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Abreviações 

 

ADP:   Adenosina 5'-difosfato 
ATP:   Adenosina 5'-trifosfato 
DZX:    Diazóxido 
EROs:                     Espécies reativas de oxigênio 
FIA:    Fator indutor de apoptose 
H2O2:    Peróxido de hidrogênio 
HO.:    Radical hidroxila 
mitoKATP:   Canal mitocondrial de K+ sensível a ATP 
mitoKIR:   Retificador interno do canal mitocondrial de K+

mitoSUR:   Receptor de sulfoniluréias do canal mitocondrial de K+

NAD+:   Nicotinamida adenina dinucleotídeo, forma oxidada 
NADH:   Nicotinamida adenina dinucleotídeo, forma reduzida 
NO.:    Óxido nítrico 
NOS:    Sintase de óxido nítrico 
O2

.-:    Radical ânion superóxido 
ONOO-:   Peroxinitrito 
Pi:    Fosfato inorgânico 
SMAC/Diablo:  Second mitochondria-derived activator of caspases/Direct 

IAP binding protein with low pI 
SOD:    Superóxido dismutase 
TPM:    Transição de permeabilidade mitocondrial 
UQ:    Coenzima Q oxidada 
UQH.-:   Radical ânion semiquinona 
UQH2:   Coenzima Q reduzida 
VDAC:   Voltage dependent anion channel 
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Introdução 

 A associação entre bactérias aeróbicas produtoras de hidrogênio e os 
ancestrais das atuais células eucarióticas trouxe o indubitável benefício de 
produzir ATP através da fosforilação oxidativa (Martin e Muller, 1998). Esta 
associação também trouxe outras vantagens, pois a mitocôndria apresenta 
uma grande riqueza de papéis dentro da fisiologia celular além de sua função 
no metabolismo energético (revisado por Zorov et al, 1997; Kowaltowski, 2000). 
Como exemplos, sua matriz consiste num espaço de alta capacidade para o 
armazenamento de íons Ca2+ (revisado por Gunter e Gunter, 2001) e contém 
enzimas essenciais para a síntese de uréia e modificação de grupos heme 
(revisado por Atamna et al., 2002). Além disso, o funcionamento da cadeia 
respiratória garante baixas tensões de oxigênio intracelular, evitando oxidações 
indesejáveis (Halliwell e Gutteridge, 1999). Ao mesmo tempo, a cadeia de 
transporte de elétrons também é um dos principais geradores de radicais livres 
e espécies reativas de oxigênio (EROs) sinalizadoras ou danosas à célula 
(Boveris e Chance, 1973; Boveris e Cadenas, 1975; Boveris, 1977; Sohal e 
Weindruch, 1996; Turrens, 1997; Halliwell e Gutteridge, 1999; Barja, 1999; 
Kowaltowski e Vercesi, 1999; Wallace, 1999; Cadenas e Davies, 2000; 
Kowaltowski e Vercesi, 2001, St-Pierre et al., 2002). Finalmente, a mitocôndria 
contém uma variedade de proteínas envolvidas na regulação da morte celular 
apoptótica, um processo altamente regulado de eliminação celular que é 
dependente de energia (revisado por Kroemer et al., 1995; Lemasters et al., 
1998; Budihardjo et al., 1999; Crompton, 1999; Adams e Cory, 2001; Danial e 
Korsmeyer, 2004). 

 Dada a importância e riqueza das funções exercidas pela mitocôndria, 
não é surpreendente constatar que sua integridade e funcionalidade podem 
afetar a viabilidade celular. Há evidências claras que fenômenos mitocondriais 
participam como iniciadores, amplificadores e reguladores de sinais que levam 
à sobrevivência celular frente a injúrias (revisado por Liu et al, 1999; Gross, 
2000; O´Rourke, 2000; Garlid et al., 2003; Oldenburg et al., 2003) ou morte 
celular frente a lesões ou sinais pró-apoptóticos (revisado por Hess e Manson, 
1984; Duchen et al., 1993; Crompton, 1999; Budihardjo et al., 1999; Adams e 
Cory, 2001; Mattson e Kroemer, 1993; Coultas e Strasser, 2003; Danial e 
Korsmeyer, 2004). Nosso interesse tem sido o entendimento da regulação da 
viabilidade celular por proteínas e funções mitocondriais.  

 

A Estrutura da Mitocôndria 

 A mitocôndria é uma organela intracelular de forma e dimensões 
distintas dependendo do tecido e estado metabólico em que se encontra, com 
diâmetro em torno de 0,2 a 1 μM. É formada por duas membranas. A 
membrana externa, de menor superfície, é composta principalmente por 
fosfatidilcolina e fosfatidiletanolamina, sendo muito mais pobre em 
fosfatidilserina, colesterol e esfingomielina que a membrana plasmática (Daum, 
1985). Esta membrana é rica em um grande canal com estrutura de β barril, o 
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voltage-dependent anion channel (VDAC), que permite a passagem de solutos 
de até 5000 Da (Colombini, 1987). A membrana interna é composta 
principalmente por fosfatidilcolina, fosfatidiletanolamina e cardiolipina (Daum, 
1985), e apresenta múltiplas invaginações ou cristas mitocondriais. A estrutura 
dessas invaginações foi recentemente reconstruída tridimensionalmente, e 
demonstra grande complexidade (Frey e Mannella, 2000). Esta membrana é 
extremamente rica em proteínas, que podem chegar a compor mais de 50% de 
seu peso seco (Daum, 1985). Dentre as proteínas presentes nessa membrana 
se encontram os componentes da cadeia respiratória e a ATP sintase, que 
realizam a fosforilação oxidativa, e transportadores dos intermediários das vias 
metabólicas que incluem enzimas intra-mitocondriais. 

 O espaço entre as duas membranas, apesar de ser extremamente 
pequeno (Frey e Mannella, 2000), tem grande importância fisiológica. Neste 
espaço se encontram enzimas com funções importantes dentro do 
metabolismo energético como o citocromo c, creatina quinase e adenilato 
quinase. Recentemente, foram localizados no espaço intermembranas diversas 
proteínas regulatórias da viabilidade celular, incluindo o próprio citocromo c, 
pró-caspase 9, SMAC/Diablo e fator indutor de apoptose.  

 A matriz abriga o DNA mitocondrial. Em células humanas há em média 
10 moléculas de DNA circular em cada mitocôndria. Esse DNA mitocondrial 
não é protegido por histonas, e é responsável pela codificação de 13 
polipeptídeos componentes da cadeia respiratória. São conhecidos mais de 
100 mutações no DNA mitocondrial de pacientes com diversos sintomas 
clínicos como na síndrome de Leber e encefalopatia mitocondrial associada à 
acidose lática (MELAS), entre outras (revisto em Schon et al., 1997).  

