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RESUMO 
 
 

DOS REIS, F. H. Z.. Efeitos da triacsin C e da clusianona no metabolismo 
energético de mitocôndrias e células hepáticas isoladas de rato. 2014. 102f. 
Dissertação (Mestrado). Faculdade de Ciências Farmacêuticas de Ribeirão Preto – 
Universidade de São Paulo, Ribeirão Preto, 2014. 
 
Introdução e objetivos: Tem sido demonstrado que um moderado desacoplamento 
mitocondrial em células hepáticas pode reverter a hipertrigliceridemia, a doença de 
fígado gorduroso e a resistência à insulina. A dissipação da energia conservada no 
espaço intermembranas mitocontrial, como ocorre no desacoplamento, aumenta o 
uso de substratos energéticos e também podem reduzir a geração mitocondrial de 
espécies reativas de O2 (EROs). Duas estratégias de desacoplamento mitocondrial 
foram estudadas neste trabalho: a primeira consistiu em reduzir a velocidade da via 
de síntese de triacilgliceróis por meio da triacsin C (inibidor da Acil CoA Sintetase - 
ACS), e dessa forma aumentar os ácidos graxos livres (AGL) como substratos das 
proteínas desacopladoras; a segunda foi verificar se clusianona (composto natural 
das raízes de Clusia congestiflora), análogo estrutural do desacoplador químico 
nemorosoma, é capaz de promover o desacoplamento químico. Resutados e 
discussão: A triacsin C, em concentrações até 1 µM, não apresentou efeito tóxico 
em mitocôndrias isoladas de fígado e nem em hepatócitos primários. Nesses 
últimos, aumentou o consumo de oxigênio nos estados de respiração basal e de 
máxima velocidade respiratória. Além disso, foi verificado um aumento da expressão 
do fator de transcrição PGC1- alfa e de β-hidroxiacil CoA desidrogenase (HAD), uma 
enzima da beta-oxidação de ácidos graxos. A clusianona aumentou o consumo de 
O2 no estado de repouso, diminuiu o potencial de membrana, reduziu a produção de 
EROs e preveniu o inchamento mitocondrial induzido por Ca2+ de forma dose 
dependente, porém menos potente que a nemorosona. Conclusões: Nossos 
resultados indicam que a triacsin C acelerou o metabolismo mitocondrial, a oxidação 
de ácidos graxos e a biogênese mitocondrial; a clusianona foi caracterizada como 
um  desacoplador eficaz da fosforilação oxidativa mitocondrial, provavelmente 
envolvendo um mecanismo protonofórico devido as suas propriedades químicas. 
Dessa forma, ambas as estratégias estudadas se mostram com potencial 
terapêutico no tratamento de doenças como esteatose hepática, hipertrigliceridemia 
e obesidade. 
 
Palavras-chave: mitocôndria, hepatócito, triacsin c, clusianona 
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ABSTRACT 
 
 

DOS REIS, F. H. Z. Effects of triacsin C or clusianone on energy metabolism of 
mitochondria and isolated rat liver cells. 2014. 102f. Dissertation (Master). 
Faculdade de Ciências Farmacêuticas de Ribeirão Preto – Universidade de São 
Paulo, Ribeirão Preto, 2014. 
 
Introduction and Objectives: It has been shown that a mild mitochondrial uncoupling 
in livers can reverse hypertriglyceridemia, fatty liver disease and insulin resistance. 
The dissipation of energy stored in mitochondrial intermembrane space as heat, as in 
uncoupling, increases the use of energy substrates and may also reduce the 
mitochondrial generation of reactive O2 species (ROS). Two strategies to induce 
mitochondrial uncoupling were studied in this work: the first consisted of slowing 
down the route of triacylglycerols synthesis by triacsin C (acyl CoA synthetase 
inhibitor), and thus increasing the free fatty acids (FFA) as substrates for uncoupling 
proteins; the second was to determine whether clusianone (natural compound from 
the roots of Clusia congestiflora), a structural analogue of chemical uncoupler 
nemorosoma, is capable of promoting the chemical uncoupling. Results and 
discussion: The triacsin C, in concentrations up to 1 µM, showed no toxic effect on 
liver mitochondria and primary hepatocytes. In hepatocytes triacsin C increased 
oxygen consumption in the states of basal respiration and maximum respiratory rate. 
In addition, there was an increase in the expression of the transcription factor PGC1 -
α and β - hydroxyacyl CoA dehydrogenase (ADH), an enzyme of β- oxidation of fatty 
acids. The clusianone increased O2 consumption in resting state, decreased 
membrane potential, reduced the production of ROS and prevented the mitochondrial 
swelling induced by Ca2+ in a dose dependent manner, but less potent than 
nemorosone. Conclusions: Our results indicate that triacsin C accelerated 
mitochondrial metabolism, fatty acid oxidation and mitochondrial biogenesis; the 
clusianone was characterized as an effective uncoupler of mitochondrial oxidative 
phosphorylation, probably involving a protonoforic mechanism due to its chemical 
properties. Therefore, both strategies have therapeutic potential in the treatment of 
diseases such as liver steatosis, hypertriglyceridemia and obesity. 

 
Keywords: mitochondria, hepatocyte, triacsin c, clusianone 
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ABSTRACTO 
 
 

DOS REIS, F. H. Z. Efectos de la Triacsin C y clusianone en el metabolismo 
energético de las mitocondrias aisladas y células de hígado de rata. 2014. 102f. 
Dissertação (Mestrado). Faculdade de Ciências Farmacêuticas de Ribeirão Preto – 
Universidade de São Paulo, Ribeirão Preto, 2014. 
 

Introducción y objetivos: Se ha demostrado que un desacoplamiento mitocondrial 
moderada en el hígado puede revertir la hipertrigliceridemia, la enfermedad de 
hígado graso y resistencia a la insulina. La disipación de la energía almacenada en 
el espacio intermembranas mitocontrial en forma de calor, como en el 
desacoplamiento aumenta el uso de sustratos de energía y también puede reducir la 
generación mitocondrial de especies reactivas de O2 ( ROS ) . Dos estrategias de 
desacoplamiento mitocondrial fueron estudiados en este trabajo : la primera 
consistió en la ralentización de la ruta de síntesis de triglicéridos por Triacsin C 
(inhibidor de la acil-CoA sintetasa - ACS ), y por lo tanto aumentan los ácidos grasos 
libres (AGL) como sustratos de proteínas de desacoplamiento y el segundo fue 
determinar si clusianone ( compuesto natural de las raíces de Clusia congestiflora ), 
análogo estructural de nemorosoma desacoplador química, es capaz de promover la 
disociación química. Resultado general y discusión : La Triacsin C , en 
concentraciones de hasta 1 µM , no mostraron ningún efecto tóxico en las 
mitocondrias de hígado y no en hepatocitos primarios . En el aumento del consumo 
reciente de oxígeno en los estados de respiración basal y la velocidad máxima 
respiratoria. Además, hubo un aumento de la expresión del factor de transcripción 
PGC1 - � y β - hidroxiacil CoA deshidrogenasa (ADH), una enzima de � - oxidación 
de los ácidos grasos. El clusianone aumentó el consumo de O2 en estado de 
reposo, disminución de potencial de membrana, reduce la producción de ROS, y 
evita la hinchazón mitocondrial inducida por Ca+2 dependiente de la dosis, pero 
menos potente que NEMOROSONE. Conclusiones: Nuestros resultados indican que 
C Triacsin acelera el metabolismo mitocondrial, la oxidación de ácidos grasos y la 
biogénesis mitocondrial, la clusianone se caracterizó como un desacoplador eficaz 
de la fosforilación oxidativa mitocondrial, probablemente la participación de un 
mecanismo protonofórico debido a sus propiedades químicas. Por lo tanto, ambas 
estrategias se muestran estudiado con potencial terapéutico en el tratamiento de 
enfermedades como la esteatosis hepática, la hipertrigliceridemia y la obesidad. 

 
Palabras clave: mitocondria, hepatocitos, triacsin c, clusianona 
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Figura 26. Liberação de H2O2 induzida por clusianona em 
mitocôndrias isoladas de fígado de rato. Em (a) controle, 
(b-d) 0,5, 1,0 e 2,5 µM de clusianona e (e) 0,5 µM de 
nemorosona. As mitocôndrias (0,5 mg/mL) foram 
adicionadas ao MRP na presença de succinato 5 mM, 
rotenona 2,5 µM e EGTA 0,1 Mm ...........................................
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Figura 27. Prevenção do inchamento por clusianona e nemorosona 
em mitocôndrias de fígado. Clusianona  0,5, 1 e 2,5 µM 
(linhas b-d) foram comparadas com o controle (linha a), 1 
µmol/L de CSA (linha f) e nemorosona 0,5 µM (linha e).  
As mitocôndrias (0,5 mg/mL) foram adicionadas ao MRP 
na presença de succinato 5 mM, rotenona 2,5 µM e Ca2+ 
20 µM .....................................................................................
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Figura 28. Dissipação do potencial intermembrana mitocondrial 
induzido por clusianona e nemorsona em mitocôndrias de 
fígado. Clusianona 0,1, 1, 2,5 e 5 µM (linhas b-e) foram 
comparadas com o controle (linha a) e nemorosona 0,5 
µM. As mitocôndrias (0,5 mg/mL) foram adicionadas ao 
MRP na presença de succinato 5 mM e rotenona 2,5 µM. 
O CCCP 1 µM foi adicionado após a estabilização do 
potencial intermembrana ........................................................
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1. INTRODUÇÃO 

 

 

1.1 Metabolismo hepático 

 

 

O fígado é uma glândula anexa ao trato gastro-intestinal de papel crítico e 

central no metabolismo, digestão, detoxicação e eliminação de substâncias do 

corpo. É um órgão de suprimento sanguíneo duplo, sendo o primeiro pela veia porta 

hepática, responsável por 70% do suprimento sanguíneo, e o segundo pela artéria 

hepática. A drenagem venosa ocorre por meio das veias hepáticas direita e 

esquerda que deságuam na veia cava inferior via veia central. O fígado também 

possui um sistema de drenagem linfática e biliar (BURTIS, ASHWOOD & BRUNS, 

2008). 

Durante a digestão nos mamíferos, carboidratos, proteínas e lipídeos sofrem 

hidrólise enzimática reduzindo-os em seus componentes mais simples (glicose, 

aminoácidos, dipeptídeos, tripeptídeos e peptídeos pequenos, ácidos graxos e 

monoacilgliceróis) para serem absorvidos pela mucosa intestinal. Os ácidos graxos e 

monoacilgliceróis absorvidos são reconvertidos dentro das células da mucosa 

epitelial em triacilgliceróis (TAG). Os outros componentes passam das células 

epiteliais para o sangue, e são transportados ao fígado via veia porta (NELSON & 

COX, 2011). Os TAGs são incorporados em lipoproteínas quilomícrons, entram no 

sistema linfático e vão para o tecido adiposo, muscular e posteriormente retornam ao 

fígado na forma de quilomícrons remanescentes (BURTIS, ASHWOOD & BRUNS, 

2008). A veia porta é uma rota direta dos órgãos digestivos para o fígado, permitindo 

o acesso hepático direto e primeiro aos peptídeos e carboidratos provenientes da 

dieta ingerida (NELSON & COX, 2011). 

As principais células funcionais do fígado são os hepatócitos (FIGURA 1), 

responsáveis pela maioria das funções de síntese e degradação (BURTIS, 

ASHWOOD & BRUNS, 2008). Eles transformam os nutrientes obtidos da dieta em 

combustíveis energéticos tanto para seu próprio metabolismo como para os de 

outros tecidos e as exportam via sangue. Aproximadamente 75% das células 
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hepáticas são hepatócitos, sendo o restante distribuído entre células de Kupffer 

(macrófagos), células endoteliais e células de Ito (células armazenadoras de 

lipídeos) (JUNQUEIRA & CARNEIRO, 2006). 

