 100% de atividade cor
responde a 1,34 nmoles de NAD+ reduzido.min-  ̂mg-!
(-«-«-) isocitrato desidrogenase. 100% de atividade cor
responde a 1,2 nmoles de NADP+ reduzido, min-}- mg-}" To
dos os sistemas de reação estão descritos em Materiais 
e Métodos.
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FIGURA 15 - Efeito do MTX sobre a atividade das enzimas de oxidação 
dos substratos FAD -dependentes em mitocôndrias rompi
das por congelamento
(—O—O— ) succinato desidrogenase.
Sistema: tampão fosfato 50 mM pH 7,4, EDTA 2 mM, succi
nato 20 mM, KCN 1 mM e 71 ug de proteína mitocondrial 
foram incubados 10 minutos, a 28°C. A reação foi ini
ciada pela adição de DCIP 60 uM e PMS 0,975 mM. A redu
ção de DCIP foi seguida em 600 nm, 100% de atividade cor
responde a 18,6 nmoles. min f mg f
(-ü-á— ) glicerol-P -desidrogenase.
Sistema: tampão fosfato 50 mM pH7,6, glicerol fosfato 33 
mM, KCN 0,1 mM e 350 ug de proteína mitocondrial. Rea
ção iniciada pela adição de DCIP 30 uM e PMS 0,975 mM.
O decréscimo da DO foi registrada em 600 nm. 100% de a
tividade corresponde a 1 , 8 6 nmoles. min-  ̂mg ^



4. DISCUSSÃO FINAL

A interrelação dos resultados obtidos torna-se necessá
rio para se obter uma idéia geral acerca dos efeitos que o MTX e
xerce sobre as mitocôndrias de fígado de rato.

O efeito mais potente observado, foi a inibição provo
cada pela droga sobre a atividade das enzimas de oxidação dos subs
tratos NAD+ dependentes: glutamato e a-cetoglutarato desidrogena — 
ses. As outras enzimas piridino-nucleotldeo dependentes testadas : 
isocitrato e malato desidrogenases, foram igualmente inibidas pelo 
MTX, porém em menor proporção. Esses efeitos foram observados u
tilizando-se mitocôndrias de fígado de rato rompidas por congela
mento como fonte das enzimas.

A inibição das desidrogenases NAD+ dependentes não di
fere significativamente dos resultados apresentados no trabalho de 
VOGEL et al. (1963), que verificaram inibição pelo MTX da ativida
de glutamato, malato, lactato e glucos'e-6-fosfato desidrogenase em 
preparações enzimãticas cristalinas.

Os dados obtidos permitem concluir que o efeito inibi
tório do MTX observado nos estudos de consumo de oxigênio sobre o 
estado III da respiração ligada ao NADH ê, portanto, consequência 
de sua ação primária sobre as desidrogenases NAD+ dependentes.

O colapso do potencial de membrana e a diminuição do 
"swelling" ativo verificados com glutamato, a KG ou malato,na pre
sença da droga,são explicados pela restrição do fornecimento de e
nergia via cadeia respiratória,que também ê resultante da ação i- 
nibitõria do MTX sobre as enzimas de oxidação daqueles substratos.

Os resultados apresentados neste trabalho não condizem 
com a proposição de KOUAMOUO et al. (1981), os quais sugerem que o 
antimitõtico exerce seu efeito inibitório ao nlvel do sistema NADH: 
coenzima Q oxidorredutase, indicativo de uma inibição ao nlvel da 
cadeia transportadora de elétrons. De acordo com os resultados an
teriormente apresentados na figura 5, observa-se que MTX não tem 
efeito significativo sobre a atividade NADH oxidase e demais seg
mentos da cadeia respiratória.
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A determinação do efeito do MTX sobre a atividade das 
desidrogenases NAD+ dependentes em mitocôndrias rompidas foi esta
belecida em condições "in vitro" quando as enzimas apresentam sua 
atividade máxima. Esse fato pode contribuir para que o efeito i
nibitório da droga seja mais pronunciado.

Em mitocôndrias intactas de figado de rato, a velocidade 
de consumo de oxigênio no estado IV, não foi alterada pela droga. 
Segundo a teoria quimiôsmótica de MITCHEL (1961), em mitocôndrias
acopladas o consumo de oxigênio ê pequeno devido ao valor elevado
da força prôtom motriz. Nesse caso, tanto a atividade enzimãtica 
das desidrogenases como a respiração se encontram no nível basal. 
Quando se adiciona ADP ao sistema, a força prõtom-motriz ê utili
zada para a síntese de ATP. Nessas condições, a mitocôndria vai 
reagir â diminuição da força prõtom-motriz pela ativação da respi
ração, na tentativa de repor ApH e AH'. Sendo a oxidação dos subs
tratos a fonte de energia utilizada pela mitocôndria, as desidro
genases vão sofrer também estimulo da sua atividade. Com a presen-

~ li ^ça da droga, estas enzimas sao inibidas e como consequência ocorre 
uma diminuição da respiração no estado III, que sendo mais signi
ficativa, aparece no estudo polarogrãfico. Este raciocínio também 
é válido quando se analisa os resultados de potencial de membrana 
e de "swelling" ativo, onde os processos de energização da membra
na mitocondrial provenientes da oxidação dos substratos NAD+ de
pendentes foram afetados pelo MTX.

