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A vida sem riscos é morta! Sem desafios o cérebro dorme. 
José Ângelo Gaiarsa 
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RESUMO 

A hiperamonemia é um achado comum em crianças com 

acidemia metilmalônica, um erro inato do metabolismo caracterizado 

por retardo mental, convulsões e acúmulo tecidual de ácido 

metilmalônico (MMA). Embora existam evidências de que o MMA 

induza convulsões por inibição da sucinato desidrogenase (SDH), 

muito pouco se sabe sobre a contribuição da hiperamonemia para o 

desenvolvimento das convulsões nestes pacientes. No presente estudo 

investigou-se os efeitos do acetato de amônio sobre a ação 

convulsivante do MMA in vivo e do cloreto de amõnio sobre a 

inibição da SDH estriatal induzida pelo MMA in vitro. Ratos adultos 

foram injetados com acetato de amônio (1,5 mmol/kg, s.c.) ou acetato 

de sódio (1,5 mmol/kg, s.c.) e, após 5 minutos, injetados 

unilateralmente no estriado com MMA (3 µmol/µl) neutralizado para 

pH 7,4 com NaOH ou NaCl (4,5 µmol/µl). O pré-tratamento com 

acetato de amônio aumentou o número e durações dos episódios 

convulsivos induzidos pelo MMA.  O cloreto de amônio não teve 

efeito sobre a atividade da sucinato desidrogenase e não alterou a 

inibição da SDH induzida pelo MMA in vitro. Estes resultados 

sugerem que a amônia potencializa os efeitos comportamentais 

induzidos pelo MMA por mecanismos que não envolvam adicional 

inibição da SDH. Este estudo provê evidências de que a 

hiperamonemia pode potencializar os efeitos neurotóxicos do MMA. 
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Abstract 

  

ABSTRACT 

Hyperamonemmia is a common finding in children with 

methylmalonic acidemia, an inherited metabolic disease characterized 

by mental retardation, convulsions and accumulation of 

methylmalonic acid (MMA). Although it has been suggested that 

MMA induces convulsions through succinate dehydrogenase (SDH) 

inhibition, very little is known about the contribution of 

hyperammonemia for the development of convulsions in these 

patients. In the present study the effects of ammonium ions on the 

convulsant action of MMA and on MMA-induced inhibition of striatal 

succinate dehydrogenase were investigated. Adult rats were injected 

with ammonium acetate (1.5 mmol/kg, s.c.) or sodium acetate (1.5 

mmol/kg), followed 5 min later by buffered MMA (3 µmol/µl) or 

NaCl (4.5 µmol/µl) injected into the striatum. Ammonium acetate 

pretreatment increased the number and duration of convulsive 

episodes elicited by MMA. Ammonium chloride had no effect on 

basal succinate dehydrogenase activity and did not alter MMA-

induced inhibition of SDH in vitro. These results suggest that 

ammonia potentiates MMA-induced behavioral effects through a 

mechanism which does not involve further succinate dehydrogenase 

inhibition. This study provides evidence that hyperammonemia may 

potentiate the neurotoxic effects of MMA. 
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1. INTRODUÇAO 

 

1.1.  Acidemia Metilmalônica 

A acidemia metilmalônica foi descrita pela primeira vez por 

Oberhoolzer et al. em 1967, quando investigavam crianças que 

apresentavam profunda cetoacidose metabólica e retardo no 

desenvolvimento, com elevadas quantidades de ácido metilmalônico 

(MMA) no sangue e na urina. A acidemia metilmalônica é um erro 

inato do metabolismo autossômico recessivo caracterizado por 

acúmulo tecidual de ácido metilmalônico e de outros metabólitos 

secundários como propionato, metilcitrato, β-OH-propionato e cetonas 

de cadeia longa, devido à deficiência na atividade da enzima 

metilmalonil-CoA mutase (EC 5.4.99.2) (Scriver, 1995). Esta enzima 

faz parte da rota de degradação do propionato e promove a conversão 

do L-metilmalonil CoA a sucinil-CoA (figura 1). 

A produção aumentada de ácido metilmalônico leva à acidose 

metabólica (Fenton & Rosemberg, 1995). Os sinais e sintomas da 

doença variam em gravidade, de acordo com a idade que se instala o 

distúrbio metabólico. Quando o quadro se instala precocemente (até 

21 dias) o paciente geralmente vai ao óbito, e apresenta maior 

morbidade (Ogier et al., 1990). 
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Figura 1 - Metabolismo da propionil-CoA: metabólitos, enzimas e cofatores. O passo que 
envolve a conversão de D-metilmalonil-CoA em L-metilmalonil-CoA, catalisado pela 
metilmalonil-CoA racemase foi suprimido, da mesma forma que o bicarbonato utilizado 
pela propionil-CoA carboxilase, por motivos de clareza (modificado de Fenton e 
Rosenberg, 1995). 