 

 

1.2 Metabolismo da glicose 

 

 

A glicose entra no hepatócito pelo transportador de glicose (GLUT 2). A 

glicose que entra no hepatócito é fosforilada pela hexoquinase IV (glicoquinase) 

produzindo glicose-6-fosfato (G-6-P). A glicoquinase é a isoenzima  de maior Km 

para a glicose (10 mM), assegurando a mínima fosforilação da glicose quando a 

concentração desta for baixa no sangue, poupando glicose para os demais tecidos. 

O hepatócito também converte a galactose e trealose, absorvidas pelo intestino, em 

glicose.  

A G-6-P pode seguir diversos caminhos, podendo ser convertida em 

glicogênio hepático ou ser oxidada (via glicolítica) até a formação de piruvato. Este 

sofre descarboxilação pela piruvato desidrogenase à acetil-CoA, que pode ser 

oxidado pelo ciclo de Krebs para a produção de energia através da subsequente 

transferência de elétrons pela cadeia respiratória, produzindo ATP pela fosforilação 

oxidativa. O acetil-CoA pode também servir como precursor na síntese de ácidos 

graxos, que são por sua vez incorporados nos TAGs, nos fosfolipídeos e no 

colesterol. Os lipídeos sintetizados no fígado são, em grande parte, exportados para 

outros tecidos pelas lipoproteínas de baixíssima densidade (VLDL). 

A G-6-P também pode entrar na via das pentoses- fosfato para a produção 

de potencial redutor na forma de NADPH, necessário para a biossíntese de ácidos 

graxos, colesterol e para a redução da glutationa (GSH) necessária para combater 

as espécies reativas do oxigênio (EROS). O NADPH também é um cofator essencial 

nos processos de detoxicação e eliminação de muitas drogas e outros xenobióticos. 

Outro precursor dessa via, a D-ribose 5-fosfato, é necessária como molécula 

precursora na biossíntese de nucleotídeos. 

Por fim, a G-6-P pode também ser desfosforilada pela glicose-6-fosfatase 

produzindo glicose, a qual é exportada para repor a glicose sanguínea. 
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1.3 Metabolismo de aminoácidos 

 

 

Os aminoácidos que entram no hepatócito podem ser precursores para a 

síntese de proteínas, glicose (via gliconeogênese), ácidos graxos ou ATP. Os 

hepatócitos renovam suas próprias proteínas constantemente, as quais possuem 

uma velocidade de degradação alta. A maioria das proteínas plasmáticas são 

produzidas pelos hepatócitos, sendo que alguns aminoácidos que passam pelo 

fígado, são transportados para outros órgãos que irão usá-los como precursores na 

síntese das proteínas teciduais. Certos aminoácidos são precursores na biossíntese 

de nucleotídeos, de hormônios e de outros compostos nitrogenados. 

Os aminoácidos que não são necessários como precursores biossintéticos, 

são transaminados e/ou desaminados para produzir piruvato e intermediários do 

ciclo de Krebs. Estes processos de desaminação/transaminação produzem amônia, 

que é convertida em uréia, um produto de excreção. O piruvato pode ser convertido 

em glicose através da gliconeogênese ou pode ser convertido em acetil-CoA que 

tem vários destinos possíveis que já foram mencionados, como a síntese de ácidos 

graxos ou a oxidação pelo ciclo de Krebs e fosforilação oxidativa para produção de 

ATP. Os intermediários do ciclo de Krebs podem ser transformados em glicose pela 

gliconeogênese. 

Os hepatócitos também metabolizam aminoácidos que chegam de outros 

tecidos. Em situações de jejum, principalmente se for prolongado, há uma 

degradação de proteínas musculares em aminoácidos. Esses aminoácidos doam 

seus grupos aminos por transaminação ao piruvato (produto da glicólise) produzindo 

alanina (um aminoácido de cadeia lateral apolar), que é transportada para o fígado, 

onde ocorre é transaminada à glutamato, regenerando piruvato. O piruvato 

resultante é convertido pelos hepatócitos em glicose sanguínea via gliconeogênese, 

e a amônia é convertida em uréia para excreção (NELSON & COX, 2011). 
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1.4 Metabolismo de lipídeos 

 

 

Os TAGs são transportados aos hepatócitos através dos quilomícrons 

remanescentes, que são lipoproteínas possuidoras das apolipoproteínas B-48, E e 

C. Os hepatócitos possuem receptores específicos para as apolipoproteínas B e E, 

permitindo a entrada dos quilomícrons remanescentes na célula por endocitose 

(BURTIS, ASHWOOD & BRUNS, 2008). 

Os hepatócitos também podem sintetizar ácidos graxos em situações onde 

as enzimas do ciclo de Krebs estão com atividade reduzida, e diante estímulos do 

hormônio insulina. O acetil-CoA em excesso e o bicarbonato são convertidos em 

malonil-CoA pela enzima acetil-CoA carboxilase em um processo irreversível. No 

processo de síntese do ácido graxo, todas as reações subsequentes são catalisadas 

por um complexo multienzimático, a ácido graxo sintase, tendo como agente redutor 

o NADPH. Neste processo, uma molécula de acetil-CoA e sete moléculas de 

malonil-CoA  são transportadas para o complexo da ácido graxo sintase, e 

condensadas num ciclo de 4 etapas para cada malonil-CoA adicionado. As etapas 

consistem na condensação do grupo malonil com o grupo acetil, redução do grupo 

carbonila, desidratação e redução da dupla ligação formada. Após a adição do 

sétimo malonil, uma molécula de ácido palmítico (16 carbonos) é formada (NELSON 

& COX, 2011). 

Normalmente, as células hepáticas possuem baixas concentrações 

intracelulares de ácidos graxos livres (AGL) devido à utilização destes em várias vias 

metabólicas. A enzima acil-CoA sintetase (ACS) catalisa o primeiro passo no 

metabolismo de ácidos graxos em mamíferos: 

 

 

CH3-(CH2)n-COOH + ATP + CoA-SH → CH3-(CH2)n-CO-S-CoA + AMP + PP 

 

 

Nessa reação, AGL, CoA e ATP são usados para formar acil-CoA e AMP. A 

acil-CoA tem diversos destinos metabólicos dentro da célula, como acilar proteínas, 
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ser catabolizada na beta-oxidação ou seguir caminhos anabólicos como a síntese de 

novo e reacilação de TAG, lipídeos de membrana e ésteres de colesterol (FIGURA 

2). Em mamíferos, cinco isoenzimas da ACS foram identificadas. As ACSL1, ACSL4 

e ACSL5 parecem ser as isoformas predominantes no fígado de rato, localizadas no 

retículo endoplasmático, peroxissomos e associadas à membrana mitocondrial (para 

revisão Mashek, 2006). No entanto, a ACSL5 é a única isoforma encontrada em 

ambas as membranas mitocondriais e está envolvida na β-oxidação de ácidos 

graxos (LEWIN et al., 2001). Em ratos geneticamente obesos, com acúmulo de 

gordura visceral e hiperlipidemia, tanto o RNAm como a atividade da ACS hepática 

estão elevados (KURIYAMA et al., 1998). Um polimorfismo em um dos genes da 

ACS está fortemente associado a dislipidemias, obesidade e hipertensão em 

humanos (IWAI et al., 2002). 

 

 

1.5 Mitocôndrias 
 

 

As mitocôndrias (FIGURA 3) são organelas citoplasmáticas de células 

eucarióticas, cuja principal função é a síntese de ATP. Elas são constituídas por 

duas membranas, uma externa lisa e outra interna pregueada; esta última forma 

cristas que delimitam a matriz mitocondrial. A síntese do ATP necessário às funções 

celulares se dá por meio da fosforilação oxidativa, associada ao transporte de 

elétrons pela cadeia respiratória (complexos I – IV) na membrana mitocondrial 

interna. Na matriz mitocondrial localiza-se o complexo da piruvato desidrogenase, as 

enzimas do ciclo de Krebs, da β-oxidação de ácidos graxos, algumas da oxidação 

dos aminoácidos, além de ribossomos, DNA e metabólitos. 

 

 

1.6 Respiração  
 

 

Pode-se dizer que a respiração celular ocorre em três grandes estágios 

(FIGURA 4). No primeiro estágio, as moléculas de glicose, ácido graxo e alguns 

aminoácidos são oxidadas para gerar acetil-CoA . No segundo estágio, esses 



Introdução | 7 
 

grupos acetil são introduzidos no ciclo de Krebs, o qual os oxida por meio de suas 

enzimas até CO2; a energia liberada pela oxidação é conservada nos 

transportadores de elétrons reduzidos NADH, FADH2 e em uma molécula de 

GTP/ATP. No terceiro estágio, as co-enzimas reduzidas são oxidadas a NAD+ e 

FAD+, desfazendo-se dos prótons (H+) e elétrons. Esses elétrons são conduzidos ao 

longo de uma cadeia de moléculas transportadoras de elétrons, conhecida como 

cadeia respiratória, até o O2 – aceptor final da cadeia transportadora de elétrons 

(NELSON & COX, 2011). 
A cadeia respiratória em grande parte é composta de proteínas integrais de 

membrana que possuem grupos prostéticos capazes de aceitar ou doar um ou dois 

elétrons. Além do NAD+ e das flavoproteínas, três outros tipos de moléculas 

transportadores de elétrons funcionam na cadeia respiratória: uma quinona 

hidrofóbica (ubiquinona, também chamada de coenzima Q) (FIGURA 5) e dois tipos 

diferentes de proteínas que contém ferro (citocromos e proteínas com centro ferro-

enxofre) (FIGURA 6 e 7). A ubiquinona é uma benzoquinona lipossolúvel que 

apresenta longa cadeia lateral isoprenóide. Ela pode aceitar um elétron, originando o 

radical semiquinona (.QH) ou dois elétrons para formar o ubiquinol (QH2). As 

mitocôndrias possuem três classes de citocromos designados por a, b e c, que 

podem ser distinguidos pelas diferenças nos seus espectros de absorção da luz. Os 

citocromos a e b e alguns c são proteínas integrais da membrana interna 

mitocondrial, e os citocromos c em sua maioria são proteínas solúveis que se 

associam com a superfície externa da membrana interna mitocondrial, por meio de 

interações eletroestáticas. Os co-fatores heme dos citocromos a e b estão 

fortemente ligados às suas proteínas associadas, embora de forma não-covalente. 

Os grupos heme dos citocromos tipo c estão ligados covalentemente por meio de 

resíduos de cisteína. Nas proteínas ferro-enxofre, o ferro esta presente não no 

heme, mas associado a átomos de enxofre inorgânico ou a átomos de enxofre de 

resíduos de cisteína na proteína, ou ambos. Esses centros de ferro-enxofre (Fe-S) 

variam desde estruturas simples com um único átomo de Fe, até centros mais 

complexos possuindo dois ou quatro átomos de Fe. O potencial de redução das 

proteínas Fe-S varia de -0,65V a +0,45V, dependendo do microambiente do ferro na 

proteína. 

Na reação completa catalisada pela cadeia respiratória mitocondrial, os 

elétrons movem-se em ordem crescente do potencial de redução, uma vez que os 
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elétrons fluem espontaneamente dos carregadores com menor potencial de redução 

para os carregadores de maior potencial de redução. A sequência de passagem dos 

elétrons pelos carregadores é: NADH → Q → citocromo b → citocromo c1 → 

citocromo c → citocromo a → citocromo a3 → O2. É importante ressaltar que a 

ordem dos potenciais de redução padrão não é necessariamente a mesma que a 

dos potenciais de redução reais em condições celulares, que dependem da 

concentração das formas reduzida e oxidada das moléculas.  