Na matriz mitocondrial há também enzimas do ciclo dos ácidos 
tricarboxílicos, da β oxidação de ácidos graxos e parte das enzimas do ciclo da 
uréia, dentre outras. A grande riqueza de proteínas na matriz mitocondrial 
confere a este espaço uma força coloidosmótica capaz de estimular a entrada 
de água e aumento de volume deste espaço quando o aporte de íons ao 
interior da organela é aumentado (Garlid e Beavis, 1985; Beavis et al., 1985). 
Recentemente, comprovamos que a ativação de canais mitocondriais de K+ 
sensíveis a ATP (Anexos I e II) leva a um aumento do volume da matriz 
mitocondrial com conseqüente diminuição do espaço intermembranas (Anexo 
III). Essas alterações parecem ser importantes para a regulação do transporte 
de ADP e ATP para o interior da mitocôndria (Anexos III e IV).  

 Alterações da estrutura mitocondrial ocorrem quando há modificação do 
estado funcional da organela (Mannella e Parsons, 1977; Hertsens e Jacob, 
1987) e também podem ser passos iniciais de algumas formas de morte 
celular. Como exemplos, o inchamento mitocondrial com perda da integridade 
da membrana externa pode ser um evento iniciador da morte celular necrótica 
ou apoptótica (revisado por Kroemer et al., 1995; Lemasters et al., 1998; 
Halestrap, 1999; Crompton, 1999; Kowaltowski et al., 2001). A estrutura 
mitocondrial também pode ser alterada por proteínas pró- (Scorrano et al., 
2002) e anti-apoptóticas (Anexo V, veja “Proteínas Mitocondriais Pró- e Anti-
Apoptóticas”).  
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Transporte de Elétrons e Fosforilação Oxidativa 

 A cadeia respiratória mitocondrial transforma energia redutora em um 
potencial de prótons transmembrana. Na cadeia respiratória “clássica” (veja 
Fig. 1), elétrons provenientes de diferentes substratos são colecionados na 
forma de NADH e transferidos para o átomo de ferro central da NADH 
dehidrogenase. O complexo I então transfere elétrons para a forma oxidada da 
coenzima Q (UQ), levando a sua redução (UQH2). Elétrons originários do 
succinato são transferidos para FAD e UQ pelo complexo II, resultando 
também em sua redução. A UQ pode ser reduzida também pela glicerol-fosfato 
dehidrogenase, na presença de glicerol-3-fosfato, ou pela acil-CoA 
desidrogenase (revisado por Nicholls e Ferguson, 2002).  

A UQH2 é então desprotonada, resultando na formação do ânion 
semiquinona (UQH.-), responsável pela doação de elétrons ao citocromo b-c1 e 
posteriormente ao citocromo c. Existem dois pools distintos de UQH.-, um 
localizado na face citoplasmática da membrana mitocondrial interna, e outro na 
face matricial da membrana. As duas formas de UQH.- são combinadas quando 
oxidadas, regenerando UQ e doando seus elétrons. O citocromo c então 
transporta elétrons para a citocromo c oxidase, responsável pela transferência 
de elétrons para o oxigênio, que resulta na formação de água. Esta passagem 
de elétrons se dá em quatro passos consecutivos de um elétron, devido à 
característica triplete do oxigênio (Turrens, 1997; Halliwell e Gutteridge, 1999). 
A passagem de elétrons pelas NADH desidrogenase, citocromo b-c1 e 
citocromo c oxidase é acompanhada do bombeamento de prótons da matriz 
mitocondrial para o espaço intermembranas. O gradiente de prótons gerado 
favorece a re-entrada destes para a matriz mitocondrial através da ATP 
sintase, que utiliza a energia protonmotriz para promover a síntese de ATP 
(Nicholls e Ferguson, 2002). 

 O transporte de elétrons na cadeia respiratória e a fosforilação oxidativa 
devem ser regulados para a manutenção da funcionalidade e viabilidade 
celular. A falta de síntese mitocondrial de ATP pode levar à falência energética 

Fig. 1 – Transporte de elétrons em mitocôndrias de mamíferos. 
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celular e morte necrótica (Kristian e Siesjo, 1998; Lemasters et al., 1998; 
Fiskum et al., 1998; Crompton, 1999), provocar o acúmulo de EROs 
mitocondriais (Boveris e Cadenas, 1975; Skulachev, 1997; Kowaltowski e 
Vercesi, 2001) e, possivelmente, diminuir a longevidade (Sohal e Weindruch, 
1996; Barja, 1999; Cadenas e Davies, 2000).  

Fisiologicamente, o transporte de elétrons e fosforilação oxidativa podem 
ser regulados por níveis intramitocondriais de ADP, ATP, Pi, NAD+ e NADH 
(Nicholls e Ferguson, 2002). Além disso, alguns organismos e tecidos 
apresentam reguladores específicos de fosforilação oxidativa. Em geral, estas 
são vias dissipativas que dissociam a oxidação de substratos da síntese de 
ATP, resultando na liberação de calor (veja Jarmuszkiewicz et al., 2001 para 
revisão). Um exemplo de via dissipativa são as proteínas desacopladoras, 
proteínas praticamente ubíquas que estimulam a entrada de prótons para a 
matriz mitocondrial sem síntese de ATP (revisado por Nicholls e Rial, 1999; 
Garlid et al., 2000; Klingenberg, 2001; Vercesi, 2001). Essas proteínas estão 
relacionadas à termogênese e regulação do peso corporal de mamíferos 
(Giacobino, 2002), e parecem ser importantes para o desenvolvimento e 
proteção contra estresse oxidativo de plantas e eucariotos unicelulares (Sluse e 
Jarmuszkiewicz, 2002; Brandalise et al., 2003). Outro exemplo de via 
dissipativa com função termogênica presente em plantas e fungos é a oxidase 
alternativa, que desvia elétrons da coenzima Q diretamente para O2 sem 
bombear prótons (Jarmuszkiewicz et al, 2001).  

 Recentemente nós descrevemos uma via dissipativa em mitocôndrias de 
plantas que ocorre pelo ciclamento de íons K+, entrando na mitocôndria por um 
uniporter putativo e sendo removidos por um trocador K+/H+ (Anexo VI). Este 
uniporter de K+ em mitocôndrias de plantas apresenta características 
regulatórias muito distintas do canal mitocondrial de K+ sensível a ATP 
encontrado em mamíferos (Anexos I e II), sendo insensível à inibição por ATP 
ou sulfoniluréias, mas sensível à inibição por quinina. Como resultado de sua 
atividade, há aumento da liberação de calor da suspensão mitocondrial e 
prevenção da liberação de EROs (Anexo VI).  

