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RESUMO

Estudos sobre o efeito do verapamil em mitocõndrias 
isoladas de coração, foram realizados, com o objetivo de deter
minar a sua interferência no metabolismo mitocondrial. Esses es 
tudos revelaram a existência de vãrios efeitos tanto a nível 
de membrana mitocondrial, como a nível enzimãtico.

Nas condições utilizadas, verificou-se que verapa
mil promoveu os seguintes efeitos: a) inibição na respiração de 
substratos NAD+-dependentes e estímulo na respiração do succina 
to; b) inibição da velocidade respiratória no estado III e estj! 
mulo daquela no estado IV; c) alteração das-1 relações RC e ADP/O; 
d) inibição das atividades de NADH-oxidase, de NADH-citocromo c re- 
dutase e de NADH-CoQ redutase, sem afetar as demais atividades en- 
zimãticas ligadas ã cadeia de transporte de elétrons; e) estímu 
lo da atividade ATPasica de mitocondrias intactas e inibição da 
atividade ATPasica de mitocondrias rompidas; f) diminuição dos 
níveis de oxaloacetato na respiração estimulada pelo succinato; 
g) colapso do potencial de membrana; h) inibição da velocidade, 
de "swelling" induzido por valinomicina-K+; i) inibição do in
fluxo e do efluxo de Ca +; j) alteração da morfologia mitocon
drial .

ix



1. INTRODUÇÃO

1.1. Histórico

Verapamil (Figura 1) ê um derivado da papaverina e foi 
sintetizado nos laboratórios da Knoll A.G. (Alemanha). Foi in
troduzido no arsenal terapêutico por Haas e Hartfelder (36), em 
1962, como vasodilatador coronariano e atualmente estã sendo usa
do como antiarrítmico (1 2).

Í H T* OOP
ch^ ) \ ^ \ ^ c -(ch2)3~ n-(ch2)2 - r / ^ r

CHjO

IC=f\! HCI 
0CH3

FIGURA 1 - Estrutura química do verapamil.
Cloridrato de: 5-[N-(3,4-dimetoxifenetil, metilamino]-2-(3,4-dimetoxifenil)- 

- 2 -isopropilvaleronitrilo.
Sinônimos: Isoptin, Iproveratril 
Nome comercial: Dilacoron

1.2. Alguns aspectos farmacológicos

0 desenvolvimento de um agente antiarrítmico eficiente 
e seguro, continua a ser uma meta significante e desejável na 
investigação terapêutica (1 1 0).

Os agentes antiarrítmicos tem sido divididos em 4 clas
ses de acordo com seus efeitos sobre o potencial de ação do mus 
culo cardíaco (82). Verapamil esta incluído na IV classe, cujo 
efeito antiarrítmico esta relacionado ã sua ação como antagonis 
ta de cálcio. A sua ação farmacológica como droga antagonista 
do cálcio ou droga bloqueadora de íons cálcio em celula muscu
lar cardíaca tem sido1 amplamente divulgada (26,62,75,76,78).

A redução da demanda de pelo miocãrdio na presença 
de verapamil estã relacionada, nestes casos, com uma diminuição 
correspondente na velocidade de contração, força de contração , 
volume por batimento ou frequência cardíaca. Algumas vezes,. o 
coração e aliviado adicionalmente pelos efeitos vasodilatado- 
res de verapamil na circulação periférica.

Tem sido demonstrado em ensaios com VERA,que este não
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diminue em nenhum caso o consumo de 0  ̂ do musculo papilar isola 
do em repouso de coelhos, cobaios e macacos, demonstrando que 
o metabolismo oxidativo do miocãrdio em repouso não e influen 
ciado (26). 0 aspecto decisivo é o controle de atividade do me
tabolismo oxidativo, por intermédio de uma diminuição da ativi 
dade mecânica. Portanto,verapamil no musculo papilar isolado, 
pode produzir qualquer grau desejado da dinâmica cardíaca, de
pendendo da dosagem utilizada. Também em coração in situ de ani 
mais de sangue quente varia a escala de efeitos inibidores, des 
de uma ligeira diminuição de contratilidade e do consumo de 0 „, 
ate insuficiências miocardicas severas com inibição marcada de 
atividade do metabolismo oxidativo, efeitos estes dependentes da 
dose aplicada ao animal (22 a 29).

De acordo com Nayler e Krikler (78) o efeito do verapa
mil é devido a sua habilidade de interferir no influxo de íons 
Ca++ através da membrana da célula cardíaca. A droga se liga as 
lipoproteínas da superfície interna do plasmolema, inibindo es
téreo especificamente a ATPase ativada por Ca++ (67, 74), redu
zindo a resistência vascular coronariana (76) e aumentando a e
ficiência cardíaca (76, 79).

A conversão eletromecânica consiste na ativação da ATPa 
se miofibrilar por íons Ca ; no momento da excitação eles pas
sam do espaço extracelular ou de depositos vizinhos â membrana, 
em maior quantidade ao interior da fibra, produzindo por este 
mecanismo, nas miofibrilas a decomposição de ATP com consequen
te estímulo da contração. A intensidade do consumo de ATP e o 
desenvolvimento mecânico da tensão no sistema contrãtil é, por
tanto, dependente quantitativamente do cãlcio (24).

0 efeito inibitorio do VERA no transporte do Ca + + é reí> 
trito ao sarcolema, (74, 79), não interferindo na contração em 
musculo esquelético (77).

Numerosos trabalhos tem sido realizados com verapamil 
comprovando seu efeito protetor sobre o miocãrdio, principalmen 
te na conservação da energia do ATP e da fosfocreatina, em célu 
la cardíaca.

A queda de fosfatos altamente energéticos induzida por 
cãlcio é o ponto crucial na etiologia da necrose das células 
cardíacas, podendo ser produzida por uma série de agentes car- 
diotoxicos, altas doses de catecolaminas, de vitamina D, de glji
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cosídeos cardíacos, ou em condições de extremo "stress" físico 
e emocional ou ainda devido a hiperatividade mecânica (25, 26).

Este tipo de necrose de células de miocârdio produzi
das por catecolaminas beta-adrenêrgicas como isoproterenol, fo
ram descritas pela primeira vez por Rona e colaboradores (96). 
Somente hâ alguns anos foi demonstrado que esses efeitos cardio 
tõxicos são mediados por fons Ca++ (24, 25, 29, 41, 42. 43,96). 
Este tipo de experimento tem servido de modelo para o estudo de 
fatores não coronariogênicos envolvidos na necrotização cardía
ca.

Uma das condições sobre a qual os estudos com .verapamil 
tem sido realizados em animais de laboratõrio consiste em indu
zir hipoxia ou isquemia do miocârdio com isoproterenol ou ou
tros agentes cardiotõxicos. 0 verapamil tem sido aplicado simul

• ~ 45 ++ ~taneamente com o isoproterenol e a incorporação de Ca tem-
se mostrado inibida (28). As mesmas doses que tem impedido a in 
corporação cardíaca de calcio radioativo, tambem tem sido efic_i 
entes na prevenção da decomposição de ATP e CP, ao mesmo tempo 
que tem impedido a lesão tissular induzida por isoproterenol (22, 
25, 26, 28, 29, 42, 43, 73).

1.3. Analise de experimentos que abordam aspectos bioquínú 
cos em mitocôndrias isoladas

Hass e Hartfelder (36), verificaram a ação do verapamil 
sobre a respiração em fatias e em mitocôndrias isoladas de figa
do de rato obtendo alto grau de inibição na presença de succina

_ _4 -3 ~—to. Concentrações de 10 e 10 M inibiram o consumo de oxigê
nio em fatias, enquanto que em mitocôndrias somente com concen-

~ -3 - ~ _3trações de 10 M houve inibição (± 901). A concentração de 10 M
tambem inibiu significativamente a atividade da amino oxidase 
em homogenado de cérebro. Não houve modificação da respiração em 
relação ao normal, quando os fígados foram retirados, apôs a ad 
ministração oral de verapamil (20 mg/kg).

Rodrigues et al (95) obtiveram inibição de 15% da respi. 
ração mitocondrial na ausência de substrato e de 251 da fosfori. 
lação oxidativa em mitocôndrias isoladas de coração de coelhos, 
apôs a administração intravenosa de verapamil (0,7 mg/kg). A i
nibição 15%, observada na ausência de substrato adicionado, foi 
idêntica aquela obtida quando o aKG foi usado como substrato. 0
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succinato ativou em 30% a respiração aerobica mitocondrial no 
grupo injetado com verapamil.

Clements e colaboradores (8 ) obtiveram RC e ADP/0 seme
lhantes aos controles quando utilizaram mitocôndrias isoladas 
de coração de cães prê-tratados com verapamil ou quando os cora 
ções foram submetidos a perfusão em solução salina ou em meio con 
tendo verapamil 0 , 2 mg ou 0 , 8 mg/kg,apõs terem sido submetidos 
a oclusão coronariana temporãria. Contudo a velocidade no esta
do III da respiração mostrou inibição no grupo controle (não is 
quêmico), tratado com verapamil. 0 grau de inibição foi maior 
no grupo controle tratado com 0,8 mg de VERA/kg (171 de inibi
ção na presença de glutamato e 13,2% na presença de succinato).

Nayler e colaboradores (72, 73), obtiveram relações ADP/ 
0; RC; produção de ATP e CP e concentração de Ca + em níveis 
normais em mitocôndrias de coração de animais pre tratados com 
verapamil (2 mg/kg injetada durante 4 a 5 dias), submetidos a 
isquêmia e reperfusão. Resultados semelhantes foram obtidos por 
Ferrari et al (21).

Vaghy et al. (120) demonstraram em mitocôndrias isola-' •
das de coração de coelho, que verapamil, em concentrações de 200

a 800 yM, inibe a velocidade de respiração do estado III, estimu 
la aquela do estado IV e altera a relação ADP/0 quando se usa 
meio de reação contendo sacarose 250 mM e tampão fosfato 5 mM. 
Quando o meio era constituido de KC1 150 mM e tampão fosfato 2 
mM foram obtidos valores normais de ADP/0 e RC; na presença de 
200 a 400 yM de verapamil. Aumentando a concentração de fosfato 
inorgânico para 5 mM em meio de KC1, ocorreu "swelling" mitocondrial, 
e a adição de baixas concentrações de verapamil (25 a 200yM) pro 
tegeu a mitocôndria,impedindo o "swelling" provocado pelo Pi.

Kohda e Gemba (53) verificaram que verapamil altera a
permeabilidade da membrana mitocondrial para Pi e acetato.

Trabalhos realizados em nossos laboratórios com verapa
mil (30, 31, 52, 99, 107, 124),utilizando mitocôndrias isoladas 
de coração de rato, sistemas enzimãticos e enzimas mitocondriais 
purificadas, demonstraram que esta droga, bem como outros antiar 
rítmicos,afetam o metabolismo mitocondrial em vãrios aspectos.
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A maioria dos trabalhos descritos na literatura,demons
tram a ação protetora do verapamil na conservação de energia, e 
uma maior disponibilidade de oxigênio para o miocãrdio, através 
da diminuição do trabalho mecânico cardíaco. Sendo a mitocôn- 
dria a organela responsável pela síntese de energia, qualquer 
alteração bioquímica ou fisiológica na respiração, na fosforila 
ção oxidativa e na concentração iônica leva a alterações metabõ 
licas.

Apesar dos estudos clínicos indicarem um marcado efeito 
terapêutico deste medicamento em doenças artêrio coronarianas,o 
seu mecanismo de ação não esta ainda elucidado.

t f

Lullmann et al. (65) em 1979 comprovaram o acumulo do 
verapamil no citosol. Este resultado indica que a mitocondria 
pode sofrer diretamente a ação do antiarrítmico.

0 objetivo deste trabalho foi investigar mais profunda
mente os efeitos deste antiarrftmico sobre alguns aspectos do 
metabolismo mitocondrial, a fim de auxiliar na elucidação do me 
canismo de ação deste medicamento, cuja ação farmacológica esta 
interligada ao sistema de conservação de energia.

1.4. Objetivos deste Trabalho



2. MATERIAIS E MÉTODOS

2.1. MATERIAIS

2.1.1. Isolamento de mitocôndrias de coração para deter 
minação do consumo de oxigênio por polarografia e manometria.

Mitocôndrias de coração de rato foram isoladas empregan 
do-se o método descrito por Voss et al. (125), usando meio de 
extração contendo: D-manitol 0,2M, sacarose 0,075M, EDTA 0,2mM, 
e tampão Tris-HCl 0,01 M, pH 7,4.

Ratos brancos Wistar foram decapitados com auxílio de 
guilhotina e seus corações imediatamente removidos, lavados,dis 
secados e picados em meio de extração, ã temperatura de 0-4°C.A 
seguir,foram homogeneizados em homogeneizador de Van Potter El- 
vehjem. O homogeneizado obtido foi centrifugado em centrífuga 
refrigerada â 0°C (SORVALL SUPERSPEED MOD. RC-2B), ou centrífu- 
fa (BECKMANN MODELO J. 21B) , a 800 x g,durante 10 minutos, a 
fim de eliminar células intactas, membranas e núcleos. 0 preci 
pitado foi desprezado e o sobrenadante foi centrifugado a 7.800 x g 
durante 10 minutos. 0 sedimento foi suspenso em meio de extra 
ção e centrifugado a 5.000 x g, por 10 minutos. As mitocôndrias 
sedimentadas foram ressuspensas em meio de extração suficiente 
para dar aproximadamente 10 mg de proteína por ml, conservadas 
a 0°C e usadas imediatamente.

2.1.2. Obtenção de mitocôndrias rompidas para determina 
ção de atividades enzimãticas.

Mitocôndrias de coração de rato foram isoladas pelo mé
todo de Voss et al. (125), divididas em pequenas alíquotas e 
congeladas â -30°C, durante um período nunca superior a 5 dias. 
No momento do uso, as frações foram descongeladas a temperatura 
ambiente e conservadas â 0°C.

2.1.3. Isolamento de partículas com atividade de NADH -
oxidase (E.C. 1.6.99.3.).

As partículas com atividade de NADH-oxidase foram iso
ladas pelo método descrito por Kielley e Kielley (50). Mitocôn 
drias de 40g de fígado de rato, isoladas pelo método de Voss et
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al (125), foram suspensas em 55 ml de tampão fosfato 0,003M, pH 
7,5 e desintegradas durante 2 minutos, a 0°C em homogeneizador 
Sorvall Omni-mixer com micro adaptador, (24.000 rpm). As partí
culas maiores foram removidas por centrifugação em ultracentrí- 
fuga Spinco modelo L a 20.000 x g durante 10 minutos. O sobrena 
dante foi centrifugado a 105.000 x g durante 30 minutos e o pre 
cipitado foi suspenso em 2 ml de tampão fosfato 0,003M, pH 7,5.

A atividade de NADH-oxidase foi determinada polarografji 
camente em eletrodio de oxigênio.