As moléculas transportadoras de elétrons da cadeia respiratória estão 

organizadas em complexos supramoleculares embebidos na membrana mitocondrial 

interna. São conhecidos quatro complexos transportadores de elétrons, cada um 

capaz de catalisar a transferência de elétrons através de uma parte da cadeia 

(FIGURA 8). O complexo I, também chamado de NADH desidrogenase, é uma 

enzima grande cuja molécula é composta por 42 cadeias polipeptídicas ligada a 

FMN e pelo menos seis centros de Fe-S. Catalisa simultânea e obrigatoriamente 

dois processos acoplados: a transferência exergônica de um íon hidreto do NADH e 

um próton da matriz para a ubiquinona, e a transferência endergônica de quatro 

prótons da matriz para o espaço intermembranas. O complexo II, também chamado 

de succinato desidrogenase, é a única enzima do ciclo de Krebs que é ligada à 

membrana. Embora menor e mais simples que o complexo I, ele contém cinco 

grupos prostéticos de dois tipos e quatro subunidades proteicas diferentes, três 

centros 2Fe-2S, FAD ligado e um sítio de ligação para o substrato, o succinato. O 

complexo III, também chamado de complexo dos citocromos bc1, acopla a 

transferência de elétrons do ubiquinol (QH2) para o citocromo c com o transporte 

vetorial de prótons da matriz para o espaço intermembranas. O complexo IV, 

também chamado de citocromo oxidase, transporta dois elétrons do citocromo c 

para o oxigênio molecular, reduzindo-o a H2O. O complexo IV é uma proteína grande 

(13 subunidades) da membrana mitocondrial interna (NELSON & COX, 2011). 

Segundo Mitchell (1961), a passagem de elétrons através da seqüência de 

intermediários redox da cadeia respiratória permite um fluxo de H+ da matriz 

mitocondrial ao espaço intermembranas, contra um gradiente eletroquímico 

(FIGURA 8). A formação deste potencial eletroquímico transmembrânico seria o 

elemento inicial do acoplamento entre a oxidação de substratos e a fosforilação do 

ADP. O componente elétrico (∆Ψ) deste potencial atinge valores de 

aproximadamente 180 mV, no estado de repouso, enquanto o componente químico 
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(∆pH) oscila na faixa de 0 a 1 unidade de pH. O fluxo de H+ através da FoF1-ATP 

sintase, de volta ao interior da matriz mitocondrial, desta vez a favor do gradiente, 

está diretamente acoplado à fosforilação do ADP. Apesar deste processo ser 

altamente eficiente, parte dessa energia pode ser desviada da síntese de ATP e 

dissipada na forma de calor, um processo denominado desacoplamento 

mitocondrial, o qual veremos mais especificamente à frente. 

 

 

1.7 Geração de espécies reativas de oxigênio (EROs) e transição de 
permeabilidade mitocondrial (TPM) 

 

 

A mitocôndria gera energia reduzindo o oxigênio molecular à água pelo 

complexo IV da cadeia respiratória em quatro passos consecutivos por elétron, de 

acordo com a configuração triplete do oxigênio molecular (DEPIERRE & ERNSTER, 

1977). Pequenas quantidades de oxigênio parcialmente reduzido (anion superóxido, 

O2
• -) são produzidos como um produto da respiração mitocondrial (FIGURA 9). Até 

2% do oxigênio consumido pela mitocôndria é convertido a O2
• - durante a passagem 

dos elétrons pelos intermediários da cadeia respiratória (BOVERIS & CHANCE, 

1973; TURRENS, 1997), principalmente nos complexos I (TURRENS & BOVERIS, 

1980) e III (CADENAS et al, 1977). O O2
• - gera H2O2, pela reação da superóxido 

dismutase  (GRIJALBA et al, 1999), que por sua vez reage com o Fe2+ para produzir 

o radical hidroxila (•OH) (reação de Fenton), que é considerada a ERO mais reativa 

em sistemas biológicos, observado principalmente em reações de lipoperoxidação 

(FERREIRA et al, 1997). 

Visto que a produção de EROs na mitocôndria é um processo continuo e 

fisiológico, a mitocôndria possui um eficiente sistema antioxidante, composto por 

enzimas tiólicas (ex: glutationa peroxidase), enzima superóxido dismutase, GSH, 

NADPH (FIGURA 9), e vitaminas E e C. Esse sistema tem como função eliminar os 

O2
• � formados, bloqueando o início da formação de outras EROs deletérias como o 

radical hidroxil (•OH), reduzindo o estresse oxidativo causado por essas espécies 

(KUMAR, ABBAS & FAUSTO, 2007).  

Fortes evidências mostram que o Ca2+ é o principal agente estimulador da 

geração mitocondrial de EROs quando associado a um estímulo patológico 
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(KOWALTOWSKI & VERCESI, 1999). Este fenômeno pode ser explicado pela 

ligação do Ca2+ à cardiolipina, um fosfolipídeo presente na membrana mitocondrial 

interna em altas concentrações (14-23%), causando alterações ultraestruturais das 

proteínas da cadeia respiratória. Isso facilita a produção de O2
.- e subsequentemente 

•OH. Essa sobrecarga de Ca2+ e estresse oxidativo causado pelas EROs culminam 

no fenômeno denominado transição de permeabilidade mitocondrial (TPM), mediado 

pela abertura de poros de natureza protéica, o poro de transição de permeabilidade 

(PTP). A abertura do PTP está intimamente ligado à liberação do citocromo c, um 

evento chave no desencadeamento da apoptose, sendo inibido por pH ácido, 

glutationa reduzida (GSH) e ciclosporina A (CsA). In vitro, esse processo é 

caracterizado por inchamento das mitocôndrias (BERNARDI et al., 2006; 

CROMPTON; ELLINGER; COSTI, 1988; HALLESTRAP, 2006; HUNTER; 

HAWORTH, 1979; VERCESI et al., 2006; ZORATTI; SZABO, 1995). 

 

 

1.8 Apoptose 

 

 

A apoptose é a via de morte celular induzida por um programa intracelular 

altamente regulado, no qual as células destinadas a morrer ativam enzimas que 

degradam seu DNA nuclear e as proteínas citoplasmáticas. A célula apoptótica exibe 

fosfatidilserina na face externa de sua membrana plasmática, tornando-se um alvo 

primário de células fagocitárias (FIGURA 10). A apoptose é induzida por uma 

cascata de eventos moleculares que podem ser iniciados de modos distintos, 

culminando na ativação das enzimas caspases efetoras. Este processo pode ser 

dividido em fase de ativação, na qual as caspases se tornam cataliticamente ativas, 

e fase de execução, na qual essas enzimas atuam provocando a morte celular. O 

inicio da apoptose ocorre principalmente através dos sinais de duas vias distintas, 

porém convergentes – a via extrínseca, iniciada por receptores na membrana 

plasmática, e a via intrínseca, ou mitocondrial. Ambas as vias convergem para ativar 

as caspases. Na membrana mitocondrial externa existem proteínas da família Bcl-2 

que são reguladoras da apoptose. Quando as células são privadas dos sinais de 

sobrevivência ou expostas a estresse, elas perdem a Bcl-2 e/ou Bcl-x e são 

substituídas por membros pró-apoptóticos da família, como Bak, Bax e Bim 
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(KUMAR, ABBAS & FAUSTO, 2007). Quando os níveis de Bcl-2/Bcl-x diminuem, a 

permeabilidade mitocondrial aumenta e proteínas compartimentalizadas nas 

mitocôndrias, tais como o citocromo c, o fator indutor de apoptose (AIF), e o 

Smac/DIABLO, podem ser liberadas da mesma para o citosol em resposta a 

diferentes estímulos apoptóticos. Uma vez no citosol, o citocromo c liga-se ao fator 

ativador de proteases pró-apoptóticas (Apaf-1) aumentando sua afinidade por 

ATP/dATP. A ligação do nucleotídeo ao complexo citocromo c/Apaf-1 promove sua 

oligomerização formando o apoptossoma, que recruta moléculas de pró-caspase 9, 

promovendo sua auto-clivagem em caspase 9. Somente as moléculas de caspase 9 

ligadas ao apoptosoma são capazes de ativar caspases efetoras, como a caspase 3, 

tornando-as hábeis em clivar macromoléculas. Ainda que por via distinta, 

Smac/DIABLO também atua ativando a caspase 3. O efeito do AIF, entretanto, 

parece ser independente da ativação de caspases efetoras. A transição de 

permeabilidade mitocondrial é também um dos mecanismos pelos quais se dá a 

liberação de fatores pró-apoptóticos da mitocôndria para o citosol (HENGARTNER, 

2000; WANG, 2001). 

 
 
1.9 Desacoplamento mitocondrial 
 

 

O desacoplamento mitocondrial ocorre quando o ∆µH+ gerado pela cadeia 

respiratória não é utilizado para a síntese de ATP, ou seja, quando os H+ não 

retornam à matriz mitocondrial pela estrutura protéica da ATP sintase.   

O desacoplamento mitocondrial mais conhecido ocorre através das 

proteínas desacopladoras (UCP) (FIGURA 11), proteínas de 32 kDa localizadas na 

membrana mitocondrial interna, identificadas primeiro em mitocôndrias de tecido 

adiposo marrom (Nicholls, 1976).  Na presença de AGL liberados por estímulos do 

sistema nervoso simpático em adaptação ao frio, esta proteína é capaz de provocar 

um aumento da condutância a prótons na membrana mitocondrial interna, permitindo 

a dissipação do ∆µH+ e gerar calor. O ∆µH+ é recomposto à custa do aumento de 

respiração e de oxidação de substratos energéticos. Posteriormente foram 

identificadas outras isoformas de UCP em quase todos os tecidos, assim como sua 

ativação também por palmitoil-CoA ou cadeias longas de acil-CoA (CANNON, 1977). 
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A UCP do tecido adiposo marrom (BAT) foi posteriormente chamada de UCP1, 

devido ao descobrimento de outras isoformas de UCP, designadas UCP2 (FLEURY 

et al, 1997), UCP3 (BOSS et al, 1997), BMCP (SANCHIS et al, 1998) e UCP4 (MAO 

et al, 1999). A UCP2 é expressa em mitocôndrias de vários tecidos humanos, 

especialmente em tecidos ricos em macrófagos, e a regulação de sua expressão em 

tecido adiposo branco está relacionada ao estado nutricional (BOSS et al, 1997). 

Vários dados indicam um importante papel desta proteína no diabetes melitus, 

hiperinsulinemia, obesidade (FLEURY et al, 1997), aterosclerose (DUVAL et al, 

2002) e câncer de colon (KUAIT et al., 2011). A UCP3 é expressa em mitocôndrias 

de músculo esquelético e parece estar relacionada à termogênese muscular (Boss e 

col., 1997), peso corporal (GONG et al, 1997) e exportação EROs da mitocôndria 

(SCHRAUWEN et al, 2001; WOJTCZAK et al., 2011). Clapham e col. (2000) 

demonstraram que camundongos transgênicos que super-expressam UCP em 

músculos esqueléticos são hiperfágicos e magros comparados aos animais 

controles. A UCP4 e BMCP são expressas em cérebro (SANCHIS et al, 1998; MAO 

et al, 1999) e células sensoriais (SMORODCHENKO et al., 2011) porém suas 

funções ainda são pouco conhecidas, como a resistência a esquizofrenia em 

neurônios (MOUAFFAK et al., 2011). No fígado, o aumento da expressão de UCP 2 

ocorre na doença do fígado gorduroso de origem não alcoólica (Xi et al, 2013). 