 

Espécies Reativas de Oxigênio Mitocondriais 

Diferentes componentes da cadeia respiratória podem converter O2 a 
radicais ânion superóxido (O2

.-) quando reduzidos. Na cadeia respiratória 
plenamente funcional, isso ocorre com aproximadamente 0,01 a 1% do 
oxigênio consumido, dependendo das condições fisiológicas e substratos 
metabolizados (Boveris e Chance, 1973; Korshunov et al., 1997; St-Pierre et 
al., 2002; Liu et al., 2002; Starkov et al., 2003; veja Anexos VII e IX). O O2

.- 
originado pela cadeia respiratória pode ser gerado pela NADH desidrogenase 
(Boveris e Chance, 1973; Turrens e Boveris, 1980), pela coenzima Q (Cadenas 
et al., 1977; Turrens et al., 1985; Boveris e Chance, 1973, veja Fig. 2) ou, 
possivelmente, por desidrogenases matriciais (Starkov e Fiskum, 2002). Apesar 
da citocromo c oxidase ser o local onde é normalmente realizada a 
transferência de elétrons para o oxigênio, a liberação de O2

.- pela citocromo c 
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oxidase é surpreendente baixa (Turrens, 1997). Isso se deve à capacidade da 
citocromo c oxidase de se ligar fortemente aos intermediários de oxigênio 
parcialmente reduzidos, impedindo seu desligamento antes da redução 
completa a H2O.  

A geração de O2
.- ao nível do átomo central de ferro da NADH 

desidrogenase é de grande importância fisiopatológica, tendo sido 
correlacionada com danos celulares em distúrbios neurodegenerativos como a 
doença de Parkinson (revisado por Singer e Ramsay, 1990; Greenameyer et 
al., 1999; Fiskum et al., 2003). Pode ser estimulada pela presença de 
substratos respiratórios que geram NADH, como o malato, glutamato e 
piruvato. A presença de rotenona, um inibidor da transferência de elétrons 
entre o complexo I e a UQ, também estimula sensivelmente a geração de O2

.- 
pela NADH desidrogenase (Turrens e Boveris, 1980; Turrens, 1997; Starkov et 
al., 2002; Sousa et al., 2003). É interessante notar que o tratamento de animais 
de experimentação com rotenona ou 1-metil-4-fenil-1,2,3,6-tetrahidropiridina, 
outro inibidor do complexo I, leva a uma neuropatia semelhante à doença de 
Parkinson (Singer e Ramsay, 1990; Betarbet et al., 2000).  

A coenzima Q é também um importante sítio de vazamento de elétrons 
na cadeia respiratória mitocondrial. Isso se deve à doação de elétrons da UQH.- 
para o oxigênio molecular. O vazamento de elétrons ao nível da coenzima Q é 

 

O 2 
.- 

H 2 O2 HO . 

2H+

MnSOD
O2  

.- 
H + 

HO2
. HO 2 
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H + 
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H 2O 
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     c 
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H2O + O2 H 2 O 
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L- argininacitrulina 
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Fig. 2 – EROs Detectáveis na Mitocôndria e Sistemas Antioxidantes. A cadeia respiratória
mitocondrial gera O2

.-, que pode ser dismutado a H2O2 pela Mn-superóxido dismutase
mitocondrial (MnSOD), combinado com um próton para gerar HO2

. ou oxidado a O2 pelo
citocromo c (cit c). O H2O2 pode ser detoxificado pela glutationa peroxidase (GP), catalase (cat)
ou tiorredoxina peroxidase (TPx). Alternativamente, pode gerar HO. na presença de Fe2+. NO. é
gerado pela sintase de óxido nítrico mitocondrial (NOS), e pode se combinar com O2

.-, gerando
ONOO-. 
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estimulado por succinato, cianeto e antimicina A (Boveris et al., 1976; Cadenas 
et al., 1977; Turrens et al., 1985; Turrens, 1997; Kowaltowski et al., 1998). A 
antimicina A tem um efeito estimulatório notavelmente grande, porque bloqueia 
a formação de UQH.- na face matricial da membrana mitocondrial interna, 
promovendo o acúmulo de UQH.- formado anteriormente na face 
intermembranas. O mixotiazol, um inibidor da formação de UQH.- na face 
citosólica da membrana mitocondrial interna, previne a formação de O2

.- pela 
coenzima Q (Turrens et al., 1985; Dawson, 1993; Hansford et al., 1997; 
Turrens, 1997; Kowaltowski et al., 1998; Starkov e Fiskum, 2001). 

Recentemente, relatos de diferenças de geração de O2
.- a partir de 

substratos que geram NADH sugeriram que desidrogenases da matriz 
mitocondrial também podem ser fontes de redução monoeletrônica de O2 
(Starkov e Fiskum, 2002). Esta hipótese pode explicar as significativas 
diferenças observadas na geração de EROs pela mitocôndria a partir de 
carboidratos e ácidos graxos (St-Pierre et al., 2002).  

 EROs distintas podem ser detectadas na mitocôndria. O O2
.- pode ser 

detectado em suspensões de partículas submitocondriais ou através do uso de 
indicadores permeáveis à mitocôndria como a hidroetidina (Turrens e Boveris, 
1980; Turrens et al., 1982; Budd et al., 1997). Em mitocôndrias intactas, sua 
detecção é dificultada devido a sua baixa difusibilidade e alta reatividade. 
Provavelmente, a difusão de O2

.- através da membrana mitocondrial ocorre 
pela combinação de O2

.- e prótons, gerando o radical peridroxil (HO2
., Liu, 

1997, veja Fig. 2). 

 O2
.- pode ser rapidamente dismutado a peróxido de hidrogênio (H2O2) 

pela superóxido dismutase intramitocondrial dependente de manganês 
(MnSOD, para revisão veja Fridovich, 1995) ou pela Cu/ZnSOD do espaço 
intermembranas (Okado-Matsumoto et al., 2001; Sturtz et al., 2001). Por ser 
mais estável e difusível que o O2

.-, o H2O2 pode ser detectado com maior 
facilidade em suspensões mitocondriais (Loschen et al., 1973; Loschen e Azzi, 
1975; Boveris et al., 1976; Kowaltowski et al., 1995; Kowaltowski et al., 1996; 
1998; Korshunov et al., 1997; St-Pierre et al., 2002; Sousa et al., 2003, Anexos 
VI-X). Devido a essa propriedade, a detecção de H2O2 é freqüentemente usada 
como indicador de estresse oxidativo mitocondrial. 

 O H2O2, na presença de Fe2+, gera o radical hidroxil (HO.) (Sutton e 
Winterborn, 1989), um radical extremamente reativo, com meia vida curta 
(Lubec, 1996), tornando sua detecção em sistemas biológicos muito complexa 
(Giulivi et al., 1995; Grijalba et al., 1999).  