2.1.4. Isolamento de partículas transportadoras de ele- 
trons de mitocôndrias de coração (EP^).

As partículas EP^ foram isoladas pelo método descrito 
por Kopaczik (54), a partir de mitocôndrias de coração de boi, 
isoladas pelo método de Crane et al. (11).

2.1.5. Isolamento de NADH-citocromo C redutase(EC 1.6.2.1) 
Complexo I-III da cadeia respiratória.

O complexo enzimãtico NADH-citocromo C redutase foi iso 
lado pelo método descrito por Hatefi e Rieski (38), a partir de 
mitocôndrias isoladas pelo método de Crane et al. (11).

2.1.6. Isolamento da desidrogenase succínica (EC 1.3.99.1)

A desidrogenase succínica foi isolada e purificada pelo 
método descrito por Singer (108), a partir de mitocôndrias de 
coração de boi, isoladas pelo método de Crane et al. (11).

2.1.7. Isolamento do complexo succinato-CoQ redutase 
(complexo II) da cadeia respiratória.

O complexo succinato-CoQ-redutase foi isolado pelo méto 
do descrito por Ziegler e Rieske (132), a partir de mitocôndrias 
de coração de boi, isoladas pelo método de Crane et al. (11).

2.1.8. Isolamento da malato desidrogenase mitocondrial 
(EC 1 .1 .1 .37). •

A malato desidrogenase mitocondrial purificada foi obtî  
da pelo método descrito por Englard e Siegel (18), a partir de
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mitocôndrias de coração de bovino isoladas pelo metodo de Crane 
et al. (1 1).

2.1.9. Preparação de partículas submitocondriais.

Partículas submitocondriais foram obtidas seguindo o 
procedimento descrito por Penin et al. (84), a partir de mito
côndrias de coração de boi, isoladas pelo metodo de Low e Val- 
lin (63).

2.1.10. Isolamento do segmento NADH-coenzima Q redutase 
(complexo I) da cadeia respiratória.

A NADH-CoQ redutase foi isolada e purificada pelo meto
do de Sanadi et al. (101), a partir de mitocôndrias de coração 
bovino isoladas pelo metodo descrito por Crane et al. (11).

2.1.11. Isolamento e purificação de F^-ATPase de mito
côndrias de coração de bovino.

F^-ATPase foi isolada e purificada de partículas submi
tocondriais EDTA, obtidas de mitocôndrias de coração de boi,se 
guindo o metodo de Lee e Ernster (56).

2.1.12. Obtenção do citocromo c reduzido.

0 citocromo c de coração de cavalo foi reduzido por uma 
pequena porção de ditionite e o ferricitocromo c foi separado 
do excesso de ditionite e de seus produtos de reação por passa
gem através de gel de Sephadex G 25, de acordo com Yonetani e 
Ray (129). 0 citocromo c "reduzido" preparado desta maneira con 
tinha menos de 5% de proteína oxidada.

2.1.13. Preparo do Chelex.

Preparação do Chelex 100 (K+) (comunicação pessoal . do 
Dr. Gomez-Puyou).

5 a 10 g de Chelex 100, foram suspensos em 100 ml de HC1 
1 N. 12 horas apos, o material foi filtrado ã vãcuo e lavado 
com 200 ml de ãgua destilada, coletado com espatula e transferji 
do para um copo de becker. 0 pH foi ajustado para 7,4 com Tris-
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base,fazendo-se nova filtração a vãcuo ate a secura. 0 material 
obtido foi coletado e armazenado em frasco de plástico,para pos 
terior utilização.

2.1.14. Reagentes •

Verapamil foi fornecido pelos laboratorios da Knoll G.A.
NADH, NAD+, ADP, ATP, piruvato quinase, ferricitocromo C, 

2-4 DNP, coenzima Q , DMF, BSA, HEPES, safranina, lactato desi- 
drogenase, colato, desoxicolato, RR, todos de origem industrial 
Sigma Chemical CO. Azida sodica, KCN, NaCN, PMS, ãcido clorídri^ 
co, ãcido sulfurico, ditionite, Tris, cloreto de cãlcio, clore
to de potássio foram adquiridos da Merck. Chelex (Bio RAD) e AH 
Sepharose (Pharmacia Fine Chemicals). Todas as demais substân
cias utilizadas foram do mais alto grau de pureza disponível.

2.2. MÉTODOS ANALÍTICOS

2.2.1. Determinação do consumo de oxigênio e fosforilação 
oxidativa por polarografia.

As determinações polarogrãficas do consumo de oxigênio e fosfor_i 
lação oxidativa foram realizadas em eletrodio de oxigênio descrito por \foss 
et al. (126), â temperatura de 27°C. A velocidade respiratória foi calcula 
da em yM por segundo. A solubilidade do oxigênio foi tomada como sendo 
igual a 240 yM, segundo Estabrook (19).

A relação P/O foi determinada como ADP/0, de acordo com o método 
descrito por Chance e Williams (7), para o ensaio de fosforilação oxida 
tiva, considerando a concentração de ãtomos de oxigênio consumidos duran
te o estado ativo (estado III) da respiração e a concentração molar de ADP 
adicionado ao sistema.

O coeficiente de controle respiratório (RC) foi determinado pe . 
la relação entre a velocidade da respiração na presença de ADP (estado III) 
e a velocidade apos o consumo de ADP (estado IV).

As experiências foram desenvolvidas em um volume de 2,4 ml, uti
lizando-se o meio de reação de Voss et al. (125) que continha: tampão foj5 
fato 5,0 mM; Tris 0,01 M, KC1 0,01 M; EDTA 0,2 mM; manitol 0,25 M, pH fi
nal ajustado com HC1.

2.2.2. Determinação do consumo de oxigênio por manometria.

As determinações manométricas do consumo de oxigênio
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foram feitas pela técnica convencional de Warburg (118). O sistema de rea 
ção continha: Tris 0,01 M; KC1 0,01 M; EDTA 0,2 mM; tampão fosfato 3,5
mM, 100 ymoles de substrato, 5 mg de proteína mitocondrial, pH final 7,4
num volume total de 2,7 ml e 0,15 ml de KOH no compartimento central. O 
sistema foi incubado a 37°C com ± 100 agitações por minuto.

Os resultados foram expressos em microlitros de oxigé
nio consumido nos intervalos de tempo.

2.2.3. Determinações da concentração de proteína

As concentrações de proteína foram determinadas pelo método 
de Lowry et al. (64), ou pelo método do biureto, descrito por Gomall et al.
(34) . Em ambos os casos foi usada soro albumina bovina como padrão.

2.2.4. Determinação da atividade de NADH-oxidase (NADH: o
xigênio oxidorredutase. E.C. 1.6.99.3).

Para a determinação da atividade da NADH oxidase empregou-se três 
tipos diferentes de preparações enzimaticas e acompanhou-se o consumo de 
oxigênio ou a reoxidação do NADH, de acordo com a seguinte equação:

NADH + H+ + 1/2 02 ----5* H20 + NAD+
a) A atividade enzimãtica da NADH-oxidase de partículas submitocon 

driais isoladas pelo método de Kielley e Kielley (50) foi medida em eletro 
dio de oxigênio, usando o seguinte meio: tampão fosfato 0,05 M pH 
7,5; NADH 0,330 mM; NADH oxidase (2,4 mg de proteína), num volume final de
2,4 ml. A reação foi iniciada pela adição do NADH.

'• Os resultados foram calculados em yM0 2 consumido por segundo.
b) A atividade enzimãtica da NADH-oxidase em partículas EP^ 

da membrana mitocondrial interna (54), foi determinada polarograficamente 
em eletrodio de oxigênio usandio meio de reação de Voss et al. (125) e enzi_ 
ma (2,0 mg de proteína). A reação foi iniciada peça adição de NADH + H 
0,330 mM. Volume final 2,4 ml. Azul de metileno 0,04 mM.

A velocidade da reação foi expressa em yM 02 consumido por se
gundo .

c) Em mitocôndrias rompidas por congelamento esta ativi
dade foi determinada espectrofotometricamente, seguindo o méto
do de Singer (108). As leituras foram executadas em espectrofo- 
metro Beckman, Modelo DB, acoplado a um registrador. 0 meio 
de reação continha: tampão fosfato 80 mM, pH 7,4; EDTA 50 yM NADH 
0,133 mM. A reação foi iniciada pela adição da enzima (0,34 mg de 
proteína). Temperatura 28°C. A velocidade de reação foi calcula
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da, utilizando-se para o NADH um coeficiente de extinção molar 
de 6.220 cm-1 . M_1 (93) . .

2.2.5. Determinação da atividade de NADH-desidrogenase 
(NADH: ferricianeto oxidorredutase.E.C. 1.6.99.3).

Esta atividade enzimãtica foi determinada usando mi_ 
tocôndrias rompidas por congelamento, de acordo com o método de 
Singer (108), utilizando varias concentrações de ferricianeto 
,como aceitador final de elétrons e em presença de KCN para blo
quear a atividade da NADH oxidase. A reação foi desenvolvida em 
um sistema com a seguinte composição: tampão fosfato 50 mM pH
7,4, KCN 1,0 mM; NADH 0,150 mM e ferricianeto entre 0,20 e 0,80 
mM. A reação foi iniciada pela adição da enzima (47 yg de pro
teína) e seguida espectrofotometricamente a 420 nm em espectro- 
fotometro Beckman, Modelo DB, num volume final de 3 m], empregan 
do-se cubetas com 1 cm de caminho õtico. Temperatura de 27°C.Pa
ra o calculo da atividade enzimãtica o coeficiente de extinção

—  1 1molar utilizado para o ferricianeto foi de 1.040 cm .M , se
gundo Creutz e Sutin (13).

Em partículas isoladas pelo método de Kielley e 
Kielley (50) esta atividade enzimãtica foi determinada da mesma 
maneira, usando o seguinte sistema: tampão fosfato 7,8 mM pH 
7,4; KCN 2 mM; NADH 0,130 mM; ferricianeto 1,0 mM, enzima (0,32 
mg de proteína), num volume final de 3,0 ml.

NADH + H+ + 2 ferricianeto----- => NAD+ + 2H+ + 2 ferrocianeto.

2.2.6. Determinação da atividade de NADH-citocromo c redu- 
tase (NADH: cit c oxidorredutase E.C. 1.6.99.3).,,

A atividade de NADH citocromo c redutase foi medida 
espectrofotometricamente em 550 nm, acompanhando-se a redução 
do ferricitocromo c, através do método de Somlo (112), empren- 
gando. mitocôndrias rompidas por congelamento.

A J, ,NADH + H + 2 ferricitocromo c — — s» 2 ferroeítocromo c + NAD + 
2H+

0 meio de reação continha: tampão fosfato 50,0 mM 
pH 7,4; EDTA 2.0 mM; NADH 50,0 yM; ferricitocromo c 66,0 yM e
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KCN 1,0 mM. A reação foi iniciada pela adição da enz ima(15-50 yg
de proteína) • Volume final 3,0 ml. Para expressar a velocidade
da reação, usou-se para o citocromo c o coeficiente de extinção

' 1 1molar a 550 nm de 19000 cm .M , Keyhani e Keyhani.(49).

Com o complexo enzimãtico (I-111 da cadeia respira
tória) isolado pelo método de Hatefi e Rieski (38) a atividade 
da NADH citocromo c redutase foi medida pelo mesmo método, usan 
do o seguinte meio de reação: tampão fosfato 20 mM pH 8,0; azi- 
da de sodio 2,0 mM; citocromo c 50 yM; EDTA 10 mH; KíADH 0,25 mM.Vo 
lume final 1,0 ml. A reação foi iniciada pela adição da enzima 
(0,24 mg de proteína).

. 2.2.7. Determinação da atividade de NADH-coenzima Q reduta
se.

A atividade da NADH-CoQ redutase (complexo I da ca
deia respiratória) que cataliza a reação:

NADH + H+ + CoQ --3» NAD+ + CoQH2

foi medida em espectrofotometro Variar. 635 D em 340 nm. 0 meio
de reação continha: Tris-sulfato 0,5 M pH 8,0; CoQ^ 6,0 mM, KCN 
30 mM; NADH 4,0 mM. 0 sistema foi incubado em banho de ãgua a 
30°C, 2,5 minutos, para estabilizar a turvação causada pela adi. 
ção do CoQ^ em meio aquoso. A reação foi iniciada pela adição da 
enzima (480 yg de proteína). Volume final 3 ml. Os cálculos fo
ram feitos utilizando-se para o NADH um coeficiente de extinção

- 1 - 1molar a 340 nm de 6.220 cm .M , Raw et al. (93).

2.2.8. Determinação da atividade de succinato desidrogena- 
se (Succinato fenazina metassulfato oxidorreautase (E.C. 1.3.99.11).

a) A atividade enzimãtica da desidrogenase succínica 
purificada foi determinada manometricamente pelo método descri
to por Kearney e Singer (47). 0 sistema de reação continha: tam 
pão fosfato 0,05 M pH 7,6; KCN 10 mM; fenazina metassulfato 0,03 
mM; succinato de sodio 10 mM pH 7,6; enzima (10 unidades), num 
volume final de 3,0 ml. Temperatura 37°C. Agitação ± 100 por mi_ 
nuto. A reação foi iniciada pela adição do substrato,apos 7 mi
nutos de incubação a 3 7°C ,para homogeneizar a temperatura.

1 unidade de enzima = a quantidade que consome 1 yl
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de oxigênio por minuto,

A atividade específica ê expressa como unidade por 
mg de proteína.

b) A atividade enzimãtica da desidrogenase succínica de mito- 
côndrias rompidas por congelamento foi determinada espectrofotometri- 
camente pelo método de Singer (108), utilizando o seguinte sis
tema: tampão fosfato 50,0 mM pH 7,4; azida de sodio 3,0 mM; suc 
cinato de sodio 20,0 mM; DCIP 60 yM; PMS 0,180 mM. A proteína 
(20 a 60 yg) foi prê-incubada a 28°C durante 10 minutos, com o 
meio de reação contendo succinato, a fim de obter a atividade mãxima da de 
sidrogenase succínica. A reação foi iniciada pela adição do DCIP e PMS. 
Os cálculos foram feitos utilizando-se para o DCIP: AÇ q̂q = 14.400 M~̂  . 
cm"^ , Jones (44). A atividade específica foi de 289 nmoles de DCIP
reduzido, min- ,̂mg-^. Concentrações de verapamil testadas 141 a 1410 ymoles/ 
mg de proteína.

2.2.9. Determinação da atividade de succinato citocromo c 
redutase (Succinato: citocromo c oxidorredutase E.C. 1.3.99.1).