Outro sistema de dissipação de energia mitocondrial ocorre através de 

canais de K+ sensíveis a ATP (mitoKATP). A abertura dos mitoKATP promove a 

entrada de K+, pela atração eletronegativa da matriz mitocondrial, juntamente com 

H2O e fosfato inorgânico (Pi). Outro transportador faz a troca de K+ da matriz por H+ 

do espaço intermembranas, consumindo o potencial de H+, o qual é restabelecido às 

custas de aumento da respiração (GARLID et al, 2003) e queima de substratos 

energéticos. Os mitoKATP promovem um aumento de temperatura e metabolismo 

corporal em camundongos geneticamente hipertrigliceridêmicos (ALBERICI et al, 

2003; ALBERICI et al, 2006), o que sugere que este seja um mecanismo adaptativo 

para dissipação de energia no tecido hepático. Como in vitro esses canais são 

inibidos por palmitoil-CoA (PACEUK et al., 1996), é possível que a ativação dos 

mitoKATP em fígados de camundongos hipertrigliceridêmicos ocorra por AGL.  

Esses dois sistemas de desacoplamento possuem a ativação por ácidos 

graxos como ponto em comum. Enquanto AGL exercem efeitos estimulatórios na 

dissipação de energia, cadeias de acil-CoA exercem diversos controles sobre o 
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metabolismo energético como a inibição do mitoKATP, do translocador de 

nucleotídeos de adenina (ANT) que também é um desacoplador da fosforilação 

oxidativa (SAMARTSEV, et al, 1997), do canal de condutância de anions pH-

dependente (IMAC) e das enzimas glicoquinase, glicose 6-fosfatase e piruvato 

desidrogenase (FAERGEMAN et al., 1997). Esses dados indicam que o balanço 

entre AGL/acil-CoA coordena as funções hepáticas entre termogênese e fosforilação 

oxidativa, devido a conversão de energia ser uma das principais funções deste 

órgão. Por outro lado, no tecido adiposo marrom onde a termogênese é a função 

principal, a UCP é modulada positivamente pelas duas formas de AG (CANNON, 

1977). Com o aumento a razão AGL/acil-CoA no fígado pode ser possível ativar o 

metabolismo energético no sentido de aumento de termogênese.  

Além de aumentar o metabolismo e a geração de calor, sistemas de 

dissipação de energia como as UCP (JEZEK, 1998) e os mitoKATP (ALBERICI et al., 

2009) têm a função de diminuir a geração mitocondrial de EROs. Esta função é 

apoiada pelas evidências de que pequenos desacoplamentos entre respiração e 

fosforilação oxidativa promovem o aumento da respiração que baixa a tensão de 

oxigênio e diminui a concentração de intermediários da cadeia respiratória na forma 

de doadores monoeletrônicos (TURRENS, 1997). As EROs estão envolvidas em 

uma variedade de patologias como aterosclerose, diabetes (CHISOLM et al., 2000; 

KANETO et al., 2010) e câncer (KLAUNIG et al., 2004; ZIECH et al., 2011). 

 

 

1.10 Desacoplador fisiológico 
 
 

Recentemente, um potente vasodilatador, a triacsin C [1-hydroxy-3-(E,E,E-

2',4',7'-undecatrienylidine) triazene] (FIGURA 12), isolada de cepas de Streptomyces 

sp SK-1894, foi caracterizado também como potente inibidor da Acil CoA Sintetase 

(ACS) (OMURA, et al., 1987). Em hepatócitos primários a triacsin C reduz em 70% a 

síntese de TAG, acompanhada de um pequeno efeito na síntese de fosfolipídeos 

sem interferir na beta-oxidação mitocondrial, devido a isoforma da ACS5 ser 

resistente a triacsin C (MUOIO et al., 2000). Em adipócitos foi detectado acúmulo de 

palmitato (AGL) após a incubação com triacsin C (ARAI et al., 2002). Dessa forma, 

reduzir a atividade das enzimas responsáveis pela síntese de TAG pode ser uma 
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estratégia importante para aumentar o transiente de AGL intracelulares e 

consequentemente o desacoplamento mitocondrial. A inibição da ACS por triacsin C 

também tem sido demonstrada por potencializar preferencialmente a apoptose em 

células tumorais, via liberação de citocromo c e ativação de caspases (MASHIMA et 

al., 2009). O tratamento in vivo com Triacsin C reduz a área aterosclerótica em 

aortas e corações de camundongos hiperlipidêmicos (MATSUDA et al., 2008). 

Recentemente foi descrito que a triacsin C inibe a formação de “Droplet” lipídico em 

células AML-12 (ZOU et al, 2011). 

 

 

1.11 Desacoplador químico 
 

 

Certos compostos químicos possuem uma estrutura que os caracterizam como 

desacopladores da fosforilação oxidativa sem o rompimento da estrutura mitocondrial. 

Basicamente são compostos hidrofóbicos que possuem um átomo de hidrogênio 

dissociável, como por exemplo o 2,4-dinitrofenol (DNP) e a carbonilcianeto-p-

trifluormetoxifenilidrazina (FCCP) (FIGURA 13). Ambos são ácidos fracos com 

propriedades hidrofóbicas que permitem que eles se difundam rapidamente através da 

membrana mitocondrial. Após entrarem na matriz mitocondrial na forma protonada, eles 

podem liberam um próton, dissipando o gradiente de prótons através da membrana 

mitocondrial interna (NELSON & COX, 2011). 

Devido a sua propriedade desacopladora, o DNP foi comercializado como 

emagrecedor, pois estimula o gasto de energia e aumenta a queima de substratos 

energéticos. Porém a comercialização do DNP foi descontinuada, pois essa droga 

tem um baixo índice terapêutico, sendo extremamente perigosa em caso de 

sobredosagem. Até 2010, foram registrados 62 casos de morte por envenenamento 

causado pelo DNP, sendo 36 registradas como morte por exposição ocupacional em 

fábricas de munições em 1919 (PERKINS, 1919). Após a descoberta de seu efeito 

emagrecedor em 1933, houveram 26 mortes devido à sua elevada ingestão, sendo 

14 mortes até o final do século XX e 12 mortes entre os anos 2001 e 2010 

(GRUNDLINGH et al 2011). Os principais sintomas devido a altas doses de DNP são 

hipertermia, taquicardia, sudorese e taquipnéia (BARLETT et al, 2010), devido a 

complicações fisiológicas pela droga: O desacoplamento eleva a produção de calor, 
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levando a hipertermia descontrolada (HOCH et al, 1973); estimulação da glicólise, 

aumentando a produção de ácido lático (ROGNSTAD et al, 1969); acúmulo de 

potássio (MUDGE et al, 1951) e fosfato (ISSEKATZ et al, 1984); e efeitos 

teratogênicos, mutagênicos e carcinogênicos (TAKAHASHI et al, 2009). 

A Clusianona (FIGURA 13A) é um composto natural isolado pela primeira vez 

em raízes de Clusia congestiflora , sendo uma benzofenona poliisoprenilada com um 

sistema de anel biciclo-nonano (MCCANDISH et al., 1976). Este composto e seu epímero 

C7 possuem um largo espectro de atividades biológicas, tais como efeito inibitório do 

vírus HIV (PICCINELLI et al, 2005,.. GARNSEY et al, 2011), efeito inibitório sobre o 

antígeno de ativação precoce induzida por 12-O-tetradecanoilforbol-13-acetato do vírus 

Epstein-Barr em células Raji (ITO et al., 2003), inibição da proliferação de linhagens de 

melanoma em cultura (WESTERKEMPER et al., 2012), atividade inibitória de formas 

promastigotas do protozoário Leishmania amazonensis (PEREIRA et al., 2010), 

antinociceptiva e anti- inflamatórias (SANTA-CECÍLIA et al, 2011.), e atividade 

antimicrobiana contra bactérias Gram-positivas e cariogênicas (NALDONI et al, 2009;. DE 

CASTRO ISHIDA et al, 2011). Eles também exibem potentes efeitos vasodilatadores do 

endotélio em aorta de rato (CRUZ et al., 2006), inibem a liberação de histamina induzida 

por alérgeno e a contração do íleo desencadeada por alérgeno, histamina ou acetilcolina 

(NEVES et al., 2007) . 

Sua estrutura química é análoga a nemorosona (FIGURA 14B), um 

composto natural extraído do própolis marrom cubano, que foi caracterizado pelo 

nosso grupo de trabalho como um potente desacoplador da fosforilação oxidativa. O 

efeito desacoplador mínimo foi verificado na concentração de 100 nM em 

mitocôndrias isoladas de fígado de rato, sem inibição da cadeia respiratória em 

concentrações mais altas, como 0,5 µM (PARDO-ANDREU et al., 2011). Isso 

explica, em parte, seu efeito citotóxico que já era conhecido (DIAZ-CARBALLO et al, 

2003; DIAZ-CARBALLO et al, 2008).  

A diferença estrutural clusianona e nemorosona está na posição do grupo 

benzoílo no anel biciclo: C3 e C1 para clusianona e nemorosona, respectivamente. 

Esta mudança de posição favorece a formação de uma ligação ponte de hidrogênio 

intramolecular, envolvendo o grupo hidroxila (OH) em C4. Desde que o grupo C4 OH 

parece ser essencial para o mecanismo de desacoplamento (PARDO-ANDREU et 

al., 2011), é de se esperar que a clusianona tenha um potencial desacoplador 

diferente da nemorosona. 
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2. OBJETIVOS 
 

 

Verificar se a Triacsin C e a clusianona podem induzir o desacoplamento da 

fosforilação oxidativa mitocondrial em fígados de ratos.  

A hipótese é de que a triacsin C agiria reduzindo a atividade das isoformas 

da ACS responsáveis pela síntese de TAG, aumentando assim as concentrações 

intracelulares de AGL que são substratos para as UCPs. Desta forma ocorreria um 

desacoplamento “fisiológico”. Para isto, verificaremos primeiro se a triacsin C exerce 

efeito tóxico direto sobre a bioenergética de mitocôndrias isoladas. A partir daí, 

verificaremos os efeitos da triacsin C sobre o metabolismo de hepatócitos primários.  

A segunda hipótese é de que a clusianona agiria como um desacoplador 

químico, pois sua estrutura pode se inserir na membrana mitocondrial interna e 

transportar H+ para a matriz mitocondrial, dissipando o potencial eletroquímico 

mitocondrial. Para isto, utilizaremos mitocôndrias isoladas de fígado. 
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3. MATERIAL E MÉTODOS 
 
 
3.1 Animais 

 

 

Ratos machos da linhagem Wistar pesando aproximadamente 200 g foram 

mantidos no biotério da Faculdade de Ciências Farmacêuticas de Ribeirão Preto, 

FCFRP/USP. Os experimentos foram aprovados pelo Comitê de Ética no Uso de 

Animais (CEUA), USP. Os ratos tiveram acesso à dieta padrão (Nuvital CR1, PR, 

Brasil) e água à vontade e foram criados e mantidos em sala climatizada em 22 ± 

2oC com ciclo claro- escuro de 12 horas.  

 

 

3.2 Isolamento de mitocôndrias de fígado de rato 

 

 

As mitocôndrias foram isoladas pelo método de centrifugação diferencial 

(SCHNEIDER; HOGEBOOM, 1950). Ratos foram sacrificados por decapitação; o 

fígado (10-15 g) foi imediatamente removido, picotado com tesoura em meio de 

homogeneização mantido no gelo contendo sacarose 250 mM, EGTA 0,3 mM e 

HEPES 5 mM, pH 7.2. Os pedaços foram homogeneizados três vezes por 15 

segundos, com intervalos de 1 minuto, em homogeneizador tipo Potter-Elvehjem. O 

homogeneizado foi centrifugado (580 g, 5 min) e o sobrenadante obtido, contendo a 

fração mitocondrial, submetido à nova centrifugação (10300 g, 10 minutos). O 

sedimento resultante foi ressuspenso e centrifugado (3400 g, 15 minutos) em meio 

de lavagem contendo sacarose 250 mM, EGTA 0,3 mM e HEPES-KOH 10 mM, pH 

7,2. O sedimento mitocondrial final foi ressuspenso em sacarose 250 mM e HEPES 

5 mM, pH 7,2, em volume final de 1 mL. A suspensão mitocondrial foi utilizada em 

até 3 horas após o isolamento.  
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3.3 Dosagem de proteínas 

 

 

A concentração de proteínas das suspensões mitocondriais foi determinada 

pelo método do biureto (GORNALL, et al., 1949), modificado pela adição de ácido 

cólico a 1% (KAPLAN; PERDESEN, 1983). O princípio do método baseia-se na 

determinação da concentração de ligações peptídicas através da medida da 

absorbância do complexo cobre-nitrogênio. Este complexo absorve a luz no 

comprimento de onda de 540nm. A absorbância é diretamente proporcional à 

concentração de proteínas da amostra, de acordo com a lei de Lambert Beer. Uma 

solução de BSA 1% foi utilizada como padrão. 