Recentemente, foi descrita uma sintase de óxido nítrico localizada na 
membrana mitocondrial interna, capaz de gerar óxido nítrico (NO.) através da 
oxidação de L-arginina (Giulivi et al., 1998; Tatoyan e Guilivi, 1998; Elfering et 
al., 2002; Lacza et al., 2003; Elfering et al., 2004; Valdez et al., 2004). Sabe-se 
que NO. pode modular as taxas de respiração e síntese de ATP, pois inibe a 
citocromo c oxidase (revisado por Giulivi, 2003; Brunori et al., 2004). O NO. 
pode reagir com O2

.- mitocondrial, gerando o peroxinitrito (ONOO-) (Pryor e 
Squadrito, 1995). 
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 Existem diversas condições que podem alterar a geração mitocondrial 
de EROs (revisado por Skulachev, 1997; Kowaltowski e Vercesi, 2001). Uma 
situação de relevância patológica é a alteração da tensão de oxigênio do micro-
ambiente mitocondrial. Obviamente, a incubação de mitocôndrias em um 
ambiente na ausência total de oxigênio (anóxia) previne a formação de EROs. 
Porém, na presença de baixas concentrações de oxigênio (hipóxia), como 
ocorre durante a isquemia tecidual (condição em que há parada da perfusão do 
tecido, com falta de oxigenação e nutrição adequados), a geração mitocondrial 
de EROs pode tanto se encontrar aumentada como inibida (Costa et al., 1993; 
Yang e Block, 1995; Delgi Esposti e McLennan, 1998; Vanden Hoek et al., 
1998; Waypa e Schumacker, 2002). Em condições hiperóxicas, a geração 
mitocondrial de EROs é estimulada (Boveris e Chance, 1973; Jamieson et al., 
1986). É interessante também mencionar que mitocôndrias incubadas em 
anóxia e depois suplementadas com oxigênio (uma experimento in vitro que 
simula a isquemia/reperfusão) geram quantidades aumentadas de EROs logo 
após a reoxigenação (Bolli et al., 1988; 1989; Kowaltowski et al., 1995). Nessas 
condições, a geração de EROs mitocondriais também pode ser estimulada pelo 
aumento das concentrações de Ca2+ celulares e mitocondriais (Kowaltowski et 
al., 2001). EROs geradas pela mitocôndria podem ter um papel importante na 
gênese de lesões teciduais associadas à isquemia/reperfusão (Bolli, 1998; 
Kristian e Siesjo, 1998; Fiskum et al., 1998; Castilho et al., 1999; Kim et al., 
2003; Levraut et al., 2003). 

Como conseqüência do aumento da geração de EROs mitocondriais, 
podem ocorrer danos oxidativos a ácidos nucléicos, lipídeos e proteínas 
(revisado por Kowaltowski e Vercesi, 2001). Uma conseqüência comum do 
estresse oxidativo mitocondrial na presença de concentrações elevadas de 
Ca2+ é a transição de permeabilidade mitocondrial (TPM), uma permeabilização 
não seletiva da membrana mitocondrial interna que leva à disfunção da 
organela, além de liberação de fatores mitocondriais pró-apoptóticos 
(Kowaltowski et al., 2001). A ocorrência de TPM é um evento iniciador em uma 
grande diversidade de formas de morte celular, incluindo a pós-isquêmica e 
algumas formas de apoptose (revisado por Duchen et al., 1993; Zoratti e 
Szabo, 1995; Kroemer et al., 1995; Lemasters et al., 1998; Crompton, 1999; 
Halestrap, 1999; Orrenius, 2004).  

O citocromo c é também um importante fator regulatório para a liberação 
de EROs mitocondriais (Zhao e Xu, 2004; Pereverzey et al., 2003). A perda de 
citocromo c posterior à TPM resulta em aumento da liberação mitocondrial de 
H2O2 (Cai e Jones, 1998), e pode ser um dos principais desencadeadores da 
morte celular secundariamente a esse processo. Nós demonstramos (Anexo 
VIII) que a perda de citocromo c leva a um aumento na geração de EROs não 
só por promover diminuição da velocidade respiratória (Skulachev, 1998), mas 
também por retirar da mitocôndria uma proteína capaz de receber elétrons de 
pontos intermediários da cadeia respiratória, evitando sua transferência para o 
O2.  

Outra condição que altera a geração mitocondrial de EROs consiste em 
utilizar um protonóforo para diminuir levemente o potencial de membrana 
mitocondrial, desacoplando a respiração do potencial de membrana. Nessas 
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condições, ocorre uma diminuição significativa da geração mitocondrial de 
EROs (Korshunov et al., 1997; Skulachev, 1997). O desacoplamento 
mitocondrial pode ser promovido também por ativação de proteínas 
desacopladoras mitocondriais (Nègre-Salvayre et al., 1997; Kowaltowski et al., 
1998), cuja atividade é estimulada por aumentos dos níveis mitocondriais de 
O2

.- (Murphy et al., 2003; Talbot et al., 2004). Acredita-se que a diminuição da 
geração de EROs em mitocôndrias ligeiramente desacopladas esteja 
relacionada ao aumento das taxas de respiração, que reduz o tempo de vida de 
intermediários reduzidos que doam elétrons para o O2. É possível também que 
o aumento das taxas respiratórias cause uma diminuição na tensão de oxigênio 
no micro-ambiente mitocondrial, prevenindo assim a formação de O2

.- 
(Skulachev, 1997).  

Nós caracterizamos um mecanismo de desacoplamento mitocondrial 
leve que envolve a entrada de íons K+ pelo canal mitocondrial de K+ sensível a 
ATP (veja Fig. 3 e texto abaixo) e remoção destes íons pelo trocador K+/H+. O 
funcionamento conjunto destes canais, apesar de reduzir o potencial de 
membrana em menos de 10 mV (Anexo II), é capaz de diminuir a liberação de 
H2O2 mitocondrial em até 30% (Anexo IX). Este é um mecanismo 
extremamente interessante de regulação da geração mitocondrial de EROs 
porque tem efeito muito limitado sobre a fosforilação oxidativa, e é a primeira 
via dissipativa descrita com reguladores farmacológicos bem estabelecidos. 

 

Transporte Mitocondrial de K+  

 Quando descreveu a teoria quimiosmótica, 
Mitchell (1961) previu o vazamento de K+, o cátion 
intracelular mais abundante, para o interior da 
mitocôndria, pois o gradiente de prótons gerado 
pela cadeia de transporte de elétrons é um forte 
estímulo para a passagem de cátions pela 
membrana mitocondrial interna. Sabe-se que este 
vazamento de K+ é estimulado pelo gradiente de 
prótons e limitado pela barreira energética da 
passagem de um íon pela membrana (Garlid e 
Paucek, 2003). No caso da membrana mitocondrial 
interna, a dificuldade de vazamento de cátions é 
extremamente alta, provavelmente por causa do alto conteúdo de cardiolipina 
(Daum, 1985). Deste modo, o vazamento de K+ é lento o suficiente para não 
inviabilizar a fosforilação oxidativa.  

Fig. 3 – Transporte de K+ 
pelas membranas 

mitocondriais 

 Apesar do vazamento de K+ ser lento, este processo é contínuo, e o 
acúmulo de K+ com tempo levaria a um aumento do volume da matriz 
mitocondrial, porque é acompanhado da entrada eletroneutra de íons fosfato 
pelo trocador Pi

-/OH- (Wohlrab, 1980). Para compensar este aumento de 
volume, a mitocôndria possui trocadores K+/H+ que removem K+ da matriz às 
custas do potencial de prótons (Garlid, 1980; Kakr et al., 1989, Fig. 3). Os 
mecanismos de regulação da atividade do trocador de K+/H+ ainda são pouco 
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conhecidos, mas podem envolver stretch receptors ou alterações da 
concentração de Mg2+ intramitocondrial provocadas pela diluição da matriz 
(veja Garlid e Paucek, 2003 para revisão).  