 

O quadro laboratorial caracteriza-se, principalmente, por 

acidose metabólica, hipercetonemia, hiperamonemia, hipoglicemia, 

hiperglicinemia, neutropenia e trombocitopenia (Fenton & 

Rosemberg, 1995). Os pacientes que sobrevivem (menos de 15% no 

período de dois anos) apresentam convulsões, retardo mental e 

psicomotor, além de alterações comportamentais, e neuropsiquiátricas, 

tais como déficit de atenção, quadros de agressividade e 

comportamento autista (Dutra, 1992). O tônus muscular apresenta-se 

geralmente comprometido, e a hipotonia se acentua após crises de 

descompensação metabólica. Quando a instalação do distúrbio ocorre 

tardiamente (2 a 24 meses de vida) os pacientes apresentam um 

2
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prognóstico melhor, tanto do ponto de vista da morbidade como da 

mortalidade. As alterações metabólicas são menos intensas que as 

observadas no início precoce e variam, desde ausência de 

comprometimento neurológico até cetoacidose leve e ataxia (Van der 

Meer et al., 1994). 

Os pacientes podem apresentar alterações morfológicas no 

sistema nervoso central como edema da substância branca nas 

primeiras semanas, podendo evoluir para um aumento no volume 

ventricular, desmielinização e degeneração dos núcleos da base 

(Brismar & Ozand, 1994). 

Os níveis sanguíneos de MMA, quase indetectáveis em pessoas 

normais, passam a ser encontrados próximos de 2,9 mM (34 mg/dl) 

nos pacientes afetados, e a excreção deste metabólito, que 

normalmente não ultrapassa a 5 mg (0,04 mmol) em 24 horas,  passa a 

ser de 240 a 5700 mg (2,1 a 49 mmol) em 24 horas (Scriver, 1995). A 

concentração de MMA no líquido céfalo-raquidiano, nos poucos 

pacientes onde foi dosada, demonstrou-se ser equivalente a do plasma 

(Fenton & Rosenberg, 1995). 

Os pacientes que apresentam formas mais brandas da doença ou 

a forma benigna possuem níveis séricos muito mais baixos de MMA, 

particularmente quando assintomáticos clinicamente (Scriver, 1995). 
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1.1.1 Metabolismo do Propionato 

A maior parte do propionato utilizado por animais não-

ruminantes provém do metabolismo lipídico e protéico. O catabolismo 

de alguns aminoácidos como a isoleucina, metionina, treonina e valina 

leva à formação de propionil CoA. Segundo Thompson et al. (1990) o 

catabolismo destes aminoácidos contribui com aproximadamente 50% 

do propionato formado em pacientes com erros inatos do metabolismo 

do metilmalonato e propionato. Outras fontes geradoras de propionil 

CoA são as rotas de degradação das bases nitrogenadas timina e 

uracila, e de ácidos graxos de cadeia com número ímpar de átomos de 

carbono. A degradação da cadeia lateral do colesterol também 

contribui para a formação de propionil CoA, porém de forma quase 

insignificante em relação às demais fontes do mesmo (Danielsson, 

1963). Alguns trabalhos sugerem que as bactérias intestinais 

contribuem na formação de propionil CoA, e esta contribuição parece 

ser um fator importante no acúmulo de propionato em pacientes 

portadores de alterações na rota de degradação deste composto, 

podendo esta contribuição ser superior a 20% (Thompson et al., 1990). 

O propionil CoA é convertido a sucinil CoA seguindo três 

reações enzimáticas consecutivas (figura 1). Na primeira, o propionil 

CoA é carboxilado a D-metilmalonil CoA pela propionil CoA 

carboxilase (EC 6.4.1.3) que utiliza bicarbonato e ATP, tendo como 

cofatores biotina e magnésio.  O D-metilmalonil CoA  é convertido a 

L-metilmalonil CoA pela enzima metilmalonil CoA racemase (EC 

5.1.99.1). Na terceira reação, a metilmalonil CoA mutase (EC 

4
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5.4.99.2) catalisa a isomerização do L-metilmalonil CoA a sucinil 

CoA, onde o grupo carboxila SCoA é transferido através de uma 

isomerização intramolecular de C-2 para C-3. O sucinil CoA, por sua 

vez, pode entrar no ciclo de Krebs, onde sofrerá oxidação (Lehninger, 

1995). 

As deficiências na atividade da metilmalonil CoA mutase 

podem ser decorrentes de alterações na apoenzima, deficiência de 

cobalamina ou das enzimas responsáveis pelo metabolismo do cofator. 

O metabolismo da cobalamina e suas alterações podem ser revisados 

em Fenton & Rosemberg, 1995. 

  

1.1.2 Efeitos do MMA sobre o Metabolismo Intermediário 

A deficiência na atividade da metilmalonil CoA mutase leva ao 

acúmulo de L- metilmalonil CoA que, por tiólise transforma-se em 

ácido metilmalônico, o principal metabólito acumulado na acidemia 

metilmalônica. No entanto, outras alterações bioquímicas são 

encontradas na doença, tais como hipoglicemia, hipercetonemia, 

hiperamonemia, hiperglicinemia e deficiência na síntese de ácidos 

graxos (Fenton & Rosemberg, 1995). 

Utter, em 1970, demonstrou que a piruvato carboxilase é inibida 

por metilmalonil CoA, sugerindo que a gliconeogênese hepática pode 

estar comprometida pelos elevados índices de MMA, assim como sua 

contribuição para a manutenção da glicemia. Além disso, foi 

demonstrado que o MMA inibe o transporte mitocondrial de malato, 

sugerindo mais um ponto de inibição possível para a gliconeogênese 
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(Halperin et al., 1971). 