 

 

3.4 Ensaios com mitocôndrias isoladas 

 

 

Os experimentos com mitocôndrias isoladas foram feitos em meio de reação 

padrão (MRP) foi composto de sacarose 125 mM, KCl 60 mM e HEPES 10 mM, pH 

7,4, à 30oC. 

 

 

3.4.1 Consumo de oxigênio mitocondrial 

 

 

O consumo de oxigênio foi monitorado utilizando-se um eletrodo tipo Clark 

(Hansatech Instruments Ldt conectado ao software OXIGRAPH V1.10, England) em 

uma câmara de 1 mL equipada com agitador magnético e temperatura controlada 

(30oC). As mitocôndrias (0,5 mg proteína/mL) foram incubadas em MRP acrescido 

de KH2PO4 2 mM, MgCl2 1 mM e EGTA 0,1 mM. 
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3.4.2 Liberação de EROs por mitocôndrias 
 

 

A geração de EROs pelas mitocôndrias isoladas foi monitorada pela redução 

da sonda Fluorescente Amplex Red em Resorufina (Amplex Red, Molecular Probes) na 

presença de peroxidase (VOTYAKOVA; REYNOLDS, 2004). As mitocôndrias (1 mg 

proteína/mL) foram incubadas em 2 mL de MRP, na presença de KH2PO4 2 mM, MgCl2 

1 mM e EGTA 0,1 mM, Amplex Red 1 µM e peroxidase 1 U/mL. A quantidade de H2O2 

foi determinada pela intensidade de fluorescência, monitorada durante 10 minutos nos 

comprimentos de onda de 563/587 nm para excitação/emissão, utilizando fluorímetro 

Fluorescence Spectrophotometer Hitachi F-4500 (Tóquio, Japão) com fenda (slit) 5/5. A 

intensidade de fluorescência foi convertida em concentração de H2O2 utilizando-se uma 

curva de calibração com concentrações conhecidas de H2O2.  

 

 

3.4.3 Inchamento mitocondrial 
 

 

As suspensões mitocondriais são turvas e absorvem a luz incidente. A 

absorbância é uma função da diferença entre o índice de refração da matriz e do 

meio e, qualquer processo que diminua esta diferença, como o inchamento 

mitocondrial, irá diminuir a luz espalhada e diminuir a absorbância (NICHOLLS, 

1982). Dessa forma, as mitocôndrias (0,5 mg proteína/mL) foram incubadas em MRP 

e o inchamento mitocondrial foi monitorado durante 10 minutos pela diminuição da 

absorbância aparente em 540 nm, utilizando espectrofotômetro Shimadzu modelo 

Multispec-1501 (Kyoto, Japão). 

 
 

3.4.4 Medida do potencial de membrana mitocondrial (∆Ψ) 
 

 

O ∆Ψ foi monitorado pelas alterações na fluorescência emitida da safranina 

O (ZANOTTI et al, 1980). As mitocôndrias (0,5 mg de proteína/mL) foram 

adicionadas ao MRP acrescido de safranina O 10 µM, KH2PO4 2 mM, MgCl2 1 mM e 
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EGTA 0,1 mM. A dissipação do potencial de membrana correlaciona-se com o 

aumento da intensidade de fluorescência da sonda, monitorada nos comprimentos 

de onda de 495/586 nm para excitação/emissão, utilizando fluorímetro Fluorescence 

Spectrophotometer Hitachi F-4500 (Tóquio, Japão). 

 
 
3.5 Isolamento de hepatócitos primários 
 
 

Ratos foram anestesiados com uma mistura 1:1 de cetamina 10% e xilasina 

2%. A cavidade abdominal foi aberta longitudinalmente e os intestinos foram 

deslocados a esquerda do animal. As veias porta e cava no ramo inferior foram 

amarradas com ligaduras frouxas e a veia porta canulada. A ligadura da veia porta 

foi apertada e iniciada a perfusão com meio Krebs-Hanselet contendo glicose 10 

mM, NaCl 120 mM, KCl 4,8 mM, KH2PO4 1,2 mM, MgSO4 1,2 mM , NaHCO3 24 mM, 

HEPES 10 mM e pH 7,4, penicilina 50.000 unidades/L, estreptomicina 50 mg/L, 

anfotericina B 125 µg/L e ciprofloxacino 2 mg/mL, num fluxo de 10 mL/min, 

oxigenado e aquecido a 37oC. A veia cava foi seccionada no ramo inferior para 

dessangramento total do animal. A cavidade torácica foi aberta e o ramo superior da 

veia cava foi canulado. A velocidade do fluxo foi aumentada lentamente para 30 

mL/min e a ligadura do ramo inferior apertada para direcionamento do fluxo sentido 

veia cava ramo superior. A solução foi perfundida por mais 15 minutos em sistema 

aberto para estabilização das funções hepáticas. Foi perfundido a solução de Krebs-

Hanselet contendo colagenase 0,05%  e CaCl2 1,3 mM em sistema de recirculação 

por 7 minutos. O fígado então foi retirado e colocado numa placa de Petri contendo 

meio Krebs-Hanselet acrescido de CaCl2 1,3 mM (meio de lavagem) em banho de 

gelo. As células foram gentilmente removidas do fígado com auxilio de um pincel e 

filtradas com 3 camadas de gaze estéril. A suspensão celular foi centrifugada a 60 g 

por 4 minutos a 4oC e o sobrenadante descartado. O pellet foi ressuspendido com 

meio de lavagem acrescido de BSA 2% e centrifugado nas mesmas condições. O 

ultimo passo foi repetido mais 3 vezes sendo o pellet ressuspendido em meio de 

cultura DMEM acrescido de soro bovino fetal 10%, penicilina 100.000 unidades/L, 

estreptomicina 100 mg/L, anfotericina B 250 µg/L e ciprofloxacino 2 mg/mL (DMEM 

completo). 
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3.6 Contagem e viabilidade celular 

 

 

A amostra contendo hepatócitos isolados foi diluída 5x, ou seja, 200 µL da 

amostra de células para 800 µL de meio Krebs. Da amostra diluída foram retirados 

10 µL e colocados em um eppendorf com 90 µL de Trypan Blue (diluição de 10x). Da 

amostra diluída e corada com Trypan foram retirados 10 µL e colocados na câmara 

de Neubauer (2 quadros), onde então em um microscópio foi realizada a contagem 

das células nos quadrantes (4 no total). As células mortas adquirem cor azul e as 

vivas não adquirem cor. Para saber a quantidade de células/mL da suspensão, foi 

aplicada a seguinte fórmula: 

 

 

no. cels/mL= no. total cels    x fator de diluição x 10.000 

                     no. quadrantes 

 

 

O fator de diluição é igual a 50 (5 x 10) 

 

 

3.7 Condições de cultura e tratamento de hepatócitos primários com triacsin C 

 

 

Preparações com viabilidade maior que 80% foram plaqueadas em placas 

de 6 poços. 5x105 células em 2mL de DMEM completo por poço, foram incubadas a 

37oC em estufa com atmosfera de 95% de O2 e 5% de CO2 por no mínimo 5 horas 

para  as células aderirem. Após esse período o meio de cultura de cada poço foi 

trocado por DMEM completo acrescido de Triacsin C 1 µM, albumina bovina (BSA) 

0,5% e palmitato 0,2 mM e verificado tempo-resposta do tratamento em 4, 6, 8, 12 e 

16 horas. Foi realizado um tratamento contendo DMSO como controle. 
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3.8 Análise da pureza do isolamento de hepatócitos 

 
 
Para verificar a porcentagem de hepatócitos obtida no isolamento, alíquotas 

das preparações foram fixadas em lâminas por centrífuga citológica FANEM modelo 

248 a 1500 RPM por 5 minutos. Também foi verificada a porcentagem de 

hepatócitos das amostras em cultura depois de tripsinizadas (com solução contendo 

tripsina 0,5%, EDTA 0,2% e NaCl 0,9%), centrifugadas a 1000 RPM em centrífuga 

clínica e ressuspensas em meio Krebs-Hanselet. Após fixação, as amostras foram 

coradas com hematoxilina/eosina e analisadas/contadas em microscópio óptico 

(Tabela I). Os hepatócitos são binucleados, fato que os diferenciam das outras 

células componentes do fígado (FIGURA 15). 

 
 

3.9 Respiração Celular 
 
 

Após a incubação com triacsin C, as células foram tripsinizadas com solução 

contendo tripsina 0,5%, EDTA 0,2% e NaCl 0,9%, centrifugadas a 1000 RPM em 

centrífuga clínica e ressuspensas em meio Krebs-Hanselet. As células foram 

novamente contadas em câmara de Neubauer para correção do número de células. 

A respiração celular utilizando-se um eletrodo tipo Clark pelo oxígrafo OROBOROS 

(Oroboros Instruments, Austria), em uma câmara de 2 mL equipada com agitador 

magnético e temperatura controlada (37oC). As células foram encubadas em meio 

Krebs-Hanselet e os dados foram coletados através do programa Oxigraphplus. 

 
 
3.10 Avaliação da morte celular 

 
 

A morte celular foi avaliada por citometria de fluxo, utilizando coloração 

dupla com anexina V para apoptose e iodeto de propídio (PI) para necrose/apoptose 

tardia. Após o tratamento, os hepatócitos primários foram tripsinizados e lavados 

com PBS gelado e tampão de ligação (HEPES-NaOH 10 mM, NaCl 140 mM e CaCl2 
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2,5 mM). As células foram então incubadas com APC- conjugado anexina V (1:100) 

em gelo por 15 minutos adicionais ao abrigo da luz. O PI (1 mg/mL) foi adicionado 1 

minuto antes da análise por citometria de fluxo BD FACSCANTOTM. 10.000 células 

foram contadas por amostra, analisadas por BD FACSDIVA software (BD 

Biosciences). 

 

 

3.11 Análise da expressão de co-ativador α do receptor β do proliferador de 

peroxissomos ativados (PGC1α) e β-hidroxiacil CoA desidrogenase (HAD) por 

PCR 
 

 

O RNA total foi isolado utilizando o reagente Trizol (Invitrogen, EUA). Para 

análise em tempo real da PCR, o RNA foi transcrito de forma inversa utilizando o 

reagente Power SYBER green master mix (Applied Biosystems, FosterCity,CA, 

USA). Para a síntese de cDNA  utilizada nas reações de PCR quantitativo, foi 

utilizado um kit contendo corante fluorescente SYBR-green (ABI). A expressão 

relativa de RNAm foi determinada após normalização com beta-actina usando o 

método ∆∆Ct (BARBOSA et al, 2013). PCR quantitativa foi realizada utilizando 

Applied Biosystems StepOne ® Real-Time PCR System (Applied 

Biosystems,FosterCity, EUA). Primers para co-ativador α do receptor β do 

proliferador de peroxissomos ativados (PGC1α) e β-hidroxiacil CoA desidrogenase 

(HAD) foram concebidos como descrito na Tabela II. 