 Por causa do efeito desacoplador da entrada de K+ na matriz 
mitocondrial, não se esperaria haver um mecanismo regulado de entrada deste 
íon na mitocôndria. Porém, estudos na década de 80 (Mironova et al., 1981; 
Chang e Diwan, 1982) sugeriram a existência de transportadores de K+ em 
membranas mitocondriais. Infelizmente, nestes trabalhos não foi possível 
caracterizar estes transportadores, nem eliminar a possibilidade que fossem 
proteínas contaminantes não mitocondriais. Somente em 1991, Inoue et al. 
demonstraram que mitocôndrias isoladas de mamíferos possuem um canal que 
transporta K+ de maneira sensível a ATP (mitoKATP) na membrana interna, 
trazendo maior suporte à existência de canais de K+ mitocondriais. Esse canal 
sensível a ATP foi isolado e reconstituído em lipossomos por Paucek et al. 
(1992), e estudos iniciais de sua estrutura sugerem que possui grande 
semelhança com o canal de K+ sensível a ATP da membrana plasmática.  

Apesar da aparente semelhança estrutural, o mitoKATP apresenta uma 
resposta diferenciada à ativação por drogas em relação a canais da membrana 
plasmática. Como exemplo, o mitoKATP é cerca de 2000 vezes mais sensível à 
abertura por diazóxido, e é inibido especificamente por 5-hidroxidecanoato 
(Garlid et al., 1996; Jaburek et al., 1998). Graças às diferentes sensibilidades a 
drogas, é possível atribuir efeitos in vivo de medicamentos que abrem ou 
fecham canais de K+ à proteína plasmática ou mitocondrial. Através do uso de 
diazóxido e 5-hidroxidecanoato, verificou-se que a forte proteção isquêmica 
cardíaca promovida por drogas que abrem canais de K+ se deve à abertura do 
canal mitocondrial (Garlid et al., 1997, veja discussão abaixo).  

Parte dos objetivos do nosso grupo de pesquisa tem sido a 
caracterização das conseqüências funcionais da ativação do mitoKATP. Nós 

Fig. 4 - Função da cadeia de transporte de elétrons, ATP sintase, trocador ATP/ADP e
captação de Ca2+ mitocondrial em condições fisiológicas (esquerda), isquêmicas (centro)
e isquêmicas na presença do mitoKATP aberto (direita).  

+ O2
+ substratos 

- O2
- substratos 

- O2
- substratos 
+ mitoKATP
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quantificamos o transporte de K+ através destes canais em mitocôndrias de 
coração (Anexo I), cérebro (Anexo II) e rim (Anexo XI). Em todos esses tecidos, 
o transporte de K+ ATP-sensível é limitado (30-170 nmoles . min-1 . mg de 
proteína-1) e incapaz de diminuir o potencial de membrana em mais de 10 mV. 
Isso significa que este canal não pode agir significativamente como um 
regulador de velocidade respiratória ou potencial de prótons. De fato, seus 
principais efeitos parecem ser sobre a regulação de volume (Anexos I, II e XI) e 
a geração de EROs (Anexo IX).  

A regulação do volume mitocondrial pode ser um importante fator no 
efeito protetor contra danos isquêmicos da abertura deste canal. Durante a 
isquemia, a falta de oxigênio resulta na perda de bombeamento de prótons pela 
cadeia de transporte de elétrons. No coração, que é pobre em subunidades 
inibitórias de ATP sintase (Rouslin e Broge, 1996), pode ocorrer inversão da 
reação catalisada por esta enzima, com hidrólise de ATP e bombeamento fútil 
de prótons (Fig. 4). Esta atividade acaba depletando mais rapidamente as 
reservas energéticas do tecido. Nós demonstramos que o inchamento 
mitocondrial osmótico (Anexo III) ou pela ativação de mitoKATP (Anexos III, IV e 
XI) diminui a hidrólise de ATP por mitocôndrias em condições em que não há 
respiração (veja Figs. 4, 5). Este efeito pode ser devido à diminuição do espaço 
intermembranas secundário ao inchamento mitocondrial, um efeito que altera a 
interação do VDAC com proteínas do espaço intermembranas e membrana 
interna, diminuindo sua permeabilidade a ATP e ADP (Gellerich et al., 1993).  

Uma segunda conseqüência da limitação da hidrólise de ATP em 
mitocôndrias isquêmicas é a geração de um potencial de membrana menor, 
que permite uma menor captação de Ca2+ (Anexo IV, Fig. 4), e pode evitar 
conseqüências indesejáveis desta captação excessiva, como a TPM. A TPM 
nessas condições também pode ser prevenida pela limitação da geração de 
EROs promovida pela abertura do mitoKATP (Anexo IX). Deste modo, a 
proteção isquêmica promovida por agonistas do mitoKATP como o diazóxido 
(DZX) ocorre por vários efeitos inter-relacionados secundários à abertura deste 
canal (ver Fig. 5). 

É interessante notar que, apesar de ter características farmacológicas e 
fisiológicas bem determinadas, o mitoKATP ainda não tem estrutura conhecida. 
O seu seqüenciamento tem sido dificultado pela baixa abundância, de cerca de 
uma cópia por mitocôndria (Anexos I e II). No entanto, estudos com a proteína 
parcialmente purificada sugerem que seja composta por quatro subunidades de 
55 kDa que formam um canal de K+ (mitoKIR) e quatro subunidades de 63 kDa 
que formam o receptor de sulfoniluréia (mitoSUR, Paucek et al., 1992; Garlid e 
Paucek, 2003). Esta estrutura é semelhante à de canais de K+ sensíveis a ATP 
da membrana plasmática. As diferenças na regulação fisiológica e 
farmacológica sugerem que pelo menos o mitoSUR seja exclusivamente 
mitocondrial, pois responde a baixas concentrações de diazóxido e promove 
fechamento, e não abertura, do canal na presença de ADP (para revisão, veja 
Garlid e Paucek, 2003).  

 

16



Participação da Mitocôndria na Regulação da Viabilidade Celular 

Isquemia 

↓ transporte de elétrons 

↓ fosforilação 
oxidativa 

estresse 
oxidativo 

↓ ATP celular 

↑ glicólise  ↑ [Ca2+] 
citosólico 

TPM 

 ↑ [Ca2+] 
mitocondrial 

acidose 

↓ ΔΨ 

   ↑ hidrólise de ATP 
mitocondrial 

↑ ΔΨ 

captação de 
Ca2+ mitochondrial 

DZX 

DZX 

Morte Celular 

 DZX

Fig. 5 – Mecanismos através dos quais a abertura do mitoKATP com DZX pode prevenir a 
morte celular isquêmica. 