O MMA parece afetar o metabolismo dos corpos cetônicos, e a 

hipercetonemia observada na doença parece estar relacionada à menor 

utilização da acetil CoA, devido à inibição nas atividades das enzimas 

citrato sintetase, aconitase e isocitrato desidrogenase pelo metilcitrato, 

um metabólito que se acumula na doença (Ando et al., 1971; Cheema-

Dhadli et al., 1975). 

A síntese de ácidos graxos no sistema nervoso e fígado de 

animais lactentes é feita a partir de corpos cetônicos. O passo inicial 

desta síntese é conversão de β–OH-butirato em acetoacetato pela β–

OH-butirato desidrogenase. O MMA inibe competitivamente esta 

enzima em vários tecidos (Tan et al., 1975; Patel et al., 1976 e Dutra et 

al., 1993), causando uma diminuição na síntese de ácidos graxos por 

redução na disponibilidade de fonte de carbonos para este fim. 

Também foi demonstrado por Cardinale et al. em 1970 que o 

metilmalonil Coa inibe a incorporação de acetil CoA e malonil CoA 

em ácidos graxos em fígado de ratos, além deste próprio metabólito 

ser incorporado nas porções terminais das moléculas resultando ácidos 

graxos saturados e ramificados, cuja alterações estruturais poderiam 

afetar o funcionamento das células, como as propriedades da 

membrana celular. Frankel et al. em 1973 observaram que o 

metilmalonil CoA era capaz de inibir as atividades da acetil CoA 

carboxilase e da sintetase de ácidos graxos em fígado e sistema 

nervoso de ratos deficientes em vitamina B12, relacionando assim a 

diminuição na síntese de ácidos graxos ao acúmulo dos diferentes 

metabólitos comuns na acidemia metilmalônica. 
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Segundo Hillman & Otto (1974), uma das possíveis causas para 

a hiperglicinemia observada parece ser a inibição da enzima de 

clivagem da glicina em CO2 e NH3 por tiglato e isoleucina, 

metabólitos que se encontram em concentrações elevadas na acidemia 

metilmalônica. 

O acúmulo de amônia na acidemia metilmalônica será 

detalhadamente abordado mais adiante no item hiperamonemia. 

 

1.1.2.1  Inibição metabólica na acidemia metilmalônica 

Em 1993 Dutra et al. demonstraram que o MMA é capaz de 

inibir a sucinato desidrogenase (SDH) e a β–OH-butirato 

desidrogenase cerebral in vitro. Wajner et al., em 1992, observaram 

que este ácido reduz a produção de CO2 e aumenta a produção de 

lactato pelo cérebro. As diminuições nas atividades da sucinato 

desidrogenase e β–OH-butirato desidrogenase causadas pelo MMA 

parecem estar relacionadas à redução da utilização de glicose e β–OH-

butirato por prismas cerebrais de ratos em jejum verificadas na 

presença deste ácido (Dutra et al., 1989; 1991). Em 1982, Hayasaka et 

al. observaram que pacientes com acidemia metilmalônica ou 

propiônica, em acidose, apresentavam uma redução de até 70% da 

atividade da enzima citocromo oxidase, sem, contudo, descobrirem a 

causa direta do achado. A partir destes achados tem sido postulado 

que o MMA possa causar interferência no metabolismo aeróbico 

celular, levando provavelmente à uma diminuição na produção de 

ATP. 

7

Patricia da Costa Marisco
HILLMAN, R.E. e OTTO, E.F. Inhibition of glycine-serine interconversion in cultured human fibroblasts by products of  isoleucine catabolism. Pediatric Research 8: 941-5, 1974.

Patricia da Costa Marisco
DUTRA, J.C. et al.: Inhibition of succinate dehydrogenase and (-hydroxybutirate dehydrogenase activities by methylmalonate in brain and liver of developing rats. Journal of Inherited Metabolic Disease 16:147-53, 1993.

Patricia da Costa Marisco
WAJNER M. et al.: Effect of methylmalonate on  in vitro lactate release and carbon dioxide production by brain of suckling rats. Journal of Inherited Metabolic Disease 15:92-6, 1992.????????

Patricia da Costa Marisco
 DUTRA J.C. et al.: Methylmalonate increases glucose uptake in vitro by brain of young rats. Biochemical Society Transactions 17:S72-S73, 1989.DUTRA J.C. et al.: Effects of methylmalonate and propionate on uptake of glucose and ketone bodies in vitro by brain of developing rats. Biochemical Medicine and Metabolism Biology 45:56-64, 1991.

Patricia da Costa Marisco
HAYASACA K. et al.: Comparison of cytosolic na mitochondrial enzyme alterations in the livers of propionic or methylmalonic acidemia: a reduction of cytochrome oxidase activity. Tohoku Journal of Experimental Medicine 137:329-34, 1982.



_______________________________________________________________________________________ 
Introdução 

  

A depleção de ATP tem sido associada à excitotoxidade 

(Greene et al., 1993; Wüllner et al.; 1994; Greene & Greenamyre, 

1995; Hassel & Sonnewald, 1995; McNaught et al., 1995; Rosenow et 

al., 1995; Zeevalk et al., 1995) e ao dano celular oxidativo pela 

formação de radicais livres, e parece estar intimamente relacionada à 

patogênese de diferentes doenças neurodegenerativas (Coyle & 

Puttfarcken, 1993; Jenner, 1994; Schulz & Beal, 1995; Schulz et al., 

1995), incluindo esclerose lateral amiotrófica (Plaitakis & 

Constantakakis, 1993; Rothstein et al., 1993), mal de Parkinson 

(Jenner, 1994; McNaught et al., 1995), doença de Alzheimer (Jenner, 

1994; Harris et al., 1995) e coréia de Huntington (Jenner, 1994; Lipton 

& Rosemberg, 1994; Ludolph et al., 1993; Burns et al., 1995). 