 

 

3.12 Análise estatística 
 

 

A análise estatística foi determinada pela análise da variância (ANOVA), 

seguido pelo teste Student-Newman-Keuls post-hoc para comparações pareadas. 

Resultados com P < 0,05 foram considerados estatisticamente significantes. O 

programa utilizado foi o GraphPad Prism 5.0 (GraphPad Sotfware, Inc. USA) para 

Windows. Os valores teóricos de pKa, LogP e LogD foram obtidos pela ACD Labs 

software (Advanced Chemistry Development, Inc., Toronto, Canada). 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

RESULTADOS 
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4. RESULTADOS 
 

 

4.1 Análise dos efeitos da Triacsin C sobre a bioenergética de mitocôndrias 
isoladas de fígado de rato. 
 

 

4.1.1 Respiração 
 

 

Foram avaliadas as velocidades de respiração nos estados II (repouso antes 

da adição de ADP), III (na presença de ADP) e IV (repouso após consumo do ADP) 

(FIGURA 16). Os resultados mostraram que as concentrações de 1, 2 e 10 µM de 

triacsin C não alteraram significativamente as velocidades de respiração 

mitocondrial, apesar da tendência de aumento da velocidade no estado IV. Porém 

nas concentrações de 15 e 20 µM houve diminuições significativas no controle 

respiratório (estado III/estado IV) das mitocôndrias.  

Os mesmo experimentos foram conduzidos na presença de palmitato 1 µM, 

com o intuito de verificar se a triacsin C tem efeito direto sobre o desacoplamento 

mitocondrial via UCP (a qual usa palmitato como substrato). A FIGURA 17 mostra 

que os resultados foram semelhantes aos obtidos na ausência de palmitato 

(FIGURA 16). 

 

 

4.1.2 Liberação de EROs e inchamento mitocondrial 
 

 

A FIGURA 18 mostra a velocidade de produção de H2O2 na presença de 

EGTA (ausência de Ca2+). Triacsin C aumentou significativamente a produção de 

H2O2 nas concentrações a partir de 2 µM, com efeito mais pronunciado a 10 µM.  

Fortes evidências mostram que a produção de EROs pode estar associada 

ao Ca2+ e abertura do PTP em um estímulo nocivo (BROOKES, et al 2004). Essa 

relação foi verificada através do monitoramento do inchamento mitocondrial 

(variação da absorbância). A FIGURA 19 demonstra que triacsin C nas 
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concentrações de 2 e 15 µM induz o inchamento mitocondrial na presença de Ca2+. 

O inchamento foi prevenido na ausência de Ca2+ (presença de EGTA) e na presença 

do inibidor da abertura do PTP, CsA. 

Esses experimentos demonstram que a triacsin C pode ser tóxica para a 

mitocôndria a partir da concentração de 2 µM. Dessa forma, a concentração 

escolhida para os estudos em células foi de 1 µM. 

 

 

4.2 Análise dos efeitos da triacsin C sobre o metabolismo de hepatócitos 
primários 

 

 

4.2.1 Análise da pureza do isolamento de hepatócitos 
 
 

A Tabela I mostra a porcentagem da pureza da preparação de hepatócitos 

de fígado de rato. Em preparações de células recém isoladas, 70% são hepatócitos, 

ao passo que essa porcentagem diminui depois de 24 horas de incubação para 62% 

do total de células. 

 

 

4.2.2 Viabilidade celular 
 

 

Os hepatócitos sob nossas condições de cultura (FIGURA 20) não se 

proliferam rapidamente e não permanecem com alta viabilidade por mais que 2 dias, 

entrando em fase de senescência em torno de 60 horas a partir do momento em que 

foi isolado. Por isso, o tempo de incubação das células com triacsin C 1 µM foi 

delimitado em até 16 horas, visto que neste período não detectamos alterações na 

viabilidade celular (FIGURA 21). 

Para avaliar uma possível indução de apoptose causada pela triacsin C, foi 

feita análise da viabilidade celular por citometria de fluxo utilizando-se 2 marcadores 

fluorescentes: Anexina V, que se liga em sítios de fosfatidilserina na face externa da 

membrana celular (marcação para apoptose); e PI, que se liga ao DNA celular 
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quando a membrana celular está rompida (marcação para necrose e apoptose 

tardia). A dupla marcação (apoptose e necrose) indica a fase de apoptose tardia 

(CAO et al, 2011), onde a célula apoptótica está num estágio avançado, permitindo a 

ligação do PI ao DNA celular. A FIGURA 22 mostra que na concentração de 1 µM, a 

triacsin C não aumenta as marcações para apoptose e/ou necrose quando 

comparada ao tratamento controle (DMSO). O DMSO 20% foi usado como controle 

positivo para necrose e, como esperado, aumentou a porcentagem de células 

marcadas com PI. Já o terc butil hidroperóxido (TB), falhou em induzir a apoptose 

em hepatócitos primários como ocorre em outros tipos celulares (TRIPATHI et al, 

2008). Esses resultados indicam que no tempo de exposição de até 8 horas, não há 

nenhum tipo de morte celular induzida por triacsin C 1 µM. 

 

 

4.2.3 Respiração 
 

 

A Figura 23A mostra que no tratamento por 4 horas, a triacsin C não alterou 

os parâmetros de respiração basal, na presença de 1µg/mL de oligomicina (estado 

IV) ou 1µM de CCCP (desacoplado). Todavia, quando submetida a tratamento por 8 

horas (FIGURA 23B) a triacsin C elevou a velocidade de respiração basal quando 

comparadas ao controle (DMSO). A inibição da síntese de ATP pela oligomicina 

(bloqueio da FOF1ATP-sintase) retornou a respiração celular ao estado de repouso 

(estado IV de respiração mitocondrial), no qual não observou-se efeito significativo 

da triacsin C. Quando adicionado CCCP, a permeabilidade da membrana 

mitocondrial interna à H+ aumenta, fazendo com que o potencial eletroquímico de 

membrana (∆Ψm) se dissipe rapidamente, aumentando o consumo de oxigênio para 

a velocidade máxima da cadeia respiratória mitocondrial. Nesse estado, foi 

observada novamente diferença significativa na velocidade de consumo de oxigênio 

entre as células tratadas com Triacsin C e controles. Um aumento no consumo de 

O2 nesses estados respiratório indicam que a triacsin C pode estar induzindo a 

biogênese mitocondrial (aumento no número de mitocôndrias), a β-oxidação de 

ácidos graxos e/ou um aumento no número de componentes da cadeia respiratória, 

e não um desacoplamento mitocondrial, como hipotetizado.  
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4.2.4 Expressão gênica do co-ativador α do receptor γ do proliferador de 

peroxissomos ativados (PGC1α) e β-hidroxiacil CoA desidrogenase (HAD) 

 
 

Para verificar a hipótese de biogênese mitocondrial foi verificada a expressão 

gênica de PGC1α. No hepatócito, a PGC1α se liga ao domínio E de uma família de 

receptores nucleares chamados PPARs (peroxisome proliferator-activated receptors). 

Este domínio tem a função de transformar os PPARs na sua forma ativa, que se ligam a 

regiões específicas do DNA para regular a expressão gênica de enzimas relacionadas 

com o metabolismo energético. Dentre essas enzimas estão as do catabolismo de 

ácidos graxos, como a β-hidroxiacil CoA desidrogenase (HAD), que catalisa o terceiro 

passo da β-oxidação dos ácidos graxos. Estas enzimas são reguladas positivamente 

para acelerar a oxidação de ácidos graxos (CORTON et al, 2000; PUIGSERVER, 

2005). O aumento da expressão destas enzimas por triacsin C 1 µM  foi confirmado, 

como pode ser observado na FIGURA 24. Esses resultados, associados ao aumento da 

respiração mitocondrial, indicam que a triacsin C induz um aumento no catabolismo de 

ácidos graxos e aumento do número de mitocôndrias.  
 
 
4.3 Análise dos efeitos da clusianona sobre a bioenergética de mitocôndrias 
isoladas de fígado de rato 

 

 

4.3.1 Respiração 
 

 

A FIGURA 25 mostra os efeitos da clusianona sobre a respiração de 
mitocôndrias isoladas de fígado de rato. Foram avaliados os estados de fosforilação 
(V3), repouso (V4), de desacoplamento induzido por CCCP (VCCCP) e controle 
respiratório. A FIGURA 25A demonstra o efeito dose dependente da clusianona 0.1 
a 1 µM (linhas b-e) no aumento da V4, alcançando ~ 300% de aumento na 
velocidade de consumo de oxigênio na concentração de 1 µM (FIGURA25B), 
indicando um efeito desacoplador mitocondrial. Todavia, a clusianona não alterou 
significativamente a V3 e nem a VCCCP quando comparado com o controle (FIGURAS  
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25A e 25B). O aumento da V4 induzido pela clusianona leva a um decaimento do 
controle respiratório e da razão ADP/O (FIGURA  25C). A nemorosona  exerceu seu 
conhecido efeito desacoplador, sendo a concentração de 0,5 µM (linha f) mais 
potente do que a clusianona na mesma concentração (linha d). 
 
 
4.3.2 Produção de EROs e inchamento mitocondrial 
 
 

Um leve desacoplamento mitocondrial pode diminuir a produção de EROs 
por manter os componentes da cadeia respiratória em um estado mais oxidado, 
diminuindo a redução monoeletrônica do oxigênio (SKULACHEV, 1998). Como 
esperado (FIGURA 26), a clusianona diminuiu a liberação de EROs em 
concentrações que causam um leve desacoplamento (linhas b-d) quando 
comparado com o controle (linha a). Um efeito similar é observado com a 
nemorosona a 0,5 µM (linha e). 

A redução da liberação de H2O2 pode prevenir o inchamento mitocondrial. A 
FIGURA 27 mostra que na presença de Ca2+ e em meio isotônico, clusianona 
previne o inchamento mitocondrial de modo dependente da concentração, atingindo 
a inibição quase completa a 2,5 µM (linha d). Como esperado, nemorosona a 0,5 
mM (linha e) preveniu o inchamento mitocondrial semelhantemente ao inibidor 
clássico da transição de permeabilidade mitocondrial, ciclosporina A (CSA) (linha f). 
 
 

4.3.3 Potencial de membrana 
 
 

O ∆Ψ mitocondrial é provavelmente o indicador mais sensível do estado de 
acoplamento energético da organela. Por isso, a diminuição do seu valor na 
presença da clusianona pode ser considerada como uma prova do seu efeito 
desacoplador. A FIGURA 28 mostra que clusianona promove uma diminuição no 
potencial de membrana mitocondrial de modo dependente da concentração (0,1 - 5 
µM, linhas b - e), com um efeito máximo em 5 µM. Isto é consistente com o aumento 
no estado IV e sugere que esta molécula pode promover a translocação de prótons 
através da membrana mitocondrial. Mais uma vez, a nemorosona 0,5 µM (linha f) 
exibiu um efeito mais potente que a clusianona 5 µM (linha e). 
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5. DISCUSSÃO 
 

 

Há evidências de disfunção mitocondrial em doenças metabólicas como 

diabetes (ZHOU et al, 1996), obesidade (SCHRAUWEN et al, 1999) e aterosclerose 

(OLIVEIRA et al, 2005). Em eucariotos, as mitocôndrias são as responsáveis pela 

respiração celular e conversão de energia provinda da oxidação de substratos 

energéticos em ATP. Isso é possível devido à passagem de elétrons através da 

seqüência de intermediários redox da cadeia respiratória, ocorrendo o bombeamento 

de H+ da matriz mitocondrial ao espaço intermembranas contra um gradiente 

eletroquímico. A formação deste potencial eletroquímico transmembrânico seria o 

elemento inicial do acoplamento entre a oxidação de substratos e a fosforilação do 

ADP. A dissipação da energia conservada no espaço intermembranas mitocontrial 

na forma de calor, aumenta o uso de substratos energéticos e consumo de O2 sem 

síntese de ATP e também podem reduzir a geração mitocondrial de EROs. 