Isquemia, Reperfusão e Pré-Condicionamento Cardíaco  

 Como dito anteriormente, a isquemia consiste na perda de aporte de 
sangue a um tecido, resultando em falta de oxigenação e nutrição adequados. 
Ocorre em diversas condições patológicas, sendo uma das condições mais 
incidentes o infarto cardíaco. Nesta condição, ocorre dano celular grave, com 
necrose generalizada na área central, onde o aporte de nutrientes foi 
interrompido completamente e por longo tempo, inviabilizando o metabolismo 
oxidativo. Nas áreas adjacentes (áreas cinzentas ou de penumbra), ocorre um 
dano menos severo, caracterizado por morte celular necrótica e/ou apoptótica. 
Este dano freqüentemente é observado após o re-estabelecimento da 
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circulação sangüínea (reperfusão), indicando que há processos lesivos 
relacionados também ao re-estabelecimento do metabolismo oxidativo (para 
revisão, veja Jennings e Reimer, 1991).  

 A participação da mitocôndria em lesões cardíacas promovidas por 
isquemia/reperfusão é multifatorial. Durante a isquemia, a falta de fosforilação 
oxidativa e função inversa da ATP sintase levam à diminuição dos níveis 
intracelulares de ATP, aceleração da glicólise e acidificação (Fig. 5, Anexo IV, 
Jennings e Reimer, 1991; Rouslin et al., 1995; Di Lisa et al., 1998). Há também 
perda da homeostase de Ca2+, por falta de ATP (Nayler, 1981). Pode também 
haver aumento da geração de EROs (Delgi Esposti e McLennan, 1998; Becker 
et al., 1999). Após a reperfusão, há um aumento maciço de EROs geradas 
(Bolli et al., 1988; Vanden Hoek et al., 1996), levando a danos oxidativos 
celulares (para revisão veja Kowaltowski e Vercesi, 1999; Kowaltowski et al., 
2001). O grupo do Prof. Halestrap (Griffiths e Halestrap, 1993; Griffiths e 
Halestrap, 1995) mostrou a ocorrência de TPM após a reperfusão cardíaca 
através de estudos farmacológicos e medidas do volume e integridade 
mitocondriais.  

Em 1986, Murry et al. fizeram uma descoberta surpreendente: corações 
submetidos a um período curto de isquemia (5 min) sofriam uma lesão menor 
quando eram posteriormente submetidos a um período isquêmico mais longo 
(40 min), se comparados a corações em que não houve o período curto de 
isquemia. Esse período curto de isquemia cardíaca não lesiva foi denominado 
pré-condicionamento cardíaco. Estudos posteriores comprovaram que o pré-
condicionamento também é eficaz na prevenção de danos isquêmicos em 
outros órgãos, como cérebro e rim (Bonventre, 2002; Reis et al., 1997).  

 O mecanismo pelo qual o pré-condicionamento determina uma menor 
lesão isquêmica ainda é motivo de intensa investigação. Sabe-se que os 
efeitos do pré-condicionamento podem ser prevenidos pela presença de 
inibidores de proteína kinase C (Ytrehus et al., 1994) e também por 
antioxidantes (Chen et al., 1995). Sabe-se também que corações tratados com 
agonistas adrenérgicos ou oxidantes são protegidos contra danos isquêmicos 
(Yao e Gross, 1993; Vanden Hoek et al., 1998), sugerindo que o pré-
condicionamento envolve sinalização por EROs e proteínas quinases. 
Reguladores de morte celular apoptótica, como o Bcl-2 e Bid (Maulik et al., 
1999; Nakamura et al., 2000, veja abaixo) também têm sua distribuição e 
expressão alterada pelo pré-condicionamento, o que indica que o pré-
condicionamento pode inibir não só a morte celular necrótica, típica da área 
central do enfarte, como também a morte celular apoptótica, que ocorre na 
área periférica (Saraste et al., 1997). A alteração de expressão e localização 
intracelular destes mediadores de morte celular pode também explicar porque, 
além de inibir lesões cardíacas que ocorrem imediatamente após pré-
condicionamento, este processo é capaz de prevenir danos isquêmicos ~24 
horas após o pré-condicionamento (pré-condicionamento tardio – Kuzuya et al., 
1993).  

 Também foi comprovado que inibidores do mitoKATP como o 5-
hidroxidecanoato previnem os efeitos protetores do pré-condicionamento 
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isquêmico (Schultz et al., 1997). Este fato, somado à observação que a 
abertura do mitoKATP é cardioprotetora (Garlid et al., 1997) sugere que o pré-
condicionamento isquêmico leva à abertura do mitoKATP, e que a abertura deste 
canal seja protetora contra a isquemia.  

 Nosso grupo identificou vários efeitos citoprotetores da abertura do 
mitoKATP durante a isquemia/reperfusão (veja Figs 4 e 5). A diminuição da 
hidrólise de ATP (Anexos III e IV) leva a maiores níveis teciduais de compostos 
fosfatoados ricos em energia (Anexo IV). A diminuição da captação excessiva 
de Ca2+ (Anexo IV) pode prevenir a TPM (Hausenloy et al., 2004). Finalmente, a 
prevenção da geração de EROs mitocondriais (Anexo IX) pode diminuir lesões 
oxidativas pós-isquêmicas. Esta última função do mitoKATP é ainda bastante 
discutida, pois alguns grupos sugerem que a abertura do mitoKATP possa 
aumentar, e não diminuir a geração mitocondrial de EROs (Carroll et al., 2001; 
Forbes et al., 2001; Krenz et al., 2002). Porém, o mecanismo pelo qual este 
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aumento ocorreria não é bem justificado, e a hipótese é baseada em dados 
experimentais contestáveis pela falta de realização de controles adequados e 
uso de indicadores inespecíficos (veja revisão crítica em Gross, 2003). 

Nós também nos dedicamos ao estudo dos mecanismos pelos quais o 
pré-condicionamento pode levar à ativação do mitoKATP (Anexo X, veja Fig. 6). 
Verificamos que períodos curtos de isquemia levam a uma pequena inibição do 
Complexo I, que resulta em uma produção aumentada de EROs. Estas EROs 
levam à ativação do mitoKATP, por oxidação direta ou secundariamente à 
ativação de quinases (Zhang et al., 2001). O mitoKATP realiza então os efeitos 
cardioprotetores finais discutidos acima. 

Os nossos resultados sobre os mecanismos envolvidos no pré-
condicionamento isquêmico obtidos utilizando corações de rato perfundidos e 
mitocôndrias isoladas são bastante concordantes com os resultados do grupo 
de Schumacker e colaboradores, que estudam pré-condicionamento em 
cardiomiócitos de frangos recém-nascidos. Este grupo verificou que há um 
aumento leve de EROs mitocondriais leve durante o pré-condicionamento, que 
previne o substancial aumento de EROs pós-reperfusão (Vanden Hoek et al., 
1998). Agonistas do mitoKATP também previnem EROs pós-reperfusão (Vanden 
Hoek et al., 2000), e a presença de antioxidantes durante o pré-
condicionamento evita seus efeitos cardioprotetores (Lebuffe et al., 2003). 
Como os efeitos protetores do pré-condicionamento também foram prevenidos 
por inibidores de NO. sintases, estes autores sugerem que a sinalização 
durante o pré-condicionamento cardíaco envolve também espécies reativas de 
nitrogênio (Lebuffe et al., 2003).  