Quando as células se encontram em condições normais os níveis 

de ATP disponíveis são suficientes para manter os gradientes iônicos e 

a polarização da membrana (figura 2). 

Um bloqueio na fosforilação oxidativa ocasiona redução nos 

níveis de ATP (figura 3), e como consequência, despolarização 

neuronal parcial por falência de várias ATPases que mantêm o 

gradiente de íons através das membranas celulares, principalmente da 

Na+, K+-ATPase (Nathanson et al., 1995). A despolarização da 

membrana leva à saída do Mg2+, que bloqueia o canal do receptor 

glutamatérgico subtipo N-metil-D-aspartato (NMDA) de uma maneira 

voltagem-dependente, e permite a entrada de íons, particularmente 

Na+ e Ca++ para o meio intracelular (McDonald & Schoepp, 1993). 
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Figura 2 - Célula em condições normais. O ATP disponível celular é suficiente para 
manter funcionantes as ATPases que mantêm os gradientes iônicos e a polarização da 
membrana. O gradiente de Na+ estabelecido pela Na+, K+-ATPase possibilita o 
funcionamento do transportador de glutamato neuronal e glial, deixando as concentrações 
extracelulares deste aminoácido baixas. O complexo NMDA está com o canal fechado 
pela presença de Mg2+, que é mantido de maneira voltagem-dependente. 
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A entrada de Na+ parece ser a responsável pelo edema celular 

que se verifica nos estágios iniciais do chamado dano excitotóxico, e 

ocorre principalmente através de canais associados a outro subtipo de 

receptores glutamatérgicos, denominados AMPA-Kainato (porque liga 

o ácido DL-α-amino-3-hidróxi-5-metil-4-isoxazole-propiônico) (Chan 

et al., 1979). O aumento na concentração celular de Ca++ leva à 

ativação de enzimas dependentes deste íon envolvidas no fenômeno de 

neurotoxicidade, incluindo calpaína (Brorson et al., 1995), fosfolipase 

C (Umemura et al., 1992), proteína quinase C (Rothman, 1992; 

Pavlakovic et al., 1995), calcineurina (Armstrong, 1989; Snyder & 

Sabatini, 1995) e a óxido nítrico sintetase, que produz NO• (Snyder e 

Bredt, 1992). O NO• parece interagir com radicais superóxido (O2
•) e 

formar peroxinitrito (ONOO-). Este radical pode difundir-se para o 

meio intra, ou extracelular e então promover a oxidação de lipídios, 

proteínas e DNA (Beckman et al., 1990). Além disso, o peroxinitrito 

pode produzir íons nitrônio, os quais são capazes de nitrificar resíduos 

de tirosina e de gerar OH- através da decomposição de sua forma 

protonada (ONOOH) (Beckman et al., 1990; Ischiropoulos et al., 

1992). O aumento na concentração intramitocondrial de O2
•, da 

mesma forma que o prejuízo no fluxo de elétrons através da cadeia 

respiratória resulta em oxidação incompleta do oxigênio e a formação 

de O2
• (Dyckens, 1994). Além destes mecanismos de lesão celular 

envolvendo a despolarização da membrana pós-sináptica, a depleção 

de ATP leva ao aumento na liberação de glutamato através de 

mecanismos dependentes de cálcio e pela inibição e/ou reversão de 

mecanismos de recaptação deste aminoácido excitatório na pré-
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sinapse (Madl & Burgesser, 1993). O aumento na concentração 

extracelular de glutamato ativa os receptores glutamatérgicos subtipo 

NMDA e AMPA/kainato e como consequência ocorrem os fenômenos 

celulares descritos acima. 

As células gliais também são afetadas pela inibição do 

metabolismo aeróbico, e podem contribuir para o aumento do 

glutamato extracelular através da diminuição e/ou reversão da 

recaptação do glutamato (Gemba et al., 1994). Como consequência do 

comprometimento do metabolismo energético ocorre, nos astrócitos e 

neurônios, um processo de acidose intracelular devido ao acúmulo de 

lactato neste meio, sendo que este é capaz de inibir a recaptação de 

glutamato de astrócitos em cultura. Além disso, a diminuição do pH 

intracelular é capaz de inibir a recaptação do glutamato mesmo na 

presença de níveis teciduais normais de ATP, e contribuir para o dano 

excitotóxico (Swanson et al., 1995). 