Aumentando o gasto energético é possível prevenir ou reduzir o acúmulo de energia 

corporal na forma de gordura. Sendo assim, estimular sistemas que dissipem 

levemente o potencial eletroquímico mitocondrial, mesmo que indiretamente, podem 

ser uma estratégia eficiente na prevenção e tratamento da obesidade e doenças 

relacionadas.  

O primeiro objetivo deste estudo foi induzir a dissipação de energia 

mitocondrial aumentando o desacoplamento “fisiológico”, ou seja, aumentando os 

substratos endógenos do desacoplamento, que são os AGLs. Para isto foi utilizada a 

triacsin C, um inibidor das isoformas da ACS ligadas a síntese de TAG. 

Primeiramente foi feito um estudo de toxicidade direta da triacsin C sobre o 

metabolismo mitocondrial. Esses estudos demonstraram que triacsin C 1 µM não 

induz alterações diretas no metabolismo mitocondrial. Acima desta concentração, 

triacsin C reduziu o controle respiratório, aumentou a produção de EROs e induziu o 

inchamento mitocondrial sensível a CSA, indicando envolvimento do PTP. Esse 

efeito tóxico pode ser explicado pela sua estrutura química lipofílica que permite 

interações com membranas biológicas.   

Os efeitos da triacsin C em hepatócitos primários mostraram que a dose 

segura para mitocôndrias isoladas (1 µM) também não causou nenhum efeito 

deletério sobre a viabilidade celular. Nessa concentração, triacsin C aumentou o 
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consumo do oxigênio mitocondrial, no entanto, não no estado de repouso como 

esperado, e sim nos estados basal (onde ocorre fosforilação do ADP) e na no estado 

de velocidade máxima da cadeia respiratória. Isso indicou a indução de biogênese 

mitocondrial e β-oxidação de ácidos graxos, fato que pode ser explicado pelo 

aumento da expressão relativa do coativador transcricional PGC1α. PGC1α é uma 

proteína que age como um sensor para diferentes caminhos metabólicos, os quais 

regulam a sua expressão, fosforilação, estabilidade e atividade transcricional. A 

regulação da expressão gênica por PGC1α ocorre por sua interação a fatores de 

transcrição, com recrutamento de diferentes conjuntos de proteínas, formando um 

complexo multiprotéico funcional que transcreve genes específicos. Em fígados, a 

PGC1α é ativada em caminhos metabólicos ligados ao jejum, como a 

neoglicogênese. O glucagon ativa, via AMPc, o fator de transcrição CREB (cAMP 

response element-binding protein), um importante regulador da expressão do gene 

PGC1α. Uma vez ativada, a PGC1α se liga e co-ativa diferentes fatores de 

transcrição, como HNF4α (hepatocyte nuclear factor), FOXO1 (forkhead box O1a) e 

GR (glucocorticoid receptor), para coordenar a expressão de genes neoglicogênicos. 

Além disso, a PGC-1α também é ativada em outras vias metabólicas sinalizadas 

pelo jejum, como a oxidação dos ácidos graxos e cetogênese. Isso pode ser 

explicado pela propriedade de ligação da PGC1α aos PPARα, coordenando assim a 

expressão de genes ligados à oxidação de ácidos graxos e biogênese mitocondrial 

(PUIGSERVER, 2005; REMELS et al, 2010). 

No tecido adiposo marrom e no músculo esquelético, a PGC-1α coordena, 

além da biogênese mitocondrial e da β-oxidação, a expressão de UCPs 

principalmente via PPARs (PUIGSERVER et al., 1998; TANAKA et al., 2003). Isso 

indica que nos nossos experimentos, a triacsin C pode ter induzido a expressão de 

UCPs, apesar de não termos detectado sua atividade via respiração celular. 

Nossos resultados reforçaram os resultados de LEWIN e colaboradores 

(2001), que demonstraram que triacsin C não prejudica a β-oxidação hepática. 

Segundo eles, a isoforma 5 da ACS, a qual sintetiza acil-CoA para a β-oxidação, é 

resistente à inibição pela triacsin C. Nossos resultados mostraram inclusive que a 

expressão de enzimas envolvidas na β-oxidação de ácidos graxos, como a HAD, 

estão elevadas no tratamento com triacsin C. Isso indica também que a redução na 

síntese de acil-CoA para a esterificação em TAG promovida pela triacsin C pode 



Discussão | 35 
 

disponibilizar mais ácidos graxos para a síntese de acil-CoA para a β-oxidação. Um 

aumento na β-oxidação mitocondrial pode elevar o consumo de oxigênio, como 

verificado, preservando as reservas de glicose celular.  

A forma como a triacsin C ativa a expressão de PGC1α é a próxima questão 

a ser respondida. Atualmente, nossa hipótese é de que a triacsin C tenha 

aumentado a expressão de PGC1α através elevação das concentrações 

intracelulares de AGL, que por sua vez são ligantes de PPARs. Reduzindo a síntese 

de TAG, a triacsin C pode ter aumentado as concentrações de acil-CoA para a β-

oxidação e as de AGL, como previsto. Esses AGL não foram suficientes para 

desacoplar a fosforilação oxidativa mitocondrial, no entanto serviram de ligantes aos 

PPARs, que por sua vez podem aumentar a expressão gênica de PGC1α. Para 

completar esses resultados, será necessário mensurar as concentrações 

intracelulares de AGL, assim como a expressão de outros genes, como os de fatores 

de transcrição ligados às vias ativadas.  

O segundo objetivo deste trabalho foi verificar se a clusianona, assim como 

seu análogo nemorosona, possui atividade desacopladora em mitocôndrias isoladas 

de fígados de ratos. Desacopladores químicos são, em geral, ácidos fracos 

lipofílicos onde a forma protonada (ligada ao H+) atravessa a membrana mitocondrial 

interna, liberando o H+ na matriz mitocondrial. Em seguida, a forma desprotonada 

retorna ao espaço intermembranas, onde adquire outro H+ para retornar à matriz, 

estabelecendo um ciclo fútil (TERADA, 1981; TERADA 1990). Isso acelera o ciclo de 

Krebs e a passagem dos elétrons pela cadeia respiratória a fim de recompor o 

potencial intermembranas mitocondrial, utilizando substratos energéticos tais como 

ácidos graxos, glicose e aminoácidos. 

Nossos resultados mostraram que a clusianona é um desacoplador da 

fosforilação oxidativa, provavelmente por uma ação protonofórica assim como a 

nemorosona. Os grupamentos químicos que permitem desacoplar as mitocôndrias 

consistem em um grupo hidroxila dissociável com pKa = 4,5 ± 0,1 (EGA valor 

teórico), uma unidade receptora de elétrons (dois grupos carbonilas e um benzóico), 

e três isoprenilas, que são os grupos contribuintes para a lipofilicidade global de 10,3 

(ACD LogP valor teórico). A forma aniônica de moléculas com carga resultante 

negativa atravessa a membrana mitocondrial, pois os elétrons que compõem a carga 

negativa são deslocalizados sobre os orbitais p das ligações π, no sistema 
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conjugado, fazendo com que seu padrão lipofílico se imponha à carga, baixando 

assim a energia de ativação para o movimento através da membrana (TERADA, 

1981; TERADA, 1990). 

O equilíbrio ceto-enólico em associação com a conjugação de ligações π, a 

partir do carbono 4 ligado a uma hidroxila, para os grupos 2-ceto da clusianona, 

poderia estabilizar as suas formas aniônicas através da transferência de cargas ao 

longo da sua estrutura, mantendo o seu padrão lipofílico suficiente para atravessar a 

membrana mitocondrial interna (ACD LogDpH 7.4= 7.49). Uma vez que a clusianona 

na forma aniônica retorna ao espaço intermembranas mitocondrial, ela se liga 

covalentemente a um dos H+ do compartimento. Consequentemente, a clusianona 

que se apresenta na forma protonada, pode difundir pelo espaço intermembranas 

mitocondrial (pH menor) até o interior da matriz mitocondrial (pH mais elevado), 

dissociar-se para sua forma ionizada e retornar para o espaço intermembranas 

mitocondrial, onde pode ser protonado novamente repetindo o ciclo. Isso provoca a 

dissipação do potencial eletroquímico mitocondrial. 

Deve ser considerado que uma ponte de hidrogênio intramolecular irá 

diminuir consideravelmente a acidez de um doador de hidrogênio e, portanto, a 

interação com uma base externa será reduzida (HUQUE & PLATTS, 2003). Neste 

sentido, a dissociação do próton ácido (H+) da clusianona pode ser dificultada pela 

sua ligação intramolecular com o grupo carbonila em C15. Isto pode explicar a 

menor potência desacopladora da clusianona em relação a nemorosona.  A 

nemorosona não possui pontes de hidrogênio intramolecular, pois há um grupo 

isoprenila em C3, ao invés de uma benzoila. 

No entanto, observamos que a clusianona tem um efeito profundo sobre a 

função mitocondrial e tem um potencial efeito citotóxico, uma vez que seu análogo 

estrutural nemorosona causa morte celular em linhagens HepG2 por dissipação do 

potencial intermembranar mitocondrial e depleção do ATP celular (PARDO-ANDREU 

et al, 2011). Desacopladores mitocondriais tais como o DNP e o DNP-metil éter, têm 

sido caracterizados como potentes redutores da hipertrigliceridemia, doença de 

fígado gorduroso não alcoólico e resistência a insulina (Perry et al., 2013). Futuros 

experimentos verificarão a capacidade protonofórica desta molécula, sua toxicidade 

em células cancerígenas hepáticas e seu potencial uso in vivo como agente anti-

cancerígeno e anti-obesidade.  
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6. CONCLUSÕES 
 
 

A indução do desacoplamento “fisiológico” por meio da redução da atividade 

das isoformas da ACS relacionadas à síntese de TAG por triacsin C na 

concentração atóxica, não induziu o desacoplamento mitocondrial, porém ativou as 

vias metabólicas ligadas à biogênese mitocondrial e β-oxidação de ácidos graxos, 

resultando em aumento da respiração celular. Esses eventos aumentaram o 

metabolismo hepático e podem aumentar a utilização de lipídeos como substratos 

energéticos, podendo contribuir no tratamento de doenças como a esteatose 

hepática e hipertrigliceridemia. Dessa forma, triacsin C tem um potencial terapêutico 

no tratamento de doenças como esteatóse hepática, hipertrigliceridemia e 

obesidade. 

A clusianona se mostrou um agente desacoplador eficaz da fosforilação 

oxidativa mitocondrial, provavelmente envolvendo um mecanismo protonofórico 

devido as suas propriedades químicas. Isso explica em parte seu mecanismo 

citotóxico em linhagens de células de câncer. 
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Figura 1. Hepatócitos isolados por técnica de perfusão hepática utilizando colagenase, 
fixados e corados por hematoxilina/eosina. Aumento de 1000x. 
 