A atividade da succinato-citocromo c redutase foi 
determinada usando como fonte de enzima mitocõndrias rompidas 
por congelamento (51 yg de proteína). A redução do citocromo c foi se
guida espectrofotometricamente a 550 nm, de acordo com o método de Somlo 
(112) . O meio de reação continha tampão fosfato 50,0 mM pH 7,4; EDTA
2,0 mM; succinato de sodio 5 mM; ferricitocromo c 66,0 yM; KCN 
1 mM,

A enzima foi prê-incubada ã temperatura de 28°C, du 
rante 10 minutos, em meio de reação contendo succinato. A rea
ção foi iniciada pela adição do citocromo c. A velocidade de

~  -1reaçao foi expressa em nmoles de citocromo c reduzido por mg .
-  1 -  1 -  1min , usando-se para o cit c: AÇ^^q = 19.000, cm .M , Keyha-

ni e Keyhani (49). 100% de atividade corresponde a 31,8 nmoles
— 1 — 1 rde citocromo c reduzido, min" .mg~ (média de dois experimentos).

Concentrações de verapamil testadas entre 100 e 800 nmoles / mg
de proteína..
Succinato + 2 ferricitocromo c  s» fumarato + 2 ferroeitocromo c

2.2.10. Determinação da atividade da succinato-Coenzima Q 
redutase (complexo II da cadeia respiratória).

A atividade da enzima isolada pelo método de Zie-
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gler e Rieske (132) foi registrada polarograficamente, usando 
meio de incubação contendo: D-manitol 0,23 M; Tris 9,5 mM; EDTA 
0,190 mM; fosfato inorgânico 4,7 mM, pH final 7,4, fenazina me- 
tassulfato 12 mM; succinato de sodio 2 x 10“ M; enzima (1,84 mg 
de proteína). Volume final 2,4 ml. Temperatura 28°C. A ativida
de foi expressa em yMC^/seg. 1001 de atividade corresponde a 
0,4 yM02/seg. Concentrações de verapamil testadas entre 120 e 780 
pmoles/mg de proteína. •

2.2.11. Determinação da atividade de citocromo c oxidase 
(ferrocitocromo c: oxigênio oxidorredutase E.C. 1.9.3.1).

A atividade de citocromo c oxidase foi medida es-
pectrofotometricamente em 550 pm, seguindo a técnica descrita
por Mason et al. (6 8 ), utilizando como fonte de enzima, mitocôn
drias rompidas por congelamento. 0 meio de reação continha: tam
pão fosfato 50 mM pH 7,4; EDTA 2,0 mM; ferrocitocromo 30 yM.A
reação foi iniciada pela adição da enzima (30 a 80 yg de proteí
na). A atividade específica foi calculada utilizando-se para o

-1 -1citocromo c: AÇ5 5Q = 19.000 cm .M , Keyhani e Keyhani (49).
1001 de atividade corresponde a 289 pmoles de citocromo c oxida

-1 -1 - - —do. min .mg (media de duas experiencias independentes). Con
centrações de verapamil testadas entre 135 e 6.000 nmoles/mg de 
proteína:

2 ferroeitocromo c + 1/2 02 + 2H+. s» 2 ferricitocromo c + H20

2.2.12. Determinação da atividade da desidrogenase mãlica 
mitocondrial (E.C. 1.1.1.37).

Esta atividade enzimãtica foi seguida espectrofoto 
metricamente acompanhando-se a oxidação do NADH em 340 nm.

j.  4.Oxaloacetato + NADH + H  L-malato + NAD

0 meio de reação continha: Tris-acetato 0,05 M pH
8,0, oxaloacetato 0,1 mM; NADH 0,1 mM. A reação foi iniciada pe
la adição de 1000 unidades da enzima malato desidrogenase, ex
traída pelo método de Englard e Siegel (18). Volume final:3 ml.

1 unidade corresponde â quantidade de enzima que o 
xida 0,482 pmoles de NADH/min.
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2.2.13. Determinação dos níveis de oxaloacetato.

Os níveis de oxaloacetato e aspartato formados du
rante o metabolismo mitocondrial através da oxidação de succina 
tomais glutamato ou de malato mais glutamato, na ausência ou na presen
ça de verapamil (330 nmoles/mg de proteína),foram primeiro
demonstrados qualitativamente através de cromatografia por Saku 
rada et al. (99).

As determinações quantitativas dos níveis de oxa
loacetato foram feitas ou através do piruvato formado, Sakurada 
et al. (99), ou através do uso da malato desidrogenase, purifi
cada pelo método de Englard e Siegel (18).

Mitocôndrias de coração de rato (5 mg de proteína) 
isoladas pelo método de Voss et al. (125) foram incubadas, com 
agitação, a 37°C durante uma hora, em meio de reação de Voss et 
al., sendo o succinato de sodio o substrato usado. A reação foi 
interrompida pela adição de 2 volumes de ãcido tricloroacético 
ã 1 0% e a proteína precipitada foi separada por centrifugação a 
8 000 x g durante 10 minutos. O sobrenadante foi neutralizado pa 
ra pH 7,4 - 8,0 e uma alíquota foi usada para determinar os ní
veis de oxaloacetato. A reação foi seguida em 340 nm, usando o 
seguinte sistema: sobrenadante neutralizado da suspensão mito
condrial; tampão tris-acetato 0,05 M pH 8,0; NADH 0,1 mM; mala
to desidrogenase 200 unidades (1 unidade corresponde a quantida 
de de enzima que oxida 0,482 nmoles de NADH/min Volume final 
3 ml.

2.2.14. Determinação da atividade de aspartato amino trans 
ferase.

A determinação da aspartato amino transferase foi realji 
zada seguindo a técnica descrita por Schwartz (104), usando so
ro humano e malato desidrogenase isolada pelo método de Englard 
e Siegel (18).

O meio de reação continha: tampão fosfato 0,67 mM pH 
7,4; NADH 0,1 mM; L-aspartato 33 mM; malato desidrogenase 1000 u
nidades (1 unidade é a quantidade de enzima que oxida 0 ,482 rimo- 
les de NADH/min), soro 0,2 ml. 0 sistema de reação (volume de 3 
ml) foi incubado a 37°C,durante 10 minutos,a fim de consumir o



16.

substrato endõgeno, e a reação foi iniciada pela adição do a-ce 
toglutarato 6,7 mM. A oxidação do NADH foi acompanhada a 340 nm 
ate o final de reação, isto é, atê absorção constante.

Aspartato + a-cetoglutarato Oxaloacetato + Glutamato

MDH C
NADH

NAD

\l/Malato

2.2.15. Determinação da atividade de; ATPase. (ATP: fosfohi 
drolase E.C. 3.6 .1.3).

A atividade de ATPase foi determinada através do método 
de Pullman et al. (89) empregando 3 tipos de preparações enzima 
ticas

a) mitocôndrias intactas
b) mitocôndrias rompidas por congelamento
c) F.j isolado

a) Determinação da atividade ATPãsica de mitocôndrias intactas.
O sistema de reação era constituído de: sacarose 50 mM; 

Tris 0,0125 M; cloreto de potássio 50 mM; ATP 3,0 mM; pH final
7.4 e 1 ,0 mg de proteína mitocondrial, num volume total de 1,0 
ml. Os tubos foram incubados a 30°C, com constante agitação du
rante 5 minutos, para homogeneização da temperatura. A reação 
foi iniciada pela adição da proteína e interrompida exatamente 
10 minutos apos, pela adição de TCA a 21. O material foi centri. 
fugado 1 minuto a 8.000 x g e a atividade ATPãsica foi medida, 
usando-se uma alíquota do sobrenadante para determinar a quanti_ 
dade de Pi liberado, através do método descrito por Sumner (113).

ATP + H20  ADP + Pi

b) Determinação da atividade ATPãsica de mitocôndrias rompidas.
O sistema de reação para mitocôndrias rompidas por con

gelamento continha: Tris-HCl 50,0 mM pH 8,0, MgSO^ 3,0 mM; PEP
2.5 mM; piruvato quinase (ATP piruvato 2-0-fosfotransferase E. 
C. 2,7.1.40) 35U/ml e 0,1 mg de proteína mitocondrial. Os tubos
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foram incubados a 30°C com agitação durante 5 minutos. A reação 
foi iniciada pela adição de ATP 4,0 mM pH 7,0. Apos 10 minutos 
exatos de incubação, adicionou-se TCA a 5% para bloquear a rea
ção enzimatica. 0 material foi centrifugado durante 1 minuto a
8 . 0 0 0  x g e uma alíquota foi utilizada para determinar a quanti 
dade de Pi liberado, através do método descrito por Sumner (113).
c) Determinação da atividade ATPasica de isolado.

0 sistema de reação continha: sacarose 50 mM; Tris-ace- 
tato 50 mM pH 7,4; acetato de magnésio 3,0 mM; acetato de potãs 
sio 30 mM; PEP 1,0 mM; NADH 0,2 mM; piruvato quinase 3 unidades ; 
(1 unidade de PK converte 1 ymol de PEP a piruvato por minuto, 
pH 7,6, 37°C) ; lactato desidrogenase 3 unidades (1 unidade de 
DL reduz 1 ymol de piruvato a lactato por minuto, pH 7,5, 37°C); 
ATP 3,0 mM num volume final de 3,0 ml. A reação foi iniciada pe 
la adição da enzima, (0 , 0 0 2 mg de proteína) e a atividade enzi- 
mãtica foi acompanhada pela oxidação do NADH em 340 nm; utili
zando espectrofotômetro Beckman, modelo D.B., acoplado a um re
gistrador Beckman. Para os cálculos usou-se, para o NADH, o coe

- -1 -1 ~ficiente de extinção molar = 6.220 cm .M . Os resultados da a
tividade ATPasica são expressos em ymoles de ATP hidrolizado.

-1 -1 -min .mg , já que 1 mol de ATP hidrolizado, corresponde a 1 mol 
de NADH oxidado, de acordo com a reação abaixo:

Pi

PEP

PIRUVATO

NADH^
DL

NAD

St
LACTATO
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2.2.16. Determinação do potencial de membrana (AT) em mito- 
côndrias de coração.

Mitocôndrias de coração de rato foram isolados em meio 
contendo sacarose 0,25 M e EDTA 1 mM pH 6,9; lavadas duas vezes 
e ressuspensas em meio sem EDTA, conforme o método descrito por 
Wikstrb'm e Saari (128), coin pequenas modificações. 0 meio de 
reação num volume total de 3 ml continha: sacarose 0,20 M; HE- 
PES 20,0 mM pH 7,2; EDTA 0,38 mM; KC1 20 mM, mitocôndrias 2,4 mg de pro
teína (0,8 mg/ml). Em todos os experimentos as mitocôndrias foram usa 
das logo apos o isolamento e durante o mesmo dia. 0 potencial 
de membrana foi determinado pela captação de safranina ' 10 yM^a- 
través da membrana mitocondrial energizada ou com succinato de 
sodio 5 mM, ou com ATP 1,67 mM. 0 sistema foi adequadamente su 
plementado com rotenona 4,2 yM, NaCN 1 mM e oligomicina 2 yg/ 
ml.

Foi mantida a relação safranina proteína de 4,2 para to 
dos os experimentos. As alterações espectrais, provocadas pela 
captação da safranina pela membrana energizada ,foram registra
das em espectrofotômetro de duplo feixe de onda, Aminco Chance, 
acoplado a um registrador Aminco (American Instrument Co.), em 
511-533 qm ã 28°C, usando o método descrito por Rkerman e Wiks- 
trõm (2).

Para determinar o potencial de membrana em cada caso
experimental usou-se uma curva padrão gentilmente cedida pelo
Professor Hélcio R. Borba, (figura 2), onde se mediu o potencial 
de membrana provocado pela difusão do K+ na presença de valino- 
micina, de acordo com a metodologia de Xkerman e Wikstrom (2).0 
potencial foi calculado de acordo com a equação de Nernst, con
siderando (K+)^n 120 mM conforme Rossi e Azzone (97).

2.2.17. Determinação do grau de ’’swelling" induzido por va 
linomicina-K+ em mitocôndrias de coração.

Mitocôndrias de coração de rato foram isoladas seguindo 
o método descrito por Voss et al. (125), sendo a ultima lavagem 
e a suspensão das mitocôndrias em meio isento de EDTA.

0 aumento do volume mitocondrial (swelling) causado pe
lo transporte de potássio mediado pela valinomicina,foi acompa
nhado a 546 nm em espectrofotômetro Beckman, Modelo DB acoplado
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F I G U R A  2

V)

- V a r i a ç ã o  e s p e c t r a l  da s a f r a n i n a  i n d u z i d a  p e l o  p o t e n  
c i a i  de d i f u s ã o  do p o t á s s i o .

Sistema: sacarose 200 mM, HEPES 20 mM pH 7,2, EDTA 0,38 mM, ro» 
tenona 4,2 yM, oligomicina 2 yg, safranina 10 yM, valinomicina 
42 rig/ml, FCCP 1 mM, KC1 0,083 a 1,67 mM e 0,8 mg/ml de protej^
na mitocondrial, num volume final de 3 ml. 0 potencial foi cal

~ ( K+ i n )culado de acordo com a equação de Nernst: = 60 log 7 — 7-----7
+ + - . . . (K ou9sendo K .  = 120 mM e K _ o potássio adicionado. A extensão in out r

da resposta foi a diferença de absorção, em 51 1-533 rjm a 28°C, 
obtida apos a adição de valinomicina e aquela obtida apos a a
dição de FCCP. 100% de ADO corresponde a 0,040.
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a um registrador (Linear and Log Potenciometric Recorder), se
guindo a técnica descrita por Ligueti e Fonyo (60).

0 meio de reação num volume de 3 ml continha: tampão fos 
fato de sodio 4,0 mM, pH 7,0; sacarose 243 mM; KC1 10 mM;Tris- 
fosfato 1,0 mM pH 7,0, valinomicina 1,6 pg/ml; rotenona 1 yM. A 
reação foi iniciada pela adição do substrato: succinato de so
dio 1,6 mM em presença de 0,6 mg de proteína mitocondrial; ou 
ATP 0,55 mM em presença de 0,37 mg de proteína mitocondrial e 
suplementada com FCCP 0,3 yM. Temperatura 28°C.

Os resultados foram expressos em ADO/min.

2.2.18. Determinação espectrofotomêtrica do transporte de 
Ca++ mitocondrial, na presença de Arsenazo.

Mitocôndrias de coração de rato foram isoladas pelo mé
todo descrito por Voss et al. (125), substituindo o EDTA por
EGTA 1 mM. As mitocôndrias foram lavadas duas vezes e ressuspen 
sas em meio sem EGTA.

Os experimentos de influxo e efluxo de Ca++ foram fei
tos num volume total de 3 ml. 0 meio de reação continha: sacaro 
se 66 mM; KC1 52 mM; Tris-fosfato 0,175 mM pH 7,4; Tris-Cl 13,13
mM pH 7,4; Arsenazo 31,5 yM. Este meio foi preparado e mantido
por uma noite em geladeira na presença de Chelex 100 (K+). 0 u
so da solução livre de Chelex (vermelha) para o ensaio do tran^
porte de Ca++ foi obtido através de filtração ã vãcuo, com pa
pel de filtro isento de Ca++.