Vários inibidores metabólicos são capazes de induzir lesão 

celular através de mecanismos que envolvem o glutamato, 

particularmente o receptor subtipo NMDA. Entre eles podemos citar a 

rotenona, cianeto, oxi-aminoacetato, 3-nitropropionato e malonato; 

estes últimos inibidores da sucinato desidrogenase, como o  MMA 

(McDonald & Schoepp, 1993; Brouillet et al., 1994; Zeevalk et al., 

1995; Behrens et al., 1995, Pavlakovic et al., 1995). 
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Figura 3 - Alterações provavelmente induzidas pela presença do MMA, inibidor da SDH. 
A inibição da SDH neuronal e glial causa depleção de ATP. A depleção de ATP leva à 
falência das ATPases, causando despolarização neuronal e alterações nos gradientes 
iônicos. A despolarização provoca a liberação de glutamato armazenado em vesículas 
sinápticas, e o desaparecimento do gradiente iônico leva à inibição e reversão dos 
transportadores responsáveis pela recaptação do glutamato a nível neuronal e glial, que 
resulta no aumento da concentração de glutamato no compartimento extracelular, que se 
liga ao receptor NMDA.  A falência energética atinge também a pós-sinapse, causando 
despolarização e saída do Mg2+ que impedia o fluxo de Ca2+ e Na+ através do canal 
NMDA, além de inibição da Ca2+-ATPase do retículo endoplasmático, levando a um 
aumento na concentração intracelular desse cátion divalente.  O aumento na concentração 
intracelular de Ca2+ ativa proteases, fosfolipases, endonucleases, proteínas quinase e a 
formação de radicais livres, provavelmente envolvidos na propagação do foco de 
despolarização, e na gênese da convulsão; e talvez em dano celular. 

Além disso, o padrão das lesões no SNC causadas pela 
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administração sistêmica do 3-NPA em ratos e pela intoxicação 

acidental em humanos é, morfologicamente, semelhante àquelas 

observadas em pacientes portadores de acidemia metilmalônica, no 

que diz respeito ao comprometimento seletivo dos núcleos da base 

(Ludolph et al., 1992; Beal, et al., 1993; Fenton & Rosenberg, 1995). 

A administração de MMA intra-estriatal causa convulsões em ratos 

adultos, e estas convulsões são inibidas por MK-801 e atenuadas por 

sucinato, sugerindo o envolvimento de receptores NMDA, e 

provavelmente da inibição da SDH nas convulsões induzidas por este 

ácido orgânico (Mello et al., 1996). As convulsões induzidas por 

MMA são igualmente atenuadas pela administração de antioxidantes, 

como a vitamina C e a vitamina E (Fighera et al., 1999), e 

recentemente foi demontrado que o MMA induz formação de 

substâncias reativas ao ácido tiobarbitúrico in vitro e reduz a 

capacidade antioxidante total do sistema nervoso, confirmando que a 

presença de MMA induz a formação de radicais livres (Fontella et al., 

2000). 
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1.2.  Hiperamonemia 

A amônia é uma substância proviniente do metabolismo dos 

compostos nitrogenados, sendo produto e/ou precursor de importantes 

compostos (Lehninger, 1995). Este metabólito possui um papel 

importante na manutenção da homeostase do nitrogênio nos 

organismos vivos, mas quando se acumula em altas concentrações se 

torna extremamente tóxico, principalmente para o sistema nervoso 

central (Cooper & Plum, 1987). 

 

1.2.1 Hiperamonemia na acidemia metilmalônica 

A hiperamonemia é um dos principais achados na acidemia 

metilmalônica afetando 70% dos pacientes (Scriver, 1995) e está 

associada a uma diminuição no funcionamento do ciclo da uréia 

(figura 4). Segundo Coude et al. (1979) e Glasgow & Chase (1976), o 

propionil CoA, um dos principais metabólitos acumulados na 

acidemia metilmalônica, inibe competitivamente a síntese de N-

acetilglutamato a partir de acetil CoA. O N-acetilglutamato é um 

ativador alostérico da carbamil fosfato sintetase, a enzima responsável 

pelo primeiro passo do ciclo da uréia. Um bloqueio na síntese da uréia 

resulta num acúmulo de amônia justificando a hiperamonemia 

apresentada por estes pacientes. Além disso, segundo Fenton & 

Rosenberg (1995), a própria inibição da carbamil fosfato sintetase I 

por ésteres de CoA pode causar hiperamonemia. No entanto, em 1980, 

Stewart & Walser postularam que a causa da hiperamonemia em ratos 
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tratados com MMA era mais complexa, uma vez que o aumento 

verificado nos níveis de aspartato e citrulina sugerem que o MMA 

possa exercer efeito inibitório sobre a argininosucinato sintetase. 

Portanto ainda são necessários estudos complementares para elucidar 

os eventos responsáveis pela hiperamonemia apresentada por estes 

pacientes. 

MMA

PROPIONIL CoA ÉSTERES DE CoA

sintetase I
carbamil fosfato

argininosucinato 
sintetaseNH3 CARBAMIL FOSFATO

URÉIA

ASPARTATO

FUMARATO

ORNITINA

ARGININA

CITRULINA

ARGININOSUCINATO

 

Figura 4 – Efeito do propionil CoA, dos ésteres de CoA e do MMA sobre a síntese da 
uréia. Na acidemia metilmalônica a hiperamonemia está associada a uma diminuição no 
ciclo da uréia. O propionil CoA inibe competitivamente a síntese de N-acetilglutamato, 
um ativador alostérico da carbamil fosfato sintetase I, comprometendo este passo do 
ciclo. Os ésteres de CoA inibem diretamente a carbamil fosfato sintetase I. O MMA inibe 
a argininosucinato sintetase. 
 
 

A hiperamonemia é causa primária de neurotoxicidade em uma 

gama de patologias, particularmente aquelas associadas à insuficiência 

hepática (Smeltzer & Bare, 1996; Stewart & Walser, 1980), levando a 

dificuldades motoras, alterações comportamentais, convulsões, coma e 
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morte. Além disso, os pacientes que possuem níveis séricos elevados 

de amônia podem apresentar diarréia, vômitos e acidose metabólica 

(Smeltzer & Bare, 1996). 