 

Proteínas Mitocondriais Pró- e Anti-Apoptóticas 

 Além de participar da morte celular necrótica, a forma predominante de 
perda celular após a isquemia/reperfusão, a mitocôndria também participa da 
apoptose, uma morte celular altamente regulada e dependente de energia 
(revisado por Tomei e Umansky, 2001). A participação da mitocôndria na 
apoptose foi inicialmente demonstrada através de experimentos que indicaram 
que o citocromo c, componente do espaço intermembranas mitocondrial, era 
essencial para a indução de apoptose (Liu et al., 1996). O translocamento do 
citocromo c do espaço intermembranas para o citosol é característica das fases 
inicias da apoptose, e leva à ativação de caspases, que promovem então a 
clivagem do DNA nuclear e a apoptose (Liu et al., 1996; Cai et al., 1998; 
Gottlieb, 2000).  

 Logo após a caracterização da participação do citocromo c na apoptose, 
Kroemer e colaboradores descobriram uma segunda proteína do espaço 
intermembranas mitocondrial que induzia apoptose quando introduzida no 
citosol (Susin et al., 1996). Essa flavoproteína de 57 kDa, chamada de Fator 
Indutor de Apoptose (FIA), leva a características apoptóticas em núcleos 
isolados mesmo na ausência de caspases (Susin et al., 1999).  
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 Hoje, sabe-se que a mitocôndria contém vários compostos que regulam 
a morte celular. A pró-caspase 9 é liberada de mitocôndrias durante a 
apoptose. No citosol, é clivada e participa da composição do apoptossomo, que 
media a clivagem de caspase 3, responsável pela clivagem de DNA, de modo 
ativado por citocromo c (Krajewski et al., 1999; Zou et al., 1999). A 
Smac/Diablo, também presente na mitocôndria antes da ativação do processo 
apoptótico, se liga a proteínas inibitórias de apoptose quando liberada para o 
citoplasma, aumentando a probabilidade de ocorrer ativação de caspases (Du 
et al., 2000; Ekert et al., 2001).  

 Após o reconhecimento do papel regulador da mitocôndria na apoptose, 
foram identificados mecanismos de controle da liberação de fatores pró-
apoptóticos pela organela. Nesse papel regulatório, destacam-se as proteínas 
da família do Bcl-2 (Adams e Cory, 1998; Reed, 1998; Gottlieb, 2000; Tsujimoto 
e Shimizu, 2000). O Bcl-2 foi inicialmente identificado em linfomas, e associado 
à resistência à quimioterapia (Miyashita and Reed, 1992). Posteriormente, 
verificou-se que o Bcl-2 se expressa em tumores de várias origens. Essa 
proteína é mitocondrial, provavelmente restrita à membrana externa 
(Monaghan et al., 1992; Nakai et al., 1993). A presença do Bcl-2 inibe a 
liberação de FIA e citocromo c pela mitocôndria, evitando assim a ativação de 
caspases e morte celular apoptótica (Susin et al., 1996; Kluck et al., 1997; 
Yang et al., 1997). O mecanismo pelo qual o Bcl-2 inibe a liberação de fatores 
mitocondriais é controverso, e aparentemente envolve múltiplos pontos de 
regulação (veja discussão abaixo).  

 Além do Bcl-2, outras proteínas da mesma família atuam na regulação 
da liberação de fatores mitocondriais apoptogênicos, dentre eles a BAX, Bcl-xL, 
BIM, BAD e BID (Adams e Cory, 1998). Algumas das proteínas dessa família 
têm atividade pró-apoptótica, sendo a BAX, BAD e BID as mais estudadas. A 
BAX é expressa em células saudáveis e normalmente se encontra no citosol. 
Quando ocorre um estímulo apoptótico, a BAX se transloca do citoplasma para 
a mitocôndria junto com a forma ativa de BID, um evento que coincide com a 
liberação mitocondrial de citocromo c (Skulachev, 1998; Adams e Cory, 1998; 
Polster et al., 2001). Não são bem estabelecidos os mecanismos pelos quais a 
BAX promove a liberação de citocromo c, mas sabe-se que a presença de Bcl-
2 inibe esse processo.  

 Para poder estabelecer os mecanismos de regulação por Bcl-2 da 
liberação de citocromo c e FIA, procurou-se compreender como essas 
proteínas são liberadas do espaço intermembranas mitocondrial para o 
citoplasma. Esses estudos geraram grande discussão na literatura, e hoje 
parece haver um consenso de que não há um mecanismo único para a 
liberação de citocromo c e FIA da mitocôndria. Um fenômeno conhecido pelo 
qual ocorre liberação de citocromo c e FIA é a TPM. Na TPM, a oxidação de 
proteínas da membrana mitocondrial interna leva à formação de um poro não 
seletivo, de alta condutividade, causando a entrada de eletrólitos e água para a 
matriz mitocondrial, resultando em inchamento coloidosmótico da organela 
(revisado por Zoratti e Szabo, 1995). Esse inchamento provoca a ruptura da 
membrana mitocondrial externa, com liberação de citocromo c e FIA para o 
citosol. O Bcl-2 inibe a TPM indiretamente, por aumentar o poder redutor da 
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mitocôndria e prevenir a lesão oxidativa (Kowaltowski et al., 2000). A BAX pode 
provocar a TPM, por mecanismos ainda não determinados (Pastorino et al., 
1998; Narita et al., 1998).  

 Apesar de ser bem comprovado que o citocromo c e FIA podem ser 
liberados pela mitocôndria devido à TPM, parece pouco lógico supor que o 
mecanismo principal de liberação desses componentes do espaço 
intermembranas seja a permeabilização da membrana interna, que, além de 
romper a membrana externa, também compromete a funcionalidade da 
mitocôndria e diminui a oferta celular de ATP, essencial à apoptose. Também 
não é claro como a BAX, que se localiza na membrana externa, regula a TPM. 
De fato, comprovou-se que a liberação de citocromo c pode ocorrer apenas 
devido a um aumento da permeabilidade da membrana mitocondrial externa, 
como ocorre quando a BAX se insere nessa membrana de modo estimulado 
por BID truncado (Shimizu et al., 1999; Polster et. al. 2001). Essa interação da 
BAX com a membrana externa é inibida por Bcl-2 e outras proteínas anti-
apoptóticas similares, como a Bcl-xL (Shimizu et al., 1999; Polster et. al. 2001). 
Hoje, acredita-se que a apoptose programada (aquela prevista pelo ciclo 
celular) ocorre devido à permeabilização da membrana externa, enquanto a 
apoptose acidental (que se segue a estímulos necróticos mais brandos, como 
nas áreas cinzentas/penumbra do infarto cardíaco) pode ser desencadeada 
pela TPM, desde que ela ocorra apenas em uma fração das mitocôndrias 
(Crompton, 1999).  