A reação foi iniciada pela adição de 2,4 mg de proteína
mitocondrial (0,8 mg/ml) na presença de rotenona 4,2 yM. 0 sis
tema foi suplementado com: CaC^ 21 nmoles/mg; succinato de po
tássio 5 mM; FCCP 0,3 yM e NaCl 10 mM.

As alterações de absorbância foram acompanhadas em es- 
pectrofotômetro de duplo feixo de onda Aminco-Chance, acoplado 
a um registrador (Aminco Chance Dual - Wavelenght/Split Beam Re 
corder Espectrophotometer), em 675-685 pm, ã 28°C, conforme de£ 
crito por Scarpa (102).

Em todos os experimentos as mitocôndrias foram usadas
apôs o isolamento e durante o mesmo dia.



21.

2.2.19. Microscopia eletrônica.

Mitocôndrias de coração de rato, isoladas pelo método 
de Voss et al. (125) foram fixadas em glutaraldeído a 2% e tam
pão cacodilato 0,15 M, durante 90 minutos a 4°C, lavadas em tam 
pão cacodilato 0,15 M e cloreto de sôdio 0,2% e pôs-fixadas em 
tetroxido de ôsmio (OsO^) a 1% em tampão cacodilato 0,30 Mames 
ma temperatura. A coloração foi feita com solução aquosa de ace 
tato de uranila a 2% durante 20 horas, seguida de desidratação 
em série crescente de concentrações alcoólicas (30%, 50%, 70%,
90% e 100%) com duração de 10 minutos cada passagem.

A embebição e inclusão foram feitas com resina Polyte, 
Coiro et al.(9) e os cortes ultrafinos foram feitos em Ultra- 
Microtomo Sorvall MT 2-B, corados em citrato de chumbo, Reynolds 
(94) durante 10 minutos e examinados em microscópio eletrônico 
Philips EM-300.

0 efeito do verapamil sobre a morfologia das mitocôndrias 
foi realizado na presença de: a - substrato endógeno; b - subs
trato exógeno a-cetoglutarato. Em cada situação foram usadas duas 
concentrações diferentes do verapamil e em dois tempos diferen 
tes: imediatamente após sua adição (TO) e após 10 minutos de con 
tacto com a membrana (T10). Um controle foi feito nas mesmas con 
dições, na ausência da droga.

2.2.20. Efeito do Solvente

Verapamil e pouco solúvel em 1^0, tendo sido dissolvido 
em N.N: dimetilformamida. Tornou-se portanto necessário anali
sar a ação do solvente em todos os sistemas experimentais. Den
tro dos volumes empregados no presente trabalho, o solvente mo_s' 
trou-se inócuo, não havendo qualquer interferência nos resulta
dos experimentais obtidos.



3. RESULTADOS E DISCUSSÃO

3.1. Efeito do verapamil sobre a respiração de mitocôndrias 
intactas, isoladas de coração.

0 efeito do verapamil sobre a respiração em mitocôn- 
drias intactas foi medido manometricamente, usando varias con
centrações da droga, verificando a sua ação em relação ao tempo 
de incubação e em relação ao substrato NAD+ ou FAD+ dependente.

Nas figuras 3, 4 e 5 são mostrados os resultados da res
piração mitocondrial usando respectivamente L-glutamato, mala- 
to-piruvato e aKG como substratos. Como pode ser observado . as 
velocidades de oxidação desses substratos foram severamente ini 
bidas em relação ao tempo de incubação e dependendo da concen
tração da droga.

A figura 6 mostra os resultados obtidos com o succinato. 
Nesta figura pode-se observar que a oxidação do succinato foi 
estimulada (3711 com 660 nmoles/mg de proteína em 60 minutos). 
Experiências preliminares foram feitas usando mitocôndrias de 
fígado de rato, tendo-se obtido resultados semelhantes aos mos
trados com coração. Em todos estes experimentos as mitocôndrias 
foram prê-incubadas com a droga.

A figura 7 mostra um outro tipo de experimento,no qual 
o verapamil foi adicionado juntamente com o substrato aKG. Re
sultados similares foram obtidos com glutamato e menor ativa
ção na oxidação do succinato (resultados não mostrados). Os re
sultados mostrados nas figuras 5 e 7 diferem entre si, embora 
as concentrações da droga e substrato sejam iguais. Na presença 
de VERA incubado com a proteína (figura 5), 132 rimdLes/mg de pro
teína inibiram em 38,5% a respiração dependente do aKG em 60 m.i 
nutos e, 330 qmoles/mg de proteína produziram 90% de inibição. 
Quando o VERA foi adicionado simultaneamente com o aKG (figura 
7) a respiração foi levemente estimulada na presença de 66 e 
132 rimoles/mg de proteína; com 330 qmoles/mg de proteína a ini
bição foi de apenas 11% e isto sõ a partir de 40 minutos. Foram 
necessários 660 qmoles/mg de proteína para produzir inibição de 
45%.

O pronunciado efeito sobre a respiração do L-glutamato, 
malato-piruvato e aKG sugere que o verapamil exerce efeito ini-
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F I G U R A  3 - E f e i t o  do v e r a p a m i l  s o b r e  a o x i d a ç ã o  do L - g l u t a m a t o  
era m i t o c o n d r ias de c o r a ç ã o .

Sistema: As mitocondrias (5 mg de proteína), foram incubadas 
em meio contendo: D~manitol 0,25 M; Tris 0,01 mM; KC1 0,01 mM; 
EDTA 0,2 mM; fosfato inorgânico 3,5 mM, pH final 7,4; substra
to 100 rimoles; 0,15 ml de KOH a 20% (poço central). Volume fi
nal 2,85 ml. Temperatura 37°C. Agitações ± 100 por minuto. Fa
se gasosa: ar atmosférico. 0 consumo de oxigénio foi seguido 
manometricamente. 0 s resultados correspondem a media de qua
tro experiencias independentes.
(IS?) Controle; (O) verapamil 66 rpioles/mg de proteína; (A) vera 
pamil 132 nmoles/mg de proteína; (©) verapamil 330 qmoles / mg 
de proteína.
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FIGURA

Tempo (min)

- E f e i t o  do v e r a p a m i l  s o b r e  a o x i d a ç ã o  do m a l a t o - p i r u  
v a t o  e m  m i t o c o n d r i a s  de c o r a ç ã o .

Sistema: Idêntico ao da figura 2. Esses resultados represen
tam a media de quatro experiencias independentes.
(H) Controle; (□) verapamil 66 rimoles/mg de proteína; (A) vera 
pamil 132 rimoles/mg de proteína; (©) verapamil 330 rimo 1 es / mg 
de proteína.
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FIGURA 5 - E f e i t o  do v e r a p a m i l  s o b r e  a o x i d a ç ã o  do a - c e t o g l u t a  
r a t o  e m  m i t o c o n d r i a s  de c o r a ç ã o .

Sistema: Idêntico ao da figura 2. Esses resultados correspon
dem a media de quatro experiencias independentes.
(O) Controle; (O) verapamil 66 qmoles/mg de proteína; (A) ve
rapamil 132 rimoles/rng de proteína; (©) verapamil 330 nmoles / 
mg de proteína; (o) verapamil 660 nmoles/mg de proteína.
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FIGURA 6 - E f e i t o  do v e r a p a m i l  s o b r e  a o x i d a ç ã o  do s u c c i n a t o  e m  
m l t o c o x x d r i a s  de c o r a ç ã o .

Sistema: Idêntico ao da figura 2. Esses resultados correspon
dem a média de quatro experiências independentes.
(H) Controle; (□) verapamil 66 rimoles/mg de proteína; (A) vera
pamil 132 rimoles/mg de proteína; (©) Verapamil 330 qmoles/mg de 
proteína; (o) verapamil 660 rimo 1 es/mg de proteína.
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FIGURA 7 - E f e i t o  do v e r a p a m i l  s o b r e  a o x i d a ç ã o  do c*-cetogluta~ 
r a t o  e m  m i t o c o n d r i a s  de c o r a ç ã o .

Sistema: Idêntico ao da figura 4, porem verapamil foi adiciona
do junto com o substrato.
(S3) Controle; (□) verapamil 66 rimoles/mg de proteína; (A) vera
pamil 132 rimoles/mg de proteína; (@) verapamil 330 r]moles/mg de 
proteína; (o) verapamil 660 r)moles/mg de proteína.
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bitorio ,sobre algum componente responsável pela transferência 
de elétrons, entre estes substratos NAD-dependentes e o coenzima 
Q; já que a respiração do succinato não foi inibida. Por outro 
lado,estes resultados demonstram que o grau de inibição depende 
das condições impostas a mitocôndria- Verapamil em baixas con
centrações ( 6 6 e 132 nmoles/mg de proteína) não interfere ou 
produz um leve estímulo na respiração dos substratos NAD+ depen 
dentes nos primeiros 20 minutos, quando a droga ê adicionada so
bre a mitocôndria energizada (figura 7), porem a adição de VERA 
na proporção de 660 nmoles/mg de proteína inibe a respiração 
NAD+ dependente, mesmo com mitocõndrias energizadas.

3.2. Efeito do verapamil sobre o consumo de oxigênio, fosfo- 
rilação oxidativa e controle respiratório em mitocõndrias isola 
das de coração de rato.

A tabela I mostra os resultados de experiências, nas 
quais a respiração e fosforilação oxidativa em mitocõndrias in
tactas foram medidas polarograficamente, na presença de diferen 
tes concentrações de verapamil. Observa-se que a velocidade de 
oxidação dos substratos tanto NAD+ dependentes (a-cetoglutarato 
e L-glutamato), como FAD+ dependente, (succinato), não foi afe
tada ou sofreu um leve estímulo na presença do antiarrítmico.

A velocidade de respiração no estado III (ativação da 
respiração induzida pelo ADP) foi gradativamente inibida com o 
aumento da concentração do medicamento, enquanto que, a veloci
dade de respiração no estado IV (retorno da respiração apõs o 
consumo de ADP) foi estimulada com a concentração mais alta da 
droga. Como pode ser observado, os resultados são semelhantes 
para o aKG, o L-glutamato e o succinato.

0 alto grau de inibição da velocidade no estado III da 
respiração pode ser provocado ou por inibição do complexo ATPa- 
sico ou por inibição do translocador ADP-ATP ou ainda por uma 
inibição direta do transporte de elétrons, o que automaticamen
te está eliminado, nas condições da tabela I , já que a veloci^ 
dade respiratéria foi estimulada.

Por outro lado os decréscimos da relação ADP/0, a inibi, 
ção da velocidade no estado III da respiração, com estímulo da 
velocidade no estado IV,na presença de concentrações crescentes



TABELA I - Efeito do Verapamil sobre a velocidade respiratória e fosforilação oxidativa em mitocôndrias 
isoladas de coração de rato.

Verapamil
nmoles/mg
proteína

a-cetoglutarato L-Glutamato Succinato

V.Resp.
Estí
III

idos
IV RC ADP/0 V.Resp.

Estí
III

idos
IV RC ADP/O V.Resp.

Este
III

idos
IV RC ADP/O

0 0,13 0,71 0,16 4,4 3,0 0,14 0,87 0,06 14,5 3,4 0,42 ! 1,57. 0,49 5,4 ' 1 ,9

146 0,14 0,65 0,17 3,8 3,0 0 ,11 0,78 0 , 1 0 7,8 3,4 0,42 1,57 0,56 2 , 8 1 ,7

365 0,18 0,30 0,15 2 , 0 3,0 0,18 0,71 0 , 1 2 5,9 3,2 0,52 1 ,30 0,52 2,5 1,7

730 0,14 0,24 0,24 1 , 0 ----- 0,32 0,37 0 , 2 2 ’ 1 >7 2,5 0,60 0,87 0,71 1 , 2 1,16

S i s t e m a :  M e i o  de r e a ç ã o  d e s c r i t o  p o r  V o s s  et al. (125); s u s p e n s ã o  m i t o c o n d r i a l  (4,5 m g  de p r o t e í n a ) ;  s u b s  
t r a t o  100 pmoles; A D P  0 , 2 3 5  y m o l e s .  V o l u m e  f i n a l  2,4 ml. T e m p e r a t u r a  289C. A v e l o c i d a d e  r e s p i r a 
t ó r i a  e s t a  e x p r e s s a  em y M C ^ / s e g ,
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da droga, são indicativos de uma ação desacopladora. Contudo 
ê temerário afirmar, baseados nestes resultados, que o verapa
mil exerça um efeito semelhante a um desacoplador. Dados adicio 
nais fazem-se necessários para esclarecer este aspecto.

Efeito do verapamil sobre atividades enzimãticas liga
das â cadeia de transporte de elétrons.

Os resultados obtidos em medidas de respiração e fosfo- 
rilação oxidativa sugerem mais de um tipo de efeito sobre as a
tividades enzimãticas, ao longo da cadeia de transporte de ele 
trons. A fim de verificar o local de ação do medicamento, proce
deu-se ao isolamento, purificação e testes de varias enzimas e 
complexos enzimãticos mitocondriais. As atividades enzimãticas 
foram testadas também em partículas submitocondriais e em mito- 
côndrias rompidas por congelamento.

Estabeleceu-se como padrão, em todos os testes, a compa
ração das velocidades de reação na ausência de verapamil ( con
trole) e na presença de vãrias concentrações do mesmo.

3.3. Efeito sobre atividades enzimãticas NAD+ dependentes.

Com o objetivo de esclarecer a inibição mostrada nas f.i 
guras 3, 4, 5 e 7 sobre a respiração de L-glutamato; malato-pi- 
ruvato e a-cetoglutarato foi testado o efeito do verapamil so
bre as atividades enzimãticas NAD+ dependentes.

3.3.1. Efeito sobre a atividade de NADH-oxidase.

Foi testado o efeito do medicamento sobre a atividade 
de NADH-oxidase, em três tipos diferentes de preparações.

3.3.1.1. A tabela II mostra os resultados na atividade 
NADH-oxidase em partículas submitocondriais isoladas pelo méto
do de Kielley e Kielley (50). Os resultados mostram alto grau 
de inibição còm as concentrações de VERA usadas.

3 .3.1.2. A figura 8 mostra os resultados obtidos na ati. 
vidade NADH-oxidase em partículas EP^ da membrana interna e o 
efeito do azul de metileno em restabelecer a atividade enzimãti^ 
ca inibida com verapamil. Pode-se verificar pelos resultados a-



presentados que a inibição causada pelo verapamil foi quase com 
pletamente revertida pelo azul de metileno. So altas concentra
ções da droga acima de 1 ymol/mg de proteína, mantiveram inibi
ção acima de 13%,apõs a adição do AM.

3.3.1.3. A tabela III mostra os resultados obtidos com 
mitocôndrias rompidas por congelamento. A inibição e de 451 com 
concentração de verapamil de 1445 nmoles/mg. Se compararmos os 
resultados da tabela II, figura 8 e tabela III, torna-se evi
dente que o grau de inibição e bem menor quando usamos mitocôn
drias rompidas por congelamento; contudo, talvez seja o resulta 
do mais exato, uma vez que a mitocôndria mantem muito mais as 
suas características originais, em relação ãs partículas que so
freram tratamentos mais drásticos.