Os mecanismos de neurotoxicidade da amônia ainda não estão 

bem esclarecidos. Contudo, existem evidências de que os distúrbios 

provocados pela amônia no SNC sejam decorrentes da combinação de 

alterações bioquímicas, morfológicas, energéticas e fisico-químicas, 

tais como alterações no pH celular e consequente modificações na 

estrutura celular, principalmente nos astrócitos (Dolinska et al., 1996, 

Drewes & Leino, 1985; Noremberg et al., 1991); alterações no 

metabolismo de alguns neurotransmissores (Felipo et al., 1994; Zhou 

et al., 1999; Cooper & Plum, 1987, Bosman et al., 1992); produção de 

radicais livres (Kosenko et al., 1999); possível depleção de alguns 

intermediários do ciclo de Krebs (Cooper & Plum, 1987) e, em última 

instância, de ATP (Cooper & Plum, 1987; Felipo et al., 1994; 

Kosenko et al., 1994; Ratnakumari et al., 1995; Marcaida et alli, 

1996). 

  

1.2.2 Características e concentração de amônia nos líquidos 

biológicos 

É importante que se conheça como a amônia se comporta nos 

líquidos biológicos para que se compreenda os mecanismos pelos 

quais este composto causa efeitos deletérios ao organismo. 

A amônia é uma base orgânica forte que possui  pKa de 9,1-9,2 
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a 37 °C (Cooper & Plum, 1987). A forma protonada de amônia (NH4
+) 

é um ácido fraco e a forma não protonada (NH3) é uma base forte. 

(Lehninger, 1995). 

NH3 + H+NH4+
pKa=9,15

 

Figura 5 – Reação de equlíbrio da amônia no sangue. A  amônia é uma base orgânica 
forte que possui o pKa de 9,1-9,2 a 37 °C. 

 

Portanto, na corrente sanguínea humana onde o é pH 7,4, a 

maior parte da amônia (NH3) se encontra na forma ionizada (NH4
+) 

(Lehninger, 1995). Apesar de a maioria da amônia gerada no 

catabolismo estar presente como NH4
+ em pH neutro, algumas reações 

produzem NH3. Quando a NH3 se encontra em concentrações 

excessivas ocorre uma alcalinizacão dos fluídos celulares (Lehninger, 

1995). 

Os níveis de amônia na corrente sanguínea podem flutuar 

rapidamente, fazendo com que uma simples determinação da sua 

concentração não seja um bom parâmetro para se definir a 

concentração real deste metabólito (Siegel et al., 1994). 
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1.2.3 Mecanismos propostos para a toxicidade da amônia 

1.2.3.1 Toxicidade mediada por receptores glutamatérgicos do tipo 

NMDA 

Os eventos tóxicos provocados pela amônia parecem estar 

relacionados àqueles envolvidos na neurotoxicidade glutamatérgica, 

uma vez que concentrações elevadas de amônia induziram um 

aumento nos níveis extracelulares de glutamato (Felipo et al., 1994; 

Zhou et al., 1999; Bosman et al., 1992). Um aumento na concentração 

extracelular de glutamato pode resultar em ativação dos receptores 

NMDA, levando à abertura dos canais de íons a eles associados, 

permitindo o influxo neuronal de íons Ca2+ e Na+ (McDonald & 

Schoepp, 1993). O aumento intracelular de cálcio permite a ativação 

de algumas enzimas dependentes deste íon e de outros mecanismos 

que desencadeiam injúria neuronal (Brorson et al., 1995; Umemura et 

al., 1992; Rothman, 1992; Pavlakovic et al., 1995; Armstrong, 1989; 

Snyder & Sabatini, 1995; Snyder & Bredt, 1992). 

De fato, existem várias evidências de que a neurotoxicidade da 

amônia se dá por mecanismos glutamatérgicos por meio de receptores 

NMDA. Segundo Marcaida et al. (1992) e Kosenko et al. (1994) 

bloqueadores deste tipo de receptor, como o MK-801, previniram a 

morte e depleção de ATP induzida pela administração aguda de 

amônia em ratos. Porém, o MK-801 não previniu as alterações 

provocadas pela amônia nos níveis cerebrais de determinados 

metabólitos destes animais, como a diminuição no conteúdo de 
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glicogênio, corpos cetônicos e de glutamato. Tampouco previniu o 

aumento nos níveis de glicose e glutamina, porém previniu 

parcialmente o aumento nas concentrações de lactato e piruvato 

(Felipo et al., 1994). Partindo destes resultados, foi sugerido que o 

mecanismo de toxicidade da amônia não estava exclusivamente ligado 

aos efeitos mediados pelo receptor NMDA, mas que a ativação deste 

receptor era um passo essencial no processo que levava à depleção de 

ATP e morte dos animais. Embora o MK-801 não tenha previnido as 

alterações no metabolismo energético citadas acima, ele previniu a 

morte destes animais e a depleção de ATP, sugerindo que as 

modificações nos níveis destes compostos não estavam diretamente 

relacionadas à morte e nem à depleção de ATP dos animais 

intoxicados pela amônia (Felipo et al., 1994; Kosenko et al., 1995). 