 

 
Figura 2. Vias metabólicas da acil-CoA e inibição pela Triacsin. AA, ácido aracdônico; ACS, 
acil-CoA sintetase; CL, cardiolipina; FA, ácido graxo; LPA, ácido lisofosfatídico; PC 
fosfatidilcolina; PE, fosfatidiletanolamina; PG, fosfatidilglicerol; PI, fosfatidilinositol; PS, 
fosfatdililserina; T, Triacsin. 
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Figura 3. Iustração da anatomia de uma mitocôndria. Na figura estão demonstrados os 
componentes e algumas propriedades das membranas mitocondriais. (Adaptado de Nelson 
& Cox, 2011) 
 

 

 
Figura 4. Catabolismo de carboidratos, gorduras e proteínas divididos em 3 estágios da 
respiração celular. (Adaptado de Nelson & Cox, 2011) 
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Figura 5. Ubiquinona (também chamada de coenzima Q). Na figura é observada a redução 
completa da ubiquinona em ubiquinol, necessitando de 2 elétrons. (Adaptado de Nelson & 
Cox, 2011) 
 

 

 
Figura 6. Grupos prostéticos dos citocromos. Os citocromos possuem um átomo de ferro 
ligado a 4 átomos de nitrogênio de uma molécula de porfirina. Observar a cauda isoprenóide 
(em azul) encontrada no Heme A e as ligações tioéster (em azul) encontradas no Heme C. 
(Adaptado de Nelson & Cox, 2011) 
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Figura 7. Centros de ferro-enxofre. Eles podem ser simples com apenas um átomo de ferro 
(a), dois (b) e até 4 (c). (Adaptado de Nelson & Cox, 2011) 
 

 

 
Figura 8. Modelo quimiosmótico. Na figura estão demonstrados os complexos da cadeia 
respiratória e complexo da ATPase inseridos na membrana interna mitocondrial. As setas 
azuis indicam o fluxo dos elétrons até o oxigênio molecular inserido no complexo IV, 
intermediado pelo citocromo c (seta preta tracejada). As setas rosas indicam o 
bombeamento de prótons da matriz para o espaço intermembranas mitocondrial, formando 
um potencial eletroquímico, e do espaço intermembranas para a matriz, com a fosforilação 
do ADP. (Adaptado de Nelson & Cox, 2011) 
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Figura 9. Formação de EROs nas mitocôndrias e defesas mitocondriais. O ânion superóxido 
(.O2

-)  é produzido nos complexos I e III à medida que o radical ubiquinona parcialmente 
reduzido doa um elétron para o O2. O superóxido reage com a enzima aconitase (uma 
proteína 4Fe-4S do ciclo de Krebs) liberando Fe2+. Na presença de Fe2+, a reação de Fenton 
leva a formação do radical hidroxil (.OH-), fortemente reativo. As reações em azul mostram a 
atuação do sistema antioxidante: a glutationa reduzida (GSH) doa elétrons para a redução 
de H2O2 e dos resíduos oxidados de cisteína (-S-S-) de enzimas e outras proteínas, sendo 
regenerada através da redução da sua forma oxidada (GSSG) pelo NADPH. (Adaptado de 
Nelson & Cox, 2011) 
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Figura 10. Resumo das vias intrínseca, extrínseca e efetora da apoptose. As vias 
intrínsecas e extrínsecas acontecem de maneiras distintas, porém convergentes a uma via 
efetora, que culmina na ativação de endonucleases e colapso do citoesqueleto, para formar 
os corpos apoptóticos. (Retirado de Kumar, Abbas e Fausto, 2007) 
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Figura 11. Desacoplamento por UCPs. As proteínas desacopladoras permitem que a 
energia conservada pelo bombeamento de prótons seja dissipada como calor, gerando um 
ciclo fútil dos prótons. (Adaptado de Nelson & Cox, 2011) 
 

 

 
Figura 12. Estrutura molecular da Triacsin C: N-(((2E,4E,7E)-undeca-2,4,7-
trienilideno)amino)nitroso amida. 
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Figura 13. Estrutura química do DNP e FCCP. As duas moléculas possuem em comum um 
próton dissociável e são muito hidrofóbicas, característica que permite a passagem por 
membranas plasmáticas. (Adaptado de Nelson & Cox, 2011) 
 

 

                                                    A                                                            B 

 

 

 

 
 
 
 
 

Figura 14. (A) Estrutura molecular da clusianona: rel-(1R,5R,7R)-3-benzoil-4-hidroxi-8,8-
dimetil-1,5,7-tris(3-metilbut-2-en-1-il)biciclo[3.3.1]non-3-ene-2,9-diona e (B) nemorosona: rel-
(1R,5R,7S)-1-benzoil-4-hidroxi-8,8-dimetil-3,5,7-tris(3-metilbut-2-en-1-il)biciclo[3.3.1]non-3-
ene-2,9-diona. 
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Figura 15. Diferença entre hepatócitos e outras células hepáticas. Os hepatócitos (seta 
preta) são binucleados, ao passo que as outras células não (seta vermelha). Células fixadas 
e coradas com hematoxilina/eosina. Aumento de 400x. 
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Figura 16. Efeitos das concentrações crescentes de Triacsin C sobre a velocidade de 
respiração no (A) estado II, (B) estado III, (C) estado IV e (D) razão do controle respiratório 
em mitocôndrias isoladas de fígado de rato. As mitocôndrias (0,5 mg/mL) foram adicionadas 
ao MRP na presença de succinato 5 mM  e rotenona 2,5 µM.  A oligomicina 1 µg/mL foi 
adicionada após a determinação do estado IV. Médias ± EPM  *P < 0,05 vs controle (n=4). 
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Figura 17. Efeitos das concentrações crescentes de Triacsin C sobre a velocidade de 
respiração em presença de palmitato 1µM no (A) estado II, (B) estado III, (C) estado IV e (D) 
controle respiratório em mitocôndrias isoladas de fígado de rato. As mitocôndrias (0,5 
mg/mL) foram adicionadas ao MRP na presença de succinato 5 mM  e rotenona 2,5 µM.  A 
oligomicina 1 µg/mL foi adicionada após a determinação do estado IV. Médias ± EPM  *P < 
0,05 vs controle (n=4). 
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Figura 18. Produção de H2O2 induzida por Triacsin C em mitocôndrias isoladas de fígado. 
Em (a) Controle, (b) Triacsin C 1 µM, (c) Triacsin C 2 µM, (d) Triacsin C 10 µM, (e) Triacsin 
C 15 µM e (f) Triacsin C 20 µM. As mitocôndrias (0,5 mg/mL) foram adicionadas ao MRP na 
presença de succinato 5 mM, rotenona 2,5 µM e EGTA 0,1 mM.  Médias ± EPM *P < 0,05, 
**P<0,01 e ***P<0,001 vs controle (n=4). 
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Figura 19.  Inchamento induzido pela Triacsin C em mitocôndrias de fígado. As mitocôndrias 
(0,5 mg/mL) foram adicionadas ao MRP na presença de  succinato 5mM,  rotenona 2,5 µM e 
Ca2+ 20 µM. Médias ± EPM *P < 0,05 vs controle (n=4). Tempo inicial do ∆ em 60 segundos 
e tempo final do ∆ em 594 segundos. 
 

 

 
Figura 20. Células hepáticas em cultura. Observar a tendência dos hepatócitos em formar 
cordões. Cultivo em DMEM completo em condições descritas em materiais e métodos. 
Aumento de 400x. 
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Figura 21. Análise de viabilidade celular de hepatócitos primários pelo tempo de tratamento 
com Triacsin C 1 µM, utilizando PI como marcador fluorescente para morte celular. O PI (1 
mg/mL) foi adicionado 1 minuto  antes da análise por citometria de fluxo utilizando o 
citômetro Guava easyCyte 8 HT (MilliporeTM). 
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Figura 22. Análise de viabilidade celular de hepatócitos primários tratados com Triacsin C, 
por citometria de fluxo utilizando anexina V e PI como marcadores fluorescentes.  Os 
hepatócitos foram tratados com DMSO 1: 1000 (V: V) como controle, Triacsin C 1µM, DMSO 
20% e terc butil hidroperóxido (TB) 250µM, como controles positivos para necrose e 
apoptose respectivamente, em DMEM completo, nas condições descritas em materiais e 
métodos. *p<0,05; **p<0,001 e ***p<0,0001 vs DMSO. 
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Figura 23. Consumo de O2 por hepatócitos primários tratados com Triacsin C por 4 (A) e 8 
(B) horas. Os hepatócitos foram tratados com Triacsin C 1 µmol/L e/ou DMSO 1: 1000 (V: V) 
em DMEM completo nas condições descritas em materiais e métodos. Média ± EPM *P < 
0,05 vs DMSO (n=4). 
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Figura 24. Efeitos da Triacsin C sobre a expressão de (A) PGC1 alfa e (B) HAD. Os 
hepatócitos foram tratados por 8 horas com Triacsin C 1 µmol/L e DMSO como controle, 
como descrito em materiais e métodos. Médias ± EPM *P < 0,05 vs controle (n=4). 
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Figura 25. Efeito da clusianona  no estado III, estado IV, VCCCP, razão controle respiratório 
(RCR) e razão ADP/O em mitocôndrias isoladas de fígado. CCCP 1 µM foi adicionado após 
a determinação do estado IV. As mitocôndrias (0,5 mg/mL) foram adicionadas ao MRP na 
presença de EGTA 0,1 mM, succinato 5 mM  e rotenona 2,5 µM. As condições foram: (a) o 
controle, (b) 0,1, (c) 0,3, (d) 0,5, (e) 1 µM de clusianona, e (f) 0,5 µM nemorosona (NEM). 
Para a determinação de V3 e VCCCP, 100 µM de ADP ou 1 µM de CCCP foram 
adicionados onde indicado. V4 foi determinada após o esgotamento do ADP. As barras 
representam a média ± SEM (n = 3). Letras diferentes indicam diferenças estatísticas. P < 
0,05 quando comparados a todos grupos de acordo com teste ANOVA e post hoc Newman-
Keuls. 
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Figura 26. Liberação de H2O2 induzida por clusianona em mitocôndrias isoladas de fígado 
de rato. Em (a) controle, (b-d) 0,5, 1,0 e 2,5 µM de clusianona e (e) 0,5 µM de nemorosona. 
As mitocôndrias (0,5 mg/mL) foram adicionadas ao MRP na presença de succinato 5 mM, 
rotenona 2,5 µM e EGTA 0,1 mM.   
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Figura 27. Prevenção do inchamento por clusianona e nemorosona em mitocôndrias de 
fígado. Clusianona  0,5, 1 e 2,5 µM (linhas b-d) foram comparadas com o controle (linha a), 
1 µmol/L de CSA (linha f) e nemorosona 0,5 µM (linha e).  As mitocôndrias (0,5 mg/mL) 
foram adicionadas ao MRP na presença de succinato 5 mM, rotenona 2,5 µM e Ca2+ 20 µM. 
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Figura 28. Dissipação do potencial intermembrana mitocondrial induzido por clusianona e 
nemorsona em mitocôndrias de fígado. Clusianona 0,1, 1, 2,5 e 5 µM (linhas b-e) foram 
comparadas com o controle (linha a) e nemorosona 0,5 µM. As mitocôndrias (0,5 mg/mL) 
foram adicionadas ao MRP na presença de EGTA 0,1 mM, succinato 5 mM e rotenona 2,5 
µM. O CCCP 1 µM foi adicionado após a estabilização do potencial intermembrana. 
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TABELAS 
 
 

Tabela I: Porcentagem de hepatócitos em células recém isoladas e células em cultura 
depois de 24 horas. 

% Hepatócitos Não-hepatócitos

Células recém isoladas 70 30 

Células em cultura 62 38 

 

 

 
Tabela II: Sequências de sense e antisense dos primers utilizados nos ensaios de tempo 
real de RT-PCR, PGC1α e HAD. 

Gene Foward Reverse 
Peso 

molecular 
(Da) 

PGC1α 5′CAAGCCAAACCAACAACTTTATCTCT3′ 5′CACACTTAAGGTTCGCTCAATAGTC3′ 
F 7601 

R 7601 

HAD 5’TCTTGACTATGTTGGACTGGATAC3’ 5’AAGGACTGGGCTGAAATAAGG3’ 
F 7374 

R 6568 

�Actina 5’CACTTTCTACAATGAGCTGCG3’ 5’CTGGATGGCTACGTACATGG3’ 
F 6381 

R 6173 
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