Por outro lado, os dados constantes na tabela II e na 
figura 8 foram medidos polarograficamente e a reação foi sempre 
iniciada pela adição do NADH, o que permitiu maior tempo de con 
tato entre a enzima e a droga. Os resultados constantes da tabe 
la III foram medidos espectrofotometricamente e a reação foi i
niciada pela adição da enzima. Como os cálculos são baseados na 
velocidade inicial da reação, os resultados significam ação ime 
diata da droga sobre a atividade enzimãtica.

3.3.2. Efeito do verapamil sobre a atividade da NADH-ci. 
tocromo c redutase.

0 efeito sobre a atividade de NADH citocromo c redutase 
foi medido em dois tipos de preparações enzimãticas: Complexo
I-III da cadeia respiratória, isolada pelo metodo de Hatefi e 
Rieske (38) e em partículas submitocondriais obtidas por soni- 
cação, seguindo o metodo descrito por Penin et al. (84).

A tabela IV mostra os resultados obtidos com os dois t£ 
pos de preparações, indicando uma inibição de 45% e 30%, respe£ 
tivamente, na presença de 680 e 666 nmoles de verapamil por mg 
de proteína.

3.3.3. Efeito do verapamil sobre a atividade de NADH - 
ferricianeto redutase.

31 .

A tabela V mostra os resultados obtidos na atividade da
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TABELA II - Efeito do verapamil sobre a atividade NADH- oxidase 
em partículas submitocondriais.

Verapamil
pmoles/mg de proteína

0 ? consumido 
-1yMC>2 • Seg inibição

Controle 1,36 -  -

130 0,78 43
390 0,39 72
520 0,17 88

650 0,09 94

S i s t e m a :  t a m p ã o  f o s f a t o  0 , 0 5  M  p H  7,5; N A D H  0 , 1 5 0  mM; N A D H - o x i -  
d a s e  ( p a r t í c u l a s  de K i e l l e y  e K i e l l e y ,  2,4 mg de p r o 
t e í n a ) ;  V E R A  nas c o n c e n t r a ç õ e s  i n d i c a d a s .  V o l u m e  f i 
nal 2,4 ml. A a t i v i d a d e  e n z i m á t i c a  foi d e t e r m i n a d a  po- 
l a r o g r a f i c a m e n t e  e m  e l e t r ó d i o  de o x i g ê n i o .  A reação foi 
i n i c i a d a  p e l a  a d i ç ã o  do N A DH.

TABELA III - Efeito do verapamil sobre a atividade NADH-oxidase 
em mitocôndrias rompidas por congelamento.

Verapamil
nmoles/mg de proteína

pmoles NADH-oxidado
• -1 -1m m  .mg

. 9o
Atividade relativa

Controle 1 0 0 , 0 100

289 77 77
579 77 77
1125 77 77
1445 55 55
2890 44 44

S i s t e m a :  T a m p ã o  f o s f a t o  80 m M  p H  7,4; E D T A  0 , 0 5 0  mM; N A D H  0 , 1 5 0
mM. V E R A  n a s  c o n c e n t r a ç õ e s  i n d i c a d a s .  A r e a ç ã o  foi ini^ 
c i a d a  p e l a  a d i ç ã o  da e n z i m a  ( 0 , 3 4 5  mg de p r o t e í n a )  .Lei^ 
t u r a  e m  340 pm. E s s e s  r e s u l t a d o s  r e p r e s e n t a m  a m é d i a  
de d o i s  e x p e r i m e n t o s  i n d e p e n d e n t e s .
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VERÂ nfftoiss/mg de proteína

F I G U R A  8 - E f e i t o  do a z u l  de m e t i l e n o  em r e s t a b e l e c e r  a atividci 
de das p a r t í c u l a s  EP^ ( N A D H - o x i d a s e )  i n i b i d a s  po r  ve 
r a p a m i 1.

Sistema: Meio de reação de Voss et a l . (125); partículas EP^ , 
com atividade NADH-oxidase (2,07 mg de proteína), NADH 0,33 mM; 
verapamil nas concentrações indicadas. Azul de metileno 4 x 
10"^M. Volume final 2,4 ml. A reação foi iniciada pela adição 
do NADH. 0 consumo de oxigênio foi registrado polarograficamen 
t e .
(o) Enzima + verapamil (@) Enzima + VERA + AM.
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NADH-ferricianeto redutase, os quais demonstram que,usando fer- 
ricianeto como aceitador de elétrons, não ha alteração na ativi 
dade específica da enzima na ausência de verapamil (controle) e 
na presença das varias concentrações usadas. A atividade enzima 
tica manteve-se inalterada, tantp em partículas isoladas pelo 
método de Kielley e Kielley (50), como em mitocôndrias rompidas 
por congelamento, mesmo na presença de concentrações elevadas 
da droga.

Os resultados mostrados nas tebalas II, III , IV e na 
figura 8 confirmam a existência de um sítio dé inibição para o 
verapamil, no segmento da cadeia respiratória entre NAD.H e cito 
cromo c.

Os resultados mostrados na figura 8 , nos quais a ativi
dade enzimãtica NADH-oxidase inibida pelo verapamil foi pronta
mente restabelecida pelo azul de metileno, indicam que esta ini 
bição ê apos a flavoproteína, do lado do oxigênio da NADH desi- 
drogenase. 0 azul de metileno aceita elétrons de enzimas capa
zes de catalizar a oxidação de sistemas flavina ligadas (90), 
por outro lado, a atividade NADH-ferricianeto redutase (tabela 
V),não foi afetada. Este resultado confirma um sítio de inibi
ção, proximo ao da rotenona, no sitio I da cadeia respiratória, 
jã que o ferricianeto aceita elétrons da própria enzima NADH de 
sidrogenase (108). A fim de esclarecer este aspecto foi testado 
o efeito do verapamil sobre a atividade de NADH-CoQ redutase.

3.3.4. Efeito do verapamil sobre a atividade da NADH - 
CoQ redutase.

A tabela VI mostra os resultados obtidos sobre a ativi
dade da NADH CoQ redutase, demonstrando inibição desta ativida
de enzimãtica . Tais resultados confirmam um sítio de inibição 
do verapamil entre NADH e coenzima Q. Com apoio nestes resulta
dos e naqueles discutidos no parágrafo anterior, podemos afirmar que verapa 
mil atua como inibidor do transporte de elétrons entre a flavo- 
proteína e o coenzima Q,do lado do oxigênio, na cadeia respira
tória.

3.4. Efeito sobre a atividade enzimãtica da succinato desi- 
drogenase.

Os resultados apresentados na figura 6 mostram um poten
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TABELA XV - Efeito do verapamil sobre a atividade NADH-citocro- 
mo c redutase.

Verapamil
nmoles/mg proteína

moles Cit c red.
• -1 -1m m  .mg

1

Atividade relativa

Controle* 72,4 100

680* 39,4 55
Controle** 315,8 100

133** 252,6 80
266** 231 ,5 73
6 6 6 * 221 70

* . .N A D H - c i t  c r e d u t a s e  i s o l a d a  p e l o  m e t o d o  de H a t e f i  e R i e s k i  (58)
N A D H - c i t  c r e d u t a s e  em  p a r t í c u l a s  s u b m i t o c o n d r i a i s  obtidas p e 

lo m e t o d o  de L o w  e V a l l i n  (63). S i s t e m a  de r e a ç ã o  c o n f o r m e  d e s 
c r i t o  no i t e m  2 . 2 . 6  em  M a t e r i a i s  e M é t o d o s .
C a d a  r e s u l t a d o  c o r r e s p o n d e  a m é d i a  de do i s  e x p e r i m e n t o s  i n d e p e n  
d e n t e s .

TABELA V - Efeito do verapamil sobre a atividade NADH ferricia- 
neto redutase.

Verapamil ymoles ferroeianeto %
— 1 — 1nmoles mg/proteína min"" .mg“ Atividade relativa

Controle* 5.048 100

330* 5.048 100

660* 5.048 100

1 320* 5.048 100

Controle** 5.532 100

1 1 0 0** 5. 532 100

2 2 0 0 ** 5 . 532 100

S i s t e m a  de r e a ç ã o :  D e s c r i t o  em M a t e r i a i s  e M é t o d o s .  í t em  2.2.5.
^ P a r t í c u l a s  s u b m i t o c o n d r  iais o b t i d a s  pe lo  mé^ 
to do  de K y e l l e y  e K y e l l e y  (50). * * M i t o c o n ~  
d r i a s  r o m p i d a s  por  c o n g e l a m e n t o .  C a d a  r e s u l 
ta do  c o r r e s p o n d e  a m é d i a  de do is e x p e r i m e n 
tos i n d e p e n d e n t e s ,
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TABELA VI - Efeito do verapamil sobre a atividade NADH-CoQ redu 

tase.

Verapamil
nmoles/mg de proteína

ymoles NADH oxidado.,
. -1 -1min . mg

°é
Inibição

Controle 1,304
310 1,105 15,4
625 0,703 46,2
1250 0,703 46,2
3125 0,602 54

S i s t e m a :  T a m p ã o  t r i s - s u l f a t o  50 m M  pH  8,0: CoQ, 0,1 m M  d i l u í d oO
e m  m e t a n o l ;  K C N  1,0 mM; N A D H  0 , 1 3 0  mM; e n z i m a  N A D H  C o Q  
r e d u t a s e ,  e x t r a t o  a l c o ó l i c o  (480 yg  de p r o t e í n a ) . A  re a  
ção foi i n i c i a d a  p e l a  a d i ç ã o  da e n z i m a .  V o l u m e  f i n a l  
de 3 ml. T e m p e r a t u r a  309C. L e i t u r a  340 rim.

TABELA VII - Efeito do verapamil sobre a atividade da succinato 
desidrogenase. -

Verapamil Atividade específica
nmoles/mg de proteína minutos de incubacâo

10 20 30

Controle 0,94 0,94 0 , 8 6

190 0,93 0,93 0,89
470 0,95 0,99 0,90

S i s t e m a :  t a m p ã o  f o s f a t o  5 m M  pH 7,6; K C N  1 mM; PMS 0 , 0 3  mM; suc
c i n a t o  de s o d i o  20 mM; e n z i m a  (10 u n i d a d e s )  V o l u m e  f i 
nal  3,0 ml. T e m p e r a t u r a  379C. A r e a ç ã o  foi i n i c i a d a  p<e 

' la a d i ç ã o  do s u c c i n a t o .  A g i t a ç ã o  = 100 po r  m i n u t o .  U 
n i d a d e  de e n z i m a  = q u a n t i d a d e  que c o n s o m e  1 yl O ^ / m i n .
A t i v i d a d e  e s p e c í f i c a :  U n i d a d e  de e n z i m a / m g  de p r o t e í n a /  
m i n  f
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te efeito estimulante do verapamil na respiração dependente do 
succinato. Lindahl e Oberg (61) demonstraram que a rotenona, i
nibidor do sitio I da cadeia respiratória, estimula a oxidação 
mitocondrial do succinato. 0 estimulo da oxidação do succinato 
pelo malato ê maior na presença de rotenona (39). Com o objeti
vo de esclarecer o efeito estimulante do verapamil na respira
ção do succinato foram realizadas as experiências que seguem.

3.4.1. Efeito do verapamil sobre a atividade da succina 
to desidrogenase purificada.

Como pode ser observado (Tabela VII), a atividade especj! 
fica da enzima manteve-se inalterada na presença das concentra
ções de verapamil utilizadas. Na figura 6 pode-se observar,, que 
a respiração dependente do succinato foi estimulada em 330%, em 
30 minutos, em relação ao normal, na presença de 330 nmoles de 
verapamil/mg de proteína, enquanto que 470 nmoles/mg de proteí
na,em 30 minutos,não alteraram a atividade da succinato desidro 
genase purificada (Tabela VII). Este resultado mostra que o ve
rapamil não exerce qualquer efeito sobre a enzima succinato de
sidrogenase isolada.

3.4.2. Efeito do verapamil sobre as atividades da succina
to desidrogenase (succinato: fenazina metassulfato õxidorreduta 
se) e succinato citocromo c redutase.

A atividade da succinato desidrogenase [succinato fena
zina metassulfato õxido-redutase] e a atividade da succinato c_i 
tocromo c redutase em mitocôndrias rompidas, não foram afetadas 
pelas concentrações usadas de verapamil, conforme descrito em 
Materiais e Métodos, ítens 2.2.3 e 2.2.9.

3.4.3. Efeito do verapamil sobre a atividade da succina 
to coenzima Q redutase.

A atividade específica desta enzima, determinada confor 
me descrito em Materiais e Métodos, item 2.2.10, não foi altera 
da na presença do antiarrítmico.

3.5. Efeito do verapamil sobre a atividade da citocromo c o
xidase [ferricitocromo c: oxigênio õxido-redutase].
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A atividade específica da enzima citocromo c oxidase 
não foi afetada pela presença de VERA, mesmo em altas concentra 
ções conforme descrito em Materiais e Métodos. ítem 2.2.11.

Todos estes resultados indicam que o verapamil, dentro 
das concentrações usadas, apesar de estimular a oxidação do suc 
cinato, não exerce efeito na cadeia de transporte de elétrons lo 
calizada entre o succinato e o oxigênio molecular.

Do exposto, e sabendo-se que o oxaloacetato exerce um 
importante papel de controle no metabolismo oxidativo in vivo, 
passamos a determinar os níveis de oxaloacetato formado na oxi
dação do succinato ativada pelo verapamil. Os resultados são 
mostrados na tabela VIII. Como pode ser observado,o nível de o- 
xaloacetato foi reduzido em 33 vezes na presença de 330 rimoles 
de verapamil/mg de proteína,apõs incubação de 60 minutos.

„ É fato conhecido que o oxaloacetato é um potente inibidor 
competitivo da desidrogenase succínica (5, 16, 83, 115). Sob 
condições em que ha acumulo de oxaloacetato, a oxidação do suc
cinato é inibida (133). 0 oxaloacetato se liga ao sítio de liga 
ção do substrato, induzindo uma troca conformacional na enzima, 
transformando a forma ativa em inativa. 0 oxaloacetato pode ser 
considerado um modulador negativo da desidrogenase succínica (1).
0 nível de oxaloacetato controla a velocidade do consumo de oxi 
gênio em mitocÔndrias isoladas ,tanto na presença de succinato 
como na malato. A remoção do oxaloacetato por transaminação com 
o glutamato,estimula a velocidade do consumo de oxigênio (1, 5, 
16).

A diminuição dos níveis de oxaloacetato intramitocondri_ 
almente,apõs o efeito do verapamil, tanto pode ser devido a sua 
remoção por estímulo da reação de transaminação com o glutamato, 
ou a sua descarboxilação formando piruvato, ou ainda por inibi
ção da malato desidrogenase, diminuindo a síntese de oxaloaceta 
to.