Ê importante destacar que a inibição da respiração e a 
queda do potencial de membrana promovidos pelo MTX foram dependen
tes do tempo de incubação, pois foram mais acentuados com a prê- 
incubação da droga com a mitocôndria,por 10 minutos. No entanto a 
atividade das desidrogenases NAD+ dependentes de mitocôndrias rom
pidas por congelamento, ê imediatamente afetada pelo MTX. Isto po
de ser explicado pelo fato de que a membrana mitocondrial repre
senta uma barreira de permeabilidade, sendo a interação da droga 
com as enzimas dificultada pela presença da membrana. O efeito do 
MTX sobre o potencial de membrana, sobre o "swelling" ativo e so
bre o "steady-state" do citocromo b, revelaram uma inibição não 
superior a 20% sobre esses parâmetros medidos em mitocôndrias in-
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tactas de figato de rato. Assim como no estudo polarográfico, a 
membrana mitocondrial, nessas condições, apresentava-se íntegra e 
a droga foi incubada com a mitocôndria por alguns minutos. Esses 
dados indicam que o influxo do MTX ê retardado e, de alguma manei
ra, seu efeito é limitado pela presença da membrana mitocondrial.

Existe ainda a possibilidade do MTX penetrar na mito
côndria através do carreador especifico para ácido fõlico, sendo 
seu influxo, então, limitado pela velocidade do carreador. As ca
racterísticas do processo de transporte que determinam o influxo 
ou o efluxo da droga são importantes para a determinação da con
centração da droga que vai ser alcançada na matriz mitocondrial e da 
toxicidade resultante. Segundo a afirmação de GOSALVEZ et al 
(1976), uma droga muito ativa sobre mitocôndrias isoladas poderia 
não ter um efeito biologicamente significante sobre a respiração 
se ela fosse incapaz de entrar na célula ou fosse inativada ■ pelo 
metabolismo celular antes de alcançar a mitocôndria. Por essa ra
zão, seria necessário realizar um estudo do composto sobre a res
piração da célula inteira "in vitro" e "in vivo" para se averiguar 
o significado biológico do efeito da droga a nível mitocondrial. 
Esse estudo feito por KOUAMOUO et al. (1981), mostrou que mitocôn
drias isoladas de células L 1210 cultivadas na presença de MTX a
presentam diminuição do consumo de oxigênio quando malato + gluta- 
mato foram os substratos oxidáveis. Com isso se demonstrou que MTX 
consegue penetrar nas células atingindo a mitocôndria e desempe
nhando seu efeito inibitório. Esta observação de certa forma res
ponde ás restrições de GOSALVEZ et al. (1976).

Tem se conhecimento que MTX inibe a enzima diidrofolato 
redutase e provoca um bloqueio do ciclo celular ao nível da fase S 
(KOUAMOUO,et al 1981)assim, seu efeito sobre a respiração pode ser in
terpretado como um efeito bioquímico secundário. Considerando-se 
que as desidrogenases NAD+ dependentes inibidas pelo MTX fazem par
te do ciclo do ácido cítrico, é possível que outras vias metabóli
cas sejam direta ou indiretamente afetadas pelo MTX, podendo a in
terferência sobre o metabolismo energético mitocondrial causar toxi 
cidade ás células normais. Por outro lado, esse efeito pode alte
rar mais sensivelmente as células tumorais que devem utilizar gran 
de parte de energia fornecida piara os processos de divisão celular.



5. CONCLUSÕES

Nas condições experimentais utilizadas no presente tra-, 
balho, verificou-se que MTX interfere no metabolismo mitocondrial 
determinando os seguintes efeitos:

- Inibe a respiração no estado III quando glutamato e 
a-K são os substratos respiratórios oxidáveis. Essa 
inibição é pouco significativa com o succinato.

- Provoca pequeno estimulo (15% com 800 nmoles de MTX/ 
mg de proteína) da atividade ATPãsica de mitocôndri
as intactas, sem alterar a atividade ATPãsica de mi
tocôndrias rompidas.

- Exerce uma pequena inibição (13% com 1600 nmoles de 
MTX/mg de proteína) da citocromo oxidase, com estlmu 
lo da atividade NADH desidrogenase (10% com 800 nmo
les de MTX/mg de proteina) ?sem afetar-os demais segmen
tos da cadeia respiratória.

- Promove queda do potencial de membrana formado pela 
oxidação do glutamato, a-cetoglutarato ou malato,mas 
não altera o potencial de membrana mitocondrial obti 
do pela oxidação do succinato ou do TMPD + ascorbato.

- Diminui a amplitude do "swelling" dependente da oxi
dação do glutamato ou a-cetoglutarato, não afetando 
o "swelling" induzido por succinato, TMPD + ascorba
to ou pela hidrólise do ATP. Parece, portanto, que a 
droga não provoca alteração da permeabilidade da mem 
brana mitocondrial.

- Produz mudança do estado redox do citocromo b quando 
glutamato e malato são os substratos respiratórios u 
tilizados. Com succinato, não se verifica alteração 
do "steady-state" do citocromo b.

- Exerce efeito inibitório sobre as atividades das en
zimas glutamato e malato desidrogenase purificadas e 
sobre as enzimas piridino nucleotldeo dependentes de 
mitocôndrias rompidas: glutamato, a-KG, isocitrato



e malato desidrogenase; sem afetar as enzimas FAD de
pendentes, a succinato e a glicerol fosfato desidroge
nase.

Os resultados obtidos sugerem que MTX não determina alte
rações a nível de membrana mitocondrial e revelam a existência de 
efeitos inibitórios a nível enzimãtico.
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