 Para estudar os efeitos do Bcl-2 é comum utilizar células transfectadas 
com o gene bcl-2, que expressam a proteína em quantidades aumentadas. 
Várias linhagens celulares hiperexpressando Bcl-2 foram criadas, e notou-se 
que elas têm características diferentes das células controle (transfectadas com 
vírus sem o gene). Uma característica marcante dessas células é possuir maior 
quantidade de compostos antioxidantes, ou de apresentar menor lesão quando 
expostas a estresse oxidativo (Hockenbery et al., 1993, Kane et al., 1993, 
Ellerby et al., 1996). Essa característica está de acordo com trabalhos que 
sugerem um papel importante de EROs na regulação da apoptose (Sarafian e 
Bredesen, 1994; Voehringer, 1999; Chandra et al., 2000). Também é 
condizente com estudos que comprovam que proteínas da família Bcl-2 inibem 
morte celular não-apoptótica secundária a estresse oxidativo (Anexo VII).  

 Numa tentativa de entender melhor os efeitos redox da hiperexpressão 
do Bcl-2, nós realizamos experimentos determinando seus efeitos 
bioenergéticos e o resultado sobre a geração mitocondrial de EROs (Anexos V 
e VII). Para avaliar os efeitos bioenergéticos da hiperexpressão de Bcl-2, 
comparamos a respiração, potenciais de membrana, ΔpH e concentrações 
intramitocondriais de K+ em linhagens celulares Bcl-2- e Bcl-2+ (Anexo V). 
Trabalhos anteriores de nosso grupo e outros (Shimizu et al., 1998; 
Kowaltowski et al., 2000) sugeriam que Bcl-2 promove um aumento do 
potencial de membrana mitocondrial, mas notamos que esta diferença não era 
real. Havia uma diferença de resposta a indicadores de potencial de membrana 
mitocondrial que, quando normalizada, indicava valores de potencial de 
membrana idênticos na presença ou ausência de Bcl-2. Surpreendentemente, 
as células Bcl-2+ apresentavam diferenças em resposta a todos os indicadores 
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usados no trabalho, o que nos levou a suspeitar que houvesse alterações 
estruturais nessas mitocôndrias. Esta hipótese foi confirmada através de 
análise de tamanho de partículas e espalhamento lateral de luz de mitocôndrias 
individuais por citometria de fluxo, que indicou a presença de organelas 
maiores e mais complexas quando hiperexpressam Bcl-2.  

 No momento, estamos realizando uma colaboração com o Prof. Carmen 
A. Mannella (Wadsworth Instutite, Albany, USA) para realizar tomografias por 
microscopia eletrônica (Frey e Mannella, 2000) para identificar as alterações 
estruturais específicas promovidas por Bcl-2. Apesar de ainda não serem 
precisamente identificadas, tais alterações não são completamente 
inesperadas. Pelo menos uma proteína da família Bcl-2, o BID, promove 
alterações da estrutura das cristas mitocondriais e da relação entre membrana 
interna e externa (Scorrano et al., 2002). A presença de mitocôndrias maiores 
também fornece uma explicação para a presença de maior quantidade de 
compostos solúveis na matriz como NADH (Ellerby et al., 1996; Kowaltowski et 
al., 2000), apesar de não haver mudança na velocidade e acoplamento 
respiratório (Anexo V).  

 Outra característica surpreendente das mitocôndrias transfectadas com 
Bcl-2 e também Bcl-xL e Mcl-1, duas proteínas antiapoptóticas da mesma 
família (Adams e Cory, 2001), é a liberação de maiores quantidades de EROs 
(Degli Esposti et al., 1999; Anexo VII, ver Fig. 7). Este efeito aparentemente 
paradoxal de proteínas que protegem contra a morte celular se deve a 
alterações do metabolismo de NADH, possivelmente devido a sua maior 
quantidade. Pudemos comprovar que esta geração crônica de EROs em 
quantidades maiores pela cadeia respiratória mitocondrial leva a um aumento 
da capacidade de remover H2O2 destas células. Se a geração aumentada de 
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EROs é prevenida pelo uso de baixas concentrações de desacopladores 
mitocondriais no meio de cultura, as células, mesmo expressando essas 
proteínas, perdem sua resistência contra dano celular oxidativo (Anexo VII). 
Deste modo, propomos que a hiperexpressão de Bcl-2 e proteínas 
semelhantes protege não só contra a morte celular apoptótica, mas também 
contra a morte celular necrótica oxidativa, porque aumenta o poder redutor 
destas células (Fig. 7). Este efeito protetor contra morte celular necrótica pode 
ser essencial para a sobrevivência de tumores sólidos que expressam essas 
proteínas, pois estes tecidos são submetidos a tensões muito variáveis de 
oxigênio que, presumivelmente, podem levar a estresse oxidativo.  

 

Considerações Finais 

 É bem estabelecido que a mitocôndria tem um papel regulatório no 
metabolismo energético e oxidativo, sendo assim essencial para a manutenção 
da viabilidade celular. O conjunto de trabalhos exposto nesta tese contribui 
para a compreensão dos mecanismos pelos quais a função mitocondrial pode 
afetar a sobrevivência da célula. Dentre esses mecanismos, se destacam: 

1. A regulação do metabolismo energético durante a isquemia em coração, 
cérebro e rim por canais de K+, impedindo a perda de ATP por hidrólise 
mitocondrial (Anexos I-IV e XI). 
2. A regulação da geração de EROs mitocondriais por canais de K+, a primeira 
descrição de uma via de regulação desta geração com agonistas e 
antagonistas farmacológicos conhecidos (Anexos VI e IX). 
3. A descrição de uma nova via dissipativa em plantas envolvendo ciclamento 
de K+, que leva à liberação de calor e previne a geração de EROs (Anexo VI).  
4. A prevenção da liberação de EROs mitocondriais por citocromo c, 
componente da cadeia respiratória e sinalizador na apoptose (Anexo VIII). 
5. A alteração da estrutura mitocondrial promovida por proteínas da família 
Bcl-2 (Anexo V). 
6. A prevenção de danos teciduais oxidativos através de sinalização redox. 
Pré-condicionamento cardíaco ou expressão de proteínas da família Bcl-2 
levam a aumentos pequenos da geração de EROs que induzem respostas 
celulares protetoras (Anexos VII e X).  

Esperamos que os dados acumulados nessa área auxiliem na definição de 
abordagens para prevenir a morte celular indesejada, como àquela que ocorre 
após a isquemia, e evitar a sobrevivência celular indesejada, como a que 
ocorre em doenças proliferativas e auto-imunes.  
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