' A tabela IX mostra que verapamil não exerce qualquer ti. 
po de efeito sobre a malato desidrogenase isolada,enquanto que 
a aspartato aminotransferase foi inibida em apenas 15°ô,com con
centração bastante elevada de verapamil. Apesar disso, os ní
veis de aspartato, apõs a respiração mitocondrial do succinato
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TABELA VIII - Efeito do verapamil sobre os níveis de oxaloaceta 
to.

Substrato

Succinato
Succinato

Verapamil nmoles/ 
mg de proteína

- 0 

330
- 0 

330

OAA formado

0

0

33,1 x 10“5M 
1 ,0 x 10_5M

S i s t e m a :  S o b r e n a d a n t e  n e u t r o  da s u s p e n s ã o  m i t o c o n d r i a l  o b t i d o
c o m o  d e s c r i t o  em M a t e r i a i s  e M é t o d o s .  I t e m  2 .2 . 1 3 ;  ta m  
p ã o  T r i s  a c e t a t o  0 , 0 5  M, pH  8,0; N A D H  100 mM; e n z i m a  
m a l a t o  d e s i d r o g e n a s e  200 u n i d a d e s .  L e i t u r a  em  340 nm em 
e s p e c t r o f o t Ô m e t r o  V a r i a n  635 D. V o l u m e  f i n a l  = 3,0 ml.
U m a  u n i d a d e  = a q u a n t i d a d e  de e n z i m a  que o x i d a  482 n m o 
les de N A D H / m i n .

TABELA IX - Efeito do verapamil sobre a atividade da malato de- 
sidrogenase e aspartato amino transferase.

Enzima Verapamil
%

inibição

Malato desidrogenase _31 ,37 x 10 M 0

Aspartato amino tran£ 
ferase

-46,5 x 10 M 14

S i s t e m a  de r e a ç ã o :  d e s c r i t o  em M e t e r i a i s  e M é t o d o s .  It en s 2.2.12
e 2 . 2 . 1 4 ,  r e s p e c t i v a m e n t e .
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mais glutamato e do malato mais glutamato,na presença de vera
pamil, mostraram-se dimunuídos em relação ao controle, conforme 
demonstrado por Sakurada et al. (99). Determinações quantitati
vas realizadas por nos, confirmaram esses resultados (dados não 
mostrados). Tambem os níveis de piruvato apresentaram-se dimi 
nuidos na presença de verapamil, conforme demonstrado por Saku
rada e colaboradores (99).

Klüppel et al. (51, 52) e Sakurada et al. (98) propuse
ram que o aumento da oxidação do succinato mitocondrial, na pre
sença de verapamil e outros antiarrítmicos,e devido aos baixos 
níveis de OAA por um sistema de retro inibição, provocado pelo 
acúmulo de malato e insuficiência de NAD+, jã que a reação esta 
inibida nas condições mitocondriais, conforme observa
do nas figura 4 e tabelas II, III, IV e VI .

Do exposto acima e baseados nos resultados apresentados 
na tabela VIII, podemos propor que os baixos níveis de OAA , na 
presença de verapamil, atuam como "modulador positivo" da desi- 
drogenase succínica,aumentando a velocidade de oxidação do suc
cinato. Efeito semelhante foi observado com outro inibidor do 
sítio I, a rotenona (106).

3.6. Efeito do verapamil sobre a atividade ATPasica

0 complexo ATPase em sistemas biolõgicos ê um sistema 
complexo, possue um componente de membrana hidrofõbico F0, embe 
bido na bicamada lipídica da membrana interna e um componente 
solúvel F.j que cataliza tanto a síntese como a hidrólise de ATP 
(55, 71, 89). 0 componente hidrofõbico Fq serve como canal para 
capturar e transportar prõtons através da membrana (45, 130).F̂  
e Fq estão ligados através de duas proteínas: OSCP, proteina que 
confere sensibilidade a oligomicina (6 6 , 105) .e F. (46, 92). Estas 
duas últimas proteínas aparentemente não tem atividade catalítica, mas 
na sua ausência, F̂  torna-se frouxamente ligado a membrana, oca 
casionando vazamento de prõtons,com consequente perda de ener
gia (33). A enzima, quando ligada ao complexo hidrofõbico, re
quer fosfolipídeos para a sua atividade, e estável ã baixa tem
peratura e e sensível a oligomicina e ao DCCD. O F^-isolado e 
insensível a esses inibidores,, e ativo na ausência de lipídeos e 
e criosensível (89, 117).



41.

0 postulado central da hipótese quimiosmotica da fosfo- 
rilação oxidativa ê a existência de um gradiente eletroquímico 
de protons (força proton motriz Ay H+), através da membrana mi- 
tocondrial (70).

Uma das técnicas que podem ser empregadas para estudar 
o desacoplamento da fosforilação oxidativa, consiste em medidas 
da atividade ATPasica, isto é, em medidas da hidrólise de ATP.A 
hidrólise pode ocorrer tanto em mitocôndrias acopladas como em 
mitocôndrias desacopladas.

Em mitocôndrias acopladas, a hidrólise do ATP ê mais 
lenta e a energia resultante da quebra da ligação fosfato pode 
ser utilizada para reverter o fluxo de elétrons (55, 71). A ati 
vidade ATPasica gera uma ejeção ativa de protons do meio intra 
para o extramitocondrial, formando um gradiente protônico, a e
xemplo do que ocorre quando os elétrons fluem dos substratos em 
direção ao oxigênio (55, 71).

Em mitocôndrias desacopladas, a atividade ATPasica não 
leva ã formação de um gradiente protônico, pois não hã energiza 
ção da membrana. 0 efeito mais comum dos desacopladores é o de 
aumentar de tal maneira a permeabilidade da membrana interna das 
mitocôndrias a protons, a ponto de tornar impossível o estabele 
cimento de um gradiente (55, 71).

No presente trabalho verificou-se o efeito do verapamil 
sobre a atividade ATPasica em mitocôndrias intactas, em mitocôn 
drias rompidas por congelamento e em F^-isolado. Em mitocôndrias 
intactas,a atividade ATPasica foi medida paralelamente na pre
sença de FCCP e oligomicina, tanto na presença como na ausência 
de verapamil e em relação ao controle (ausência de drogas). A a 
tividade ATPasica em mitocôndrias intactas e em mitocôndrias rom 
pidas por congelamento foi determinada pela liberação do fosfa
to inorgânico. Em mitocôndrias rompidas por congelamento foi u-

2 +sado um sistema regenerador de ATP, contendo íons. Mg , jã que o
«■s 2 +rompimento das mitocôndrias resulta na perda do Mg endogeno , 

necessário â atividade enzimãtica.

A figura 9 mostra os resultados do efeito do verapamil 
sobre a atividade ATPasica empregando os três tipos de prepara
ções mencionados.
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FIGURA 9 - Efeito do verapamil sobre a atividade ATP-ásica mito 
condr i a l .•

(o) Mitocondrias intactas. Sistema conforme descrito em Mate
riais e Métodos. ítem 2.2.j5 .a. 100% de atividade corresponde 
a 62 nmoles de Pi liberado. m i n “^.mg~^. Média de 4 experimen
tos. (fO Mitocondrias rompidas por congelamento. Sistema con
forme descrito em Materiais e Métodos. ítem 2.2.15Jb. 100% de a. 
tividade corresponde a 2,49 Pmoles de Pi liberado. min~1.mg~^. 
Média de 2 experimentos. ’
  F isolado. Sistema conforme descrito em Meteriais e Mé
todos. Item: 2.2.15c. 100% de atividade corresponde a 19,14 ymo 
les de ATP hidrolisado. min"^.mg~^. Média de 5 experimentos.
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Como pode ser observado na figura 9, em mitocôndrias in 
tactas, houve um estímulo de 2021 da atividade ATPasica com uma 
concentração de verapamil de 1,4 umoles/mg de proteína. A ati
vidade ATPasica em mitocôndrias intactas e baixa. 0 estímulo de 
duas vezes causado pelo verapamil, não significa tão alta ativi 
dade hidrolítica da ATPase, jã que o estímulo causado pelo FCCP 
(desacoplador clássico da fosforilação oxidativa) foi de oito 
vezes em relação ao controle. Por outro lado, verapamil incuba
do junto com FCCP, impediu parcialmente o efeito estimulante do 
FCCP, bem como impediu o efeito inibidor da oligomicina, quando 
incubado com a mesma (resultados não mostrados).

Em mitocôndrias rompidas por congelamento a atividade 
ATP hidrolase jã esta ativada; na concentração de 1,4 ymoles/mg 
de proteína inibiu em 11% a atividade ATPasica.

Em virtude dos resultados obtidos, foi testado o efeito 
do verapamil sobre a atividade ATPasica em F̂  purificado, usan
do meio de incubação conforme descrito em Materiais e Métodos. 
Em concentrações de verapamil de ate 20 ymoles/mg de proteína, 
não houve alteração na atividade específica da enzima. Este re
sultado indica que verapamil não exerce qualquer tipo de efeito 
sobre o sítio catalítico da enzima.

Do exposto acima podemos deduzir que verapamil, atua so 
bre os componentes de membrana do complexo ATPasico produzido 
alterações, provavelmente sobre a fração lipídica, jã que e um 
composto lipossoluvel e que, conforme demonstrado, não atua no 
sítio catalítico que e hidrossoluvel.

Estas alterações poderiam afetar a permeabilidade da mem 
brana dissipando o gradiente eletroquímico e consequeitemente au 
mentando a atividade ATPãsica em mitocôndrias acopladas.

É possível que verapamil, atuando sobre a porção lipídi
ca da membrana mitocondrial, produza alguma alteração confor- 
macional no complexo FqF-| ATPase, o que justificaria a altera
ção da sensibilidade da ATPase ã oligomicina e ao FCCP,na pre
sença do verapamil.

3.7. Efeito sobre o potencial de membrana mitocondrial.

0 potencial de membrana e o maior componente do gradien
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te eletroquímico de prótons e a medida deste potencial e essen
cial para entender o mecanismo de fosforilação oxidativa e o 
transporte de íons em mitocôndrias (2, 70,111).

Este potencial de membrana pode ser gerado: a) pelas en 
zimas de oxidorredução da cadeia respiratória; b) pela H+ATPases. 
A força prÓton-motriz (AyH+)gerada pelos sistemas redox da cadeia 
respiratória e usada para reverter a reação ATPase (isto ê: pa 
ra sintetizar ATP). Como a capacitância elétrica da membrana é menor do 
que a capacitância tampão de pH das soluções separadas por esta membrana, o 
potencial elétrico . (A^)concorre mais do que o A pH para- o
AyH+ gerado pelo transporte de H+,através da membrana. Assim o 
A¥ pode ser a forma primaria do Ay H+(70, 111),

0 potencial de membrana ( AT ) neste trabalho foi deter 
minado pela captação da safranina. A safranina é um corante car 
regado positivamente e apresenta características espectrais que 
variam em função da sua concentração. As diferenças espectrais 
são devidas ao aumento da concentração, agregação ou "stacking" 
da safranina do lado da matriz mitocondrial. A agregação se de
ve â associação dos radicais positivos da safranina com poliâ- 
nions ou sítios anionicos,localizados na porção hidrofoblca da 
membrana interna (2,131).

A safranina move-se do lado externo para o espaço inter 
no da matriz sob a influência do AT. Esta propriedade da safra
nina pode ser usada para medir o estado energizado em mitocôn- 
dria,obtido ou pela oxidação de substratos ou pela hidrólise do 
ATP e as variações espectrais podem ser usadas como medida quan 
titativa do potencial de membrana. '

A figura 10 ilustra a influência de concentrações cres
centes do medicamento sobre o potencial de membrana, induzido 
pelo succinato, ou pela hidrólise do ATP, usando mitocôndrias 
intactas de coração. Os dados de AT em mV foram obtidos a par
tir da curva padrão apresentada na figura 2 .

Pequenas variações de potencial foram observadas com 
baixas concentrações do antiarrítmico. Como se observa na figu
ra 10, só concentrações acima de 1 250 rimoles por mg de proteína, 
produzem uma queda mais rapida do potencial. Com concentrações 
de VERA de até 600 nmoles/mg de proteína,o potencial manteve-se
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F I G U R A  10 - E f e i t o  do v e r a p a m i l  s o b r e  o p o t e n c i a l  de m e m b r a n a .

Sistema: Sacarose 0,2 M, HEPES 20 mM pH 7,2, EDTA 0,38 mM, KC1 
20 mM, safranina 10 yM, proteína mitocondrial 0,8 mg/ml, suple^ 
mentada com rotenona 4,2 yM, oligomicina 2 yg, NaCN 1 mM. Volu 
me final 3 ml. Temperatura 28°C. As alterações na densidade õ- 
tica foram registradas em 51 1-533 rim. A reação foi iniciada pê  
la adição do substrato (©) succinato de sõdio 5 mM. 100% cor
responde a 196 mV. (o) ATP 1,67mM.100% corresponde a 226 mV.Os 
cálculos em foram feitos com base na curva de calibração 
mostrada na figura 2.
Estes'resultados correspondem a média de 5 experiências inde
pendentes .
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acima de 90%, independente da fonte de energia empregada; 50% 
de queda de potencial foi obtida com 1,78 ymoles/mg de proteína, 
quando a fonte de energia era o succinato e 2,03 ymoles/mg de 
proteína,usando ATP como fonte de energia. Concentrações supe 
riores a 2 , 8 ymoles/mg de proteína, foram necessários para o co
lapso total do potencial de membrana,dependente da oxidação do 
succinato. Com ATP, foi necessário 3,125 ymoles de verapamil /mg 
de proteína,para obter 1 0 0% de inibição deste potencial.

3.8. Efeito sobre a fluidez da membrana mitocondrial interna

As mitocõndrias são impermeáveis a íons K+. A restrição
da permeabilidade a íons K+ e essencial â função mitocondrial
(60) .

De acordo com Pressman (8 8) , a impermeabilidade da mem
brana mitocondrial interna ã íons potássio e devida a bicamada 
fosfolipídica, a qual e energeticamente desfavorável ã penetra
ção de cátions, com cargas concentradas, na fase apoiar da bicama 
da lipídica da membrana interna. No complexo valinomicina-K+ a 
carga está distribuída dentro da molécula e a característica a- 
polar da parte externa da valinomicina torna o complexo liposso 
luvel, ganhando mobilidade dentro da fase apoiar da membrana. 0 

complexo se dissocia na superfície oposta da membrana. Desta ma 
neira o transporte de K+ e determinado pela velocidade com que 
ele se difunde na membrana e pela quantidade de valinomicina 
disponível. Isto significa que qualquer substância que altere 
a fluidez da porção hidrocarbonado dos fosfolipídeos da membra-r 
na modificara a velocidade de transporte do K , através da mem
brana, mediado por valinomicina.