Além disso, Kosenko et al. (1995) demonstraram que 

administração de compostos que previnem a toxicidade glutamatérgica 

do tipo NMDA, como os inibidores da enzima óxido nítrico sintetase, 

atenuaram a toxicidade e as alterações nos metabólitos cerebrais 

provocadas pela amônia. A nitroarginina, um inibidor da NOS, 

previniu parcialmente a morte dos animais e a depleção de ATP 

induzidas pela amônia. Além disso, previniu completamente o 

aumento no conteúdo da glicose, quase completamente o aumento de 

lactato e piruvato e, parcialmente, o decréscimo no conteúdo de 

glicogênio. No entanto, não previniu o aumento dos níveis de 

glutamina e diminuição de glutamato. Estes dados sugeriram o 

envolvimento da produção de óxido nítrico via ativação de receptores 

NMDA nos efeitos tóxicos causados pela amônia. 
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 Um dos achados mais proeminentes nos estados de 

hiperamonemia é a depleção de ATP. Vários trabalhos tentaram 

elucidar a causa da depleção deste nucleotídeo ocorrida nestes estados. 

Recentemente foi proposto que a depleção de ATP na hiperamonemia 

é decorrente da ativação da enzima Na+,K+-ATPase, induzida pela 

amônia (Felipo et al., 1994; Kosenko et al., 1994; Ratnakumari et al., 

1995). Com a ativação dos canais iônicos ligados a receptores 

ionotrópicos e sensíveis a voltagem, haveria um influxo de íons Na+ e 

Ca+2 para o meio intracelular. Para a manutenção da homeostase, o 

excesso de Na+ deve ser bombeado para fora da célula pela enzima 

Na+,K+-ATPase, um processo que requer o consumo de ATP. A partir 

disso, foi sugerido que o aumento na atividade desta ATPase poderia 

ser responsável pela depleção de ATP observada na hiperamonemia. 

Em 1994 Kosenko et al.. demonstraram que a amônia induziu uma 

ativação da Na+,K+-ATPase, e que o MK-801 previniu completamente 

este aumento na atividade desta enzima, indicando que este evento 

estava relacionado com ativação de receptores NMDA, e que poderia 

estar envolvido na depleção de ATP. Foi proposto que a amônia 

pudesse ter influência sobre a fosforilação desta ATPase pela proteína 

quinase C (PKC) ou sobre a a desfosforilação desta enzima por uma 

fosfatase. Como já havia sido descrito que a amônia diminuía a 

fosforilação mediada pela PKC da proteína MAP-2 associada aos 

microtúbulos (Felipo et al., 1993) foi investigado se ocorreria 

diminuição deste processo também para esta ATPase. Foi verificado 

que na presença de um ativador da PKC a ativação que a amônia 

causava sobre a atividade da ATPase era completamente revertida, 
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indicando que a ativação era devido ao decréscimo da fosforilação 

mediada pela PKC da ATPase resultando, assim, numa ativação da 

ATPase e consequente depleção deste nucleotídeo. 

 

1.2.3.2  Efeito da amônia sobre o metabolismo energético 

 A depleção de ATP pela amônia foi inicialmente associada à 

incorporação dos grupos amino ao α-cetoglutarato, glutamato e 

glutamina, em uma sequência de reações que culminaria no consumo 

de ATP pela glutamina sintetase. Além do consumo de ATP pela 

glutamina sintetase, o seqüestro de α-cetoglutarato provavelmente 

resultaria em interferência no funcionamento do ciclo de Krebs, já que 

este composto é um intermediário deste ciclo, diminuindo a produção 

de ATP e assim contribuindo para a depleção deste nucleotídeo (figura 

6). Entretanto, alguns anos mais tarde, foi demonstrado que a depleção 

de ATP não estava associada a uma diminuição no conteúdo de α-

cetoglutarato em todas as regiões do cérebro (Hindfeld et al., 1977; 

Kosenko et al.; 1993, 1995). Com isso, dissociou-se a depleção de 

ATP da diminuição dos níveis de α-cetoglutarato celular. Embora a 

redução nos níveis de α-cetoglutarato em certas áreas do cérebro, ou 

em alguns tipos celulares, não possa ser excluída como causa da 

depleção de ATP, esta alteração bioquímica não explica a depleção 

generalizada de ATP cerebral observada na hiperamonemia. 
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Figura 6 -  Interferência da amônia no funcionamento do Ciclo de Krebs e síntese de 
glutamina. Na tentativa de detoxificar a amônia, os grupos amino são primeiramente 
incorporados ao α-cetoglutarato, um intermediário do Ciclo de Krebs, assim formando 
glutamato. Em seguida os grupos amino são incorporados ao glutamato para sintetizar 
glutamina em uma reação catalisada pela glutamina sintetase que consome ATP 
(Lehninger, 1995).  

 

O enfraquecimento da hipótese da depleção de α-cetoglutarato, 

contudo, não invalidava a hipótese de queda nos níveis de ATP pelo 

alto consumo deste nucleotídeo pela enzima glutamina sintetase, uma 

vez que na hiperamonemia há uma alta taxa de produção de glutamina, 

que é o mecanismo pelo qual o tecido nervoso detoxifica a amônia 

(Lehninger, 1995) (figura 6). No entanto, Kosenko et al. em 1994, 

demonstraram que o MK-801 previniu completamente a depleção de 

ATP induzida pela amônia, e acentuou o acúmulo de glutamina, 

sugerindo que a depleção do nucleotídeo não era decorrente do 

aumento na produção de glutamina. 
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Além das teorias já citadas para a depleção de ATP, alguns 

trabalhos demonstraram que a amônia influencia diretamente o 

funcionamento do ciclo de Krebs, uma vez que este composto inibe 

algumas enzimas importantes deste ciclo como a α-cetoglutarato 

desidrogenase. Em 1986 Lai & Cooper demonstraram que o complexo 

α-cetoglutarato desidrogenase cerebral de ratos era inibido por 

concentrações consideradas patológicas de amônia (0,2 a 2 mM). 