Em mitocõndrias energizadas, na presença de valinomici
na e de anion permeante (acetato ou fosfato) há uma rápida cap
tação de K+ e inchamento ou "swelling" mitocondrial, que pode 
ser determinado espectrofotometricamente (60). A velocidade do 
"swelling" mitocondrial nesta situação reflete a velocidade 
com a qual o K+ e captado. Alteração desta velocidade, sobre 
influência da droga ou de algum outro agente estranho ao siste
ma de reação, indiretamente dará indícios de modificações da 
fluidez dos lipídios nesta membrana.

As curvas ilustradas na figura 11 mostram o efeito de
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FIGURA 1 1 - Efeito do verapamil sobre o "swe lling11 mitocondrial 
induzido por valinomicina - K + .

Sistema: Sacarose 243 mM, KC1 10 mM, tris-fosfato 1 mM, tampão 
fosfato de sodio 4 mM, pH final 7,0; valinomicina 1,2 pg/ml,ro^ 
tenona 1 pM, KCN 1 mM, FCCP 0,3 pM. A reação foi iniciada pela 
adição do substrato. Leitura em 346 r|M. Temperatura: 28°C. (®) 
Succinato de sodio, na presença de 0,6 mg de proteína mitocon
drial. 100% de atividade: ADO/min*=0,190.(o) ATP, na presença 
de 0,375 mg de proteína. 100% de atividade. ADO/min = 0,224.
Os resultados correspondem a media de dois experimentos.
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concentrações crescentes da droga, no ’’swelling" mitocondrial , 
induzido por valinomicina-K+ na presença de fosfato de sodio,co 
mo anion permeante e usando succinato ou ATP, como fontes de e
nergia. Os dados percentuais correspondentes a ADO/min mostram 
inibição do "swelling”. 50% de inibição foi atingido com 315 
nmoles/mg de proteína, tendo-se o succinato como,fonte de ener
gia. Na presença de ATP a inibição foi bem mais lenta, obtendo- 
se apenas 10% na presença de 300 nmoles/mg de proteína. Parale
lamente, foi determinado o controle respiratório (RC) com succi
nato, o qual estava acima de 5. Foram necessários 1 330 nmoles/ 
mg de proteína para atingir 50% de inibição, tendo-se a hidrõl_i 
se do ATP como fonte de energia.

Esses resultados de inibição da velocidade do "swelling" 
são uma consequência da diminuição da mobilidade do complexo va 
linomicina - K+, o que nos leva a crer em uma alteração na flui. 
dez da bicamada lipídica mitocondrial, por interferência da dro
ga.

Nota-se também que o "swelling" dirigido pelò succinato 
ê muito mais sensível a ação da droga do que aquele dirigido pe 
lo ATP. É provável que este efeito seja uma consequência da efi_ 
ciência termodinâmica das reações. Sob condições õtimas, a rela- 
çao K /^P pode ser de 3 quando energizada pela oxidaçao do sub_s 
trato e de 7 quando energizada pelo ATP (10). Se 7 K+ são traos 
locados por cada ATP hidrolizado, nos parece coerente que , na 
presença da droga, o grau de inibição seja menor com ATP. Alem 
disso, verapamil atua como um desacoplador fraco e na concentra 
ção de 750 nmoles/mg de proteína a eficiência termodinâmica de
ve ser elevada, enquanto que o "swelling" ja apresenta 25% de i 
nibição na presença de ATP. Estes resultados indicam mais uma 
ação primaria da droga sobre a fração lipídica da membrana mito 
condrial, do que propriamente um efeito no sistema gerador de e 
nergia.

3.9. Efeito sobre o transporte de cãlcio mitocondrial

Esta bem estabelecido que as mitocôndrias de todos os 
tecidos tem a capacidade de transportar e acumular Ca++ e que 
a entrada de cálcio na mitocôndria ê dependente da energia gera 
da pelo transporte de elétrons ou da hidrólise do ATP (57, 122, 
123) .
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+ *♦* ^0 transporte de Ca em mitocondrias e um processo cí
clico e envolve dois sistemas distintos: influxo e efluxo.

0 influxo ê eletroforêtico e depende da força proton-mo 
triz (6 , 17, 80, 81, 87, 114).

0 efluxo ê mediado por um sistema separado do influxo
(3, 17, 87, 114). Prova essencial disto e a inibição pelo ver
melho de rutênio, que bloqueia completamente o uniporte eletro- 
foretico (6 , 80, 87), sem inibir o efluxo. Provas experimentais 
tem demonstrado que o efluxo do Ca++ ê feito por um sistema an
tiporte Ca++/2 Na+ em mitocondrias de coração e de tecidos exci 
tãveis (6 , 14, 15, 80). Quando o vermelho de rutênio ê adiciona
do a estas mitocondrias,apõs o acumulo de Ca++ e em meio de rea
ção livre de sodio, somente um lento efluxo de cãlcio ê observa 
do. A adição de 10 mM de NaCl aumenta a velocidade do efluxo em 
torno de 10 vezes (14, 15).

Tem sido sugerido que verapamil bloqueia o influxo de 
cãlcio transmembrana em célula muscular cardíaca (26, 67,75,77, 
78, 79).

Ha portanto grande interesse em conhecer a ação do antjl 
arrítmico sobre a captação e liberação do cãlcio mitocondrial.

Com o objetivo de esclarecer estes aspectos foram reali_
zados experimentos que nos permitiram determinar o influxo e o 

2 +efluxo do Ca , através de alterações espectrais, usando Arzena 
zo III (102) como indicador.

A figura 12A ilustra a velocidade de captação e libera
ção do Ca++, na presença do indicador Arsenazo III. Os resulta
dos estão expressos em nrcoles Ca++. min-  ̂,mg~̂  e em relação a concen
trações crescentes da droga. A figura 12 B apresenta esses resultados em 
porcentagem de atividade, relativa ao controle (ausência da dróga).

Esses resultados mostram que o efluxo do. Ca++ é bem 
mais sensível a açao do antiarntmico do que o influxo. A inibî  
ção de 501 do influxo foi obtido com aproximadamente 1000/nmoles/ 
mg de proteína, enquanto que o efluxo antiporte Ca++/Na+ na pre 
sença de R R apresentou 50% de inibição, com apenas 480 qmoles/ 
de proteína. O medicamento interfere muito pouco na liberação do 
Ca++ induzida por FCCP e sõ em altas concentrações, é interes
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sante notar que 165 qmoles/mg de proteína são suficientes para 
produzir 20% de inibição do efluxo de Ca++, enquanto que a cap
tação e inibida em apenas 81 e o potencial de membrana nesta 
faixa apresenta-se inalterado. Não dispondo de equipamento ade
quado para medir simultaneamente o transporte de Ca++ e o poten 
ciai de membrana, tentamos relacionar a velocidade do transpor
te de Ca++ com os resultados de potencial de membrana apresenta 
dos na figura 1 0 , jã que o tempo de incubação da mitocôndria com 
a droga para medida do influxo do Ca++, ou medida de AH' são si
milares (30 segundos a 1 minuto). Com 750 nmoles/mg de proteína, 
quando os resultados mostram 39% de inibição do influxo do Ca++ 
e 69% do efluxo, o potencial de membrana ainda e de 90%. Acredi 
tamos portanto que esses resultados são consequência direta da 
ação da droga sobre o influxo e sobre o efluxo do Ca++, indepen 
dente de interferência na força proton motriz.

Experiências previas foram realizadas com ^ C a ++, utili. 
zando mitocôndrias de fígado e o grau de inibição de captação 
de Ca++ foi semelhante ao obtido com coração, usando arsenazo
III.

Verapamil,como antagonista do Ca++ parece ser um inibi
dor mais seletivo do antiporte Ca++/Na+ , jã que 50% de inibição 
do antiporte na presença de R R foi obtido com (480 qmoles / mg 
de proteína), menos de metade da concentração que produziu 50%
de inibição do uniporte ( 1 0 0 0 rimoles/mg de proteína).

'
Também o efluxo passivo na presença de R R e ausência 

de Na+, o qual ê muito lento, mostrou-se inibido. Por outro la
do o efluxo provocado pelo desacoplador FCCP, mostrou um grau 
bem menor de inibição, demonstrando que o uniporte so ê sensí
vel a ação do medicamento em muito altas concentrações, confir
mando uma seletividade da ação do verapamil para o efluxo no 
sistema antiporte. Vaghy et al. (119) tem indicado diltiazem, e 
outras drogas antagonistas do Ca++, entre elas o verapamil, co
mo inibidores seletivos do antiporte Ca /Na em mitocondrias 
de coração, na mesma proporção em que o R R ê inibidor do uni
porte. Os mesmos autores afirmam não haver efeito dessas drogas 
nos processos de captação do Ca++ e liberação provocada por 
FCCP. Estas afirmações nos levam a concluir que as concentra 
ções do medicamento por eles usadas, são mais baixas do que as 
mostradas neste trabalho, o que é de se esperar jã que eles ob-
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FIGURA t2A ^ Efeito do verapamil sobre o transporte mitocondrial de cálcio.

Sistema: Conforme descrito em Materiais e Métodos. ítem 2.2.8. (o) Influxo de 
Ca++ apos a adição de 5 mM de succinato de potássio, (d) Efluxo de Ca++ apos 
a adição de FCCP 0,3 yM. (©) Efluxo de Ca++ apos a adição de 0,5 yM de RR e
10 mM de NaCl (A) Efluxo de Ca na presença de RR.
Estes resultados correspondem a media de 3 experiencias.
FIGURA 12B - (o) (O) e (@) dados obtidos a partir da figura 12A. (S)potencial
de membrana. Dados obtidos a partir da figura 10,
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tiveram 50$ de inibição do antiporte Ca++/Ná+,com concentração 
de verapamil de 150 yM (unica concentração citada).

3.10. Efeito sobre a estrutura mitocondrial.

De acordo com Greem et al. (35) e Penniston et al. (85) 
as cristas da membrana interna mitocondrial podem apresentar 
três estados conformacionais distintos: 1) estado conformacio- 
nal não energizado (NE), que pode ser considerado um estado con 
formacional relaxado; 2) estado conformacional energizado (E) ,o 
qual ê gerado pelo transporte de elétrons ou pela hidrólise do 
ATP; 3) estado conformacional torcido (ET), que é a transição 
do estado energizado, induzido pelo fosfato inorgânico em meio 
contendo sacarose ou altas concentrações salinas. Nos estados 
E e ET as cristas mitocondriais apresentam-se numa conformação 
de tensão. A identificação dos três estados conformacionais, po 
de ser facilmente diagnosticado através da microscopia eletrôni 
ca, pelas características da respectiva membrana.

A forma que a membrana assume, ou seja, as trocas confi 
guracionais na membrana, são determinadas por 2 fatores: a geo
metria das unidades repetidas que forma a membrana contínua e 
forças externas atuando na membrana, Green et al.(35). Ha assim 
três formas configuracionais de cristas: 1 - ORTODOXA (cristas 
não agrupadas) as cristas são espaçadas e não hã interação dire 
ta entre uma crista e as cristas vizinhas. 2 - AGREGADAS (cris
tas agrupadas) e 3 - FRAGMENTADAS (cristas agrupadas e rearran- 
jadas por fragmentação, para tubulos). A forma ORTODOXA é encon 
trada nas mitocêndrias in situ e as outras duas formas em mito- 
cêndrias isoladas. Como cada modo configuracional pode existir 
nos três estados conformacionais citados, hã 9 possíveis esta
dos para as cristas.

A microscopia eletrônica foi realizada neste trabalho, 
com a finalidade de investigar as possíveis alterações morfolo- 
gicas em mitocôndrias de coração de rato E e NE sob o efeito 
do verapamil. Foram testadas duas concentrações: a concentração 
mãxima usada em respirometria 660 qmoles/mg de proteína e a 
concentração média 330 nmoles/mg de proteína.

A figura 13 A e B mostra as micrografias dos controles 
(ausência da droga) na forma conformacional NE e E respectiva-
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mente. Pelas condições de isolamento e fixação, as cristas mito
condriais na figura 13 A apresentam-se no estado conformacional
NE e na forma AGREGADA (NEag), e na figura 13 B na conformação 
E na forma AGREGADA (Eag). As mitocôndrias Eag são caracteriza
das por membrana fortemente corada e a espessura das cristas e 
aparentemente o dobro da NE.

A figura 14 corresponde a micrografias de mitocôndrias 
no estado conformacional NE, tratadas com verapamil em diferen
tes tempos de incubação. A figura 14 A mostra as mitocôndrias 
no tempo zero de incubação e tratadas com VERA 330 nmoles/mg de 
proteína. Uma analise desta micrografia, em relação ao contro
le NE, mostra alterações morfológicas nas cristas da membrana 
interna, que apresentam-se mais espaçadas, rompidas e menos den 
sas. A maioria delas apresentam a membrana externa rompida. A 
figura 14 B: 10 minutos de incubação na presença de VERA 330
nmoles/mg de proteína. Alem das alterações morfológicas jã cita
das na figura 14 A, as mitocôndrias apresentam-se aglutinadas , 
ou empacotadas, comprimidas umas ãs outras, havendo alterações 
configuracionais generalizadas. A figura 14 C: tempo zero de in 
cubação na presença de VERA 660 nmoles/mg de proteína. As alte
rações morfológicas são maiores; apresentam "swelling" mitocon 
drial e mitocôndrias com membranas interna e externa rompidas. 
A figura 14 D: 10 minutos de incubação com VERA 660 nmoles/ mg 
de proteína. As alterações morfológicas são completas,com rompi, 
mérito das membranas e esvaziamento das cristas.

Na figura 15 estão ilustradas as micrografias de mito
côndrias no estado conformacional E e tratadas com verapamil,em 
diferentes concentrações e diferentes tempos de incubação. A 
fonte de energia foi o aKG. A figura 15 A,corresponde ao tempo 
zero de incubação na presença de VERA 330 nmoles/mg de proteína. 
Como pode ser verificado, se comparada ao controle E,apenas al
gumas mitocôndrias apresentam um espaçamento maior entre as cris
tas. De uma maneira geral não hã alterações morfológicas. Figu
ra 15 B: 10 minutos de incubação na presença de VERA 330 nmoles/ 
mg de proteína. As alterações morfológicas são marcantes em re
lação ao tempo de incjubação, nas mesmas condições. Aparece esvaziamento 
das cristas da membrana interna, estando grande parte das mitocôndrias com 
ambas as membranas fragmentadas. A figura 15 C; tempo zero de incu
bação na presença de VERA 660 nwoles/mg de proteína. Uma a-



nãlise desta micrografia demonstra que temos mitocôndrias no es 
tado conformacional Eag iguais ao controle e outras completamen 
te rompidas. Figura 15 D: 10 minutos de incubação na presaiça de 
660 nmoles/mg de proteína. Apresentam alterações morfolõgicas in 
tensas, em geral com fragmentação das cristas e da membrana ex 
terna.

Dos resultados aqui apresentados, podemos concluir que 
o efeito da droga e potencializado na ausência de substrato exõ 
geno. A energização proteje a mitocôndria contra os efeitos dé
tériorantes do medicamento sobre a morfologia mitocondrial. 0 e 
feito depende da concentração e do tempo de incubação. As alte
rações na morfologia são maiores em relação ao tempo de contato 
da mitocôndria com a droga, do que em relação a dose propriamen 
te dita, 330 nmoles/mg de proteína não afetam a morfologia mito 
condrial no tempo zero de incubação, quando no estado E e o e
feito de 660 nmoles/mg de proteína ê parcial, apresentando ain
da grande parte das mitocôndrias com aspectos morfológicos i
guais ao normal. Apos 10 minutos de incubação, mesmo na forma con 
formacional E, parte das mitocôndrias apresentam as membranas 
interna e externa rompidas.
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F I G U R A  13 - M i c r o g r a f i a s  d e  r a i t o c ô n d r i a s  de c o r a ç ã o  d e  r a t o  u s a  
d o s  c o m o  c o n t r o l e .

Sistema: Conforme descrito em Materiais e Métodos.
Aumentos: 15.624 e 31.248 vezes 
A: desenergizadas
IS: energizadas cora a-cetoglutarato.
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4. DISCUSSÃO FINAL E CONCLUSÕES

Os resultados apresentados neste trabalho permitem me
lhor visualização da ação do verapamil sobre as diversas fun
ções mitocondriais. Este estudo, onde foram utilizados vãrios 
sistemas mitocondriais, veio demonstrar a existência de efeitos 
ainda desconhecidos, bem como evidenciar novos aspectos sobre 
os efeitos jã conhecidos. A interrelação entre os resultados ob 
tidos formam um quadro complexo. Alguns efeitos divergentes po
dem ser resultantes de vãrios fatores interligados, fatores es
ses que se fazem sentir em intensidades diferentes e que depen
dem especialmente das condições impostas a organela.

Os efeitos jã conhecidos em mitocõndrias isoladas foram 
descritos pela primeira vez por Haas e Hartfelder (36) ,que obti. 
veram 901 de inibição na respiração do succinato, num tempo de 
incubação de 60 minutos, usando uma concentração de verapamil_3de 10 M. Nossos resultados apresentados na figura 6 mostram um

** — 3 ^estímulo de 371% com 1,15 x 10“ M. Esta discrepância de resulta
dos pode ser explicada pelo meio de incubação utilizado por es
ses autores (sacarose 0,25M em tampão fosfato de potãssio 17 mM), 
tendo como uma possível consequência , o "swelling" mitocon- 
drial. O efeito inibidor sobre o estado III da respiração, o es 
tímulo da velocidade do estado IV e diminuição dos valores de 
RC (tabela I) estão em concordância com os efeitos recentemente 
relatados por Vaghy et al. (120) dentro das concentrações e con 
dições empregadas. São também condizentes com os resultados ob
tidos por Rodrigues et al. (95) em mitocõndrias isoladas de co
ração, apõs a administração endovenosa de verapamil.

Entre os novos aspectos trazidos â luz neste trabalho, 
cita-se: a) o efeito inibidor da velocidade respiratória sobre 
os substratos NADH-dependentes; b) efeito estimulante na veloci^ 
dade de oxidação do succinato; c) efeito sobre o nível de oxalo 
acetato; d) efeito sobre as atividades enzimãticas; e) efeito 
sobre a atividade ATPãsica; f) efeito sobre o potencial de mem-

4 ' 4* ***brana; g) efeito inibidor do influxo de Ca em concentrações in
feriores âs anteriormente relatadas, alem do efeito agora jã co 
nhecido (119) sobre o efluxo de Ca++; h) efeito inibidor do 
"swelling" induzido por valinomicina-I<+; i) efeito sobre a es
trutura mitocondrial.



Efeito sobre as atividades enzimaticas

Os estudos das atividades enzimaticas ligadas a cadeia 
de transporte de elétrons,revelaram um efeito inibidor sobre a 
atividade da NADH-oxidase, da NADH-citocromo c redutase e da NADH coenzî  
ma Q redutase. Não houve efeito sobre a succinato desidrogenase, 
succinato CoQ .redutase, succinato citocromo c redutase, citocro 
mo oxidase e NADH ferricianeto redutase.

Estes resultados falam a favor de um sítio de ação para 
este composto, entre NADH e Coenzima Q porque: a)existe inibi
ção dos três diferentes sistemas mitocondriais empregados, mos 
trando inibição na atividade NADH-oxidase; b) existe inibição da 
NADH-cit c redutase nos dois sistemas utilizadas; e c) ha inibi 
ção da NADH-CoQ redutase.

Resultados que indicam ser este local de ação entre o 
NADH e a flavoproteína, antes da coenzima Q: a) a reversão da i 
nibição da NADH-oxidase pelo azul de metileno e pelo ferriciane 
to; b) a ausência de efeito sobre a atividade enzimãtica NADH- 
ferricianeto redutase; c) a inibição da atividade NADH CoQ redu 
tase.

Efeito independente sobre NADH-oxidase e NADH-citocromo c redu
tase

Analisando os resultados obtidos sobre os três tipos 
de preparações usados para medida da atividade de NADH-oxidase, 
podemos verificar que o efeito inibidor foi mais intenso em par 
tículas submitocondriais, obtidas por sonicação (tabela II),94% 
de inibição com 650 nmoles de VERA/mg de proteína, do que em par 
tículas EP.J (figura 7) , 44% de inibição com 650 nmoles/mg de 
proteína, cuja preparação foi submetida a tratamento com deter
gentes, apresentando uma concentração fosfolipídica mais baixa. 
No terceiro tipo de preparação, mitocõndrias rompidas por congé 
lamento (tabela III) foram usadas e o grau de inibição foi me
nor em relação a concentração da droga, cujo resultado ã atri
buído ao menor tempo de contato entre a droga e os sistemas 
enzimaticos. Esta observação pode também ser comprovada atra
vés das alterações morfologicas (figuras 14 e 15), apresentadas 
pelas mitocõndrias em relação ao tempo de incubação com a dro
ga, na presença ou ausência do substrato.
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Os resultados sobre a atividade da NADH-citocromo c re- 
dutase (tabela IV) usando dois tipos de preparações diferentes, 
mostram diferentes graus de inibição em relação ã concentração 
da droga. Ê provável que a explicação do menor grau de inibição 
encontrado nas partículas de Low e Vallin (63) esteja relaciona 
do com a assimetria da bicamada fosfolipídica mitocondrial.

Efeito sobre a respiração do succinato

A figura 10 mostra o potencial de membrana obtido duran 
te a oxidação do succinato e o colapso deste potencial com con
centrações crescentes da droga. 660 nmoles de VERA/mg de proteí 
na foi a concentração mãxima testada na respiração do succinato 
(figura 6 ) com alto grau de estímulo e que apresenta 141 de co
lapso do potencial de membrana. Esta queda lenta de potencial 
em função de concentrações crescentes da droga, em mitocôndrias 
ainda acopladas, faz com que aumente a velocidade respiratória, 
a fim de repor a energia perdida. Outro fator que regula esta 
velocidade e a concentração de oxaloacetato na mitocôndria. 0 

baixo nível de oxaloacetato detectado (tabela VIII) funciona co 
mo um modulador positivo da desidrogenase succínica, aumentando 
a velocidade de oxidação do succinato (1, 5, 16).

Evidências a favor de um efeito desacoplador

a) Vieira Lopes et al. (124) obtiveram resultados que 
depõem a favor de um efeito desacoplante em mitocôndrias isola
das de coração, usando DNP antes e apôs a adição do verapamil . 
Verapamil adicionado antes do DNP inibiu o efeito desacoplador 
e adicionado apos, estimulou o efeito desacoplador. Por outro 
lado os resultados apresentados por esses autores mostram um 
grau de inibição menor no índice de RC e relação ADP/0, adicio
nando a droga sobre a mitocôndria energizada, em relação aos re 
sultados apresentados na tabela I, adicionando o substrato apos 
a droga.

b) Os resultados sobre a atividade ATPasica (figura ), 
mostram estímulo da hidrólise do ATP em mitocôndrias intactas, 
o que ê uma evidência de desacoplamento.

c) Paralelamente ao estímulo da atividade ATPasica, hã
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colapso do potencial de membrana (figura 1 0); lento a princípio 
e mais rapido a partir de 1 200 nmoles de VERA/mg de proteína.

Evidências a favor de alterações na permeabilidade da membrana

A membrana mitocondrial não ê livremente permeável a 
íons como K+ e Ca++. Ha muitas evidencias que dizem a favor de 
alterações na permabilidade da membrana mitocondrial.

Verapamil alterou significamente a morfologia mitocon
drial; o "swelling" mitocondrial promovido por valinomicina - K+ 
e o transporte de Ca++. Inibiu as atividades de NADH-oxidase , 
da NADH-citocromo c redutase e da NADH-coenzima Q redutase, sem 
afetar os demais complexos enzimãticos da cadeia de transporte 
de elétrons.

A manutenção de um nível õtimo de fluidez na membrana ê 
imprescindível para as funções de transporte, de permeabilidade 
e da atividade das enzimas ligadas ã membrana. Como esta demonjs 
trado na figura 12 o transporte de Ca++ ê fortemente inibido.Os 
resultados apresentados nas figuras 12 A e B mostram grande sen 
sibilidade a ação da droga para a liberação do cãlcio. De acor
do com Bondi (4) verapamil bloqueia a entrada de Ca++ na membra 
na celular, pelas suas propriedades lipofílicas, penetrando na 
zona hidrofõbica da membrana. Mas Oliva e Nayler (67) e Nayler 
et al. (75) tem demonstrado em sarcolema que o cãlcio possui 
mais de um tipo de sítio de ligação. Um sítio que e rapidamente 
saturãvel, independente de energia e um outro sítio que requer 
ATP para a ligação. Estes sítios envolvem glicolipídeos e glico 
proteínas. Mas Oliva e Nayler (67) em estudo com demonstra
ram que verapamil se associa com as glicoproteínas no sarcole
ma, provavelmente nos sítios de ligação do Ca++. Essa associa
ção envolve predominantemente os glicolipídeos, apresentando me 
nor afinidade com as glicoproteínas. A remoção dos resíduos de 
N-acetilglucosamina e das cabeças polares dos fosfolipídeos do 
sarcolema, diminuem a ligação do verapamil, confirmando a afinjl 
dade do verapamil por estes resíduos. Estes resultados demonj; 
tram que em sarcolema, verapamil reage com a membrana, alteran
do a sua permeabilidade para o Ca++. Por outro lado, tem sido de 
monstrada a habilidade da droga para penetrar na célula, sendo 
a sua disponibilidade para as organelas intracelulares cardía
cas, aproximadamente 30 vezes maior do que no compartimento extra
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celular (65). Parece evidente que se verapamil complexa com gli 
colipídeos e com as cabeças polares dos fosfolipídeos em membra 
na celular (67) como sítio de alta afinidade e com glicoproteí- 
nas, sítio de menor afinidade, o mesmo possa ocorrer na membra
na mitocondrial. Evidencia maior deste fato ë a inibição do e- 
fluxo de Ca++, em mitocôndrias, mesmo com baixas concentrações 
da droga (figura 1 2) e Vaghy et al. (119).

De acordo com Lenaz et al. (58, 59) a perda da sensibi
lidade a oligomicina ë uma consequência de mudanças conformacio 
nais, com deslocamento das subunidades da ATPase, devido a mo7 

dificações nos lipídeos da membrana e nas interações . lipídeo- 
proteína. Os resultados apresentados na figura 11 indicam alte
ração na fluidez da membrana,sendo portanto mais um comprovante 
da interação dos lipídeos da membrana mitocondrial com o antiar 
rítmico. Esses resultados tomam explicável os diferentes graus de inibi
ção obtidos nos'sistemas NADH-oxidase (tabela II e. III e figura 7) e NADH 
citocromo c redutase (tabela IV) com os diferentes tipos de preparações u
tilizados e a inibição. . da atividade da ATPase
em mitocôndrias rompidas. Por outro lado, segundo Vanderkooi et 
al. (1 2 1), se a interação com o lipídeo altera o encaixe normal 
da proteína produzindo alterações conformacionais, consequente
mente altera a função da proteína. Seguindo este raciocínio ë 
esperado que o complexo I da cadeia respiratória, sendo o com
plexo enzimãtico transmembrana mais volumoso da cadeia de tranj> 
porte de elêtrons (2 0 ), seja o mais atingido.

Trabalhos realizados em nossos laboratories com verapa
mil (107), ou verapamil e outros antiarrítmicos como maleato de 
perexilina, lidoflazina e propranolol (51, 52, 99, 100, 124)tem 
mostrado o mesmo tipo de efeito sobre a respiração mitocondrial 
e as atividades enzimaticas ligadas ã cadeia de transporte de e 
lêtrons.

0 efeito desses antiarrítmicos sobre o estado oscilato- 
rio e sobre o '’swelling" mitocondrial obtidos por Fortes et al. 
(30, 31) são condizentes com alterações na fase lipídica da mem 
brana interna e com os resultados aqui apresentados nas altera 
ções da permeabilidade mitocondrial ã íons.

Atravês das microscopias eletrônicas (figuras 13, 14 e 
15) pode-se verificar o grau de alteração pelo qual as membra
nas mitocondriais passam, sob o efeito do verapamil. Ressalta-
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se que as alterações são dependentes do tempo de contato e da 
concentração da droga e que essas alterações são mais drasticas 
em sistemas desenergizados,

Possíveis ligações entre os efeitos obtidos in vivo e in vitro

Apesar de ser difícil extrapolar os efeitos aqui obti
dos com os obtidos in vivo usando doses terapêuticas, parece- 
nos que,em se tratando do verapamil, o uso de mitocôndrias iso
ladas e conveniente, jã que um dos efeitos terapêuticos deseja
do ê a proteção da parte energética impedindo o "swelling" mito 
condrial. Este pode ser provocado pelo aumento da concentração 
de fosfato no citosol, como acontece no "stress" e em alguns ti_ 
pos de patologias cardíacas, que levam a um alto consumo energé 
tico. A concentração efetiva em inibir o "swelling" mitocondri- 
al provocado pelo fosfato in vitro varia de 25 a 200 pM (120). 
Com concentrações acima de 20 pM obtemos muitos dos efeitos tõ- 
xicos apresentados nesta tese. Um possível efeito protetor pro
posto pelo autor acima referido (1 2 0) ou por outros autores,paj;
sa a ser questionável,em virtude dos resultados aqui apresenta
dos.

Ressalta-se ainda que os resultados relatados por Rodrî  
gues et al. (95) e por Clements et al. (8 ) com mitocôndrias iso 
ladas de coração de animais tratados com verapamil,mostraram i
nibição do estado III da respiração, comparãvel aquela obtida 
qu.ando verapamil ê adicionado sobre a mitocôndria isolada. Isto 
e um indício de que os resultados ocorridos in vitro podem tam
bém ocorrer in vivo.
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