Segundo Siegel (1994) o excesso de amônia também inibiu a 

isocitrato desidrogenase em mitocôndrias de fígado de ratos, porém 

seu efeito sobre a enzima cerebral não era conhecido.  

Uma outra hipótese sugeriu que a amônia pudesse causar uma 

inibição da lançadeira de elétrons malato-aspartato, uma vez que a 

diminuição nos níveis de glutamato total pode comprometer o 

funcionamento desta lançadeira pela diminuição do fluxo de elétrons, 

e consequente interferência no metabolismo oxidativo (Fitzpatrick et 

al., 1983). Segundo Siegel et al. (1994) ratos com hiperamonemia 

apresentaram as relações de lactato/piruvato e NADH/NAD+ 

citoplasmáticas aumentadas, indicando assim que podia existir um 

comprometimento no funcionamento da lançadeira de elétrons que 

possivelmente fosse devido a uma diminuição na translocação do 

glutamato-aspartato e pelo decréscimo nas atividades das aspartato 

aminotransferases, principalmente a mitocondrial (figura 7). 
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Figura 7 – Inibição causada pela amônia na atividade da lançadeira malato-aspartato. A amônia 

causa inibição da lançadeira de elétrons malato-aspartato pela diminuição na translocação do 

glutamato-aspartato através da membrana mitocondrial (A) e pelo decréscimo nas atividades das 

aspartato aminotransferases (B), principalmente a mitocondrial. 

 

Além da interferência na produção de energia pela inibição do 

ciclo de Krebs, e do decréscimo no transporte de equivalentes 

reduzidos para a mitocôndria, foi verificado que a amônia interfere no 

metabolismo da glicose. Já em 1951, Muntz & Hurwitz verificaram 

que a amônia estimulava a glicólise em extratos cerebrais. A partir 
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destes resultados os autores sugeriram que a amônia desinibia ou 

ativava a fosfofrutoquinase, uma das enzimas marca-passo da via 

glicolítica in vivo e in vitro. Tanto uma desinibição como uma 

ativação desta enzima pode estimular a utilização da glicose, fato esse 

observado em animais que apresentavam hiperamonemia aguda 

(Hawkins et al., 1973; James et al., 1974). Em 1982 Lockwood et al. 

verificaram que em animais com hiperamonemia aguda existia 

diferenças na utlização da glicose nas diferentes áreas cerebrais. 

Segundo estes autores áreas como o tálamo e hipotálamo exibiam um 

aumento e o córtex exibia uma redução na utilização. Já no que diz 

respeito à utilização da glicose pelo cérebro nas condições de 

hiperamonemia crônica, existe uma série de controvérsias entre os 

autores. Segundo Cruz & Duffy (1983) em condições de 

hiperamonemia crônica, primeiro existia uma ligeira diminuição na 

utilização da glicose e, depois de algumas semanas da instalação do 

quadro, havia um aumento significativo na utilização deste composto. 

Porém, Mans et al. em 1983, observaram que existia uma redução de 

cerca de 20% na utilização da glicose pelo cérebro de ratos com 4 a 8 

semanas de hiperamonemia crônica. Apesar das contradições que 

existem no que diz respeito à utilização da glicose, é bem evidente que 

o excesso de amônia induz alterações no metabolismo da glicose. 

Uma outra evidência que indicava a interferência da amônia 

sobre a glicólise, era o aumento nos níveis de lactato cerebral e da 

relação lactato/piruvato de animais hiperamonêmicos (Duffy et al., 

1972; Lai et al., 1989). 
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1.2.3.3  A amônia aumenta a produção de radicais livres 

 Além dos mecanismos já descritos para a toxicidade da 

amônia, acredita-se que este composto cause prejuízos na função 

mitocondrial também por induzir um aumento na produção de radicais 

livres. Alguns estudos demonstraram que a amônia provocou uma 

diminuição na atividade das enzimas antioxidantes e aumento na 

produção de radicais superóxido no cérebro (Kosenko et al., 1997). 

Kosenko et al., em 1999, demonstraram que o bloqueio nos receptores 

glutamatérgicos tipo NMDA com MK-801 previniu o estresse 

oxidativo induzido pela amônia, sugerindo o envolvimento destes 

receptores na diminuição das defesas antioxidantes induzidas por 

níveis séricos de amônia elevados. 

 

1.2.3.4  Alterações nas funções de neurotransmissores 

O metabolismo da amônia está intimamente relacionado à 

síntese e turnover de alguns neurotransmissores, entre eles GABA 

(ácido γ-aminobutírico), aspartato e glutamato.  

Vários estudos demonstram que a hiperamonemia alterou o 

metabolismo cerebral normal do glutamato, induzindo uma 

diminuição no conteúdo cerebral de glutamato e um aumento na 

concentração extracelular deste aminoácido (Hindefelt et al., 1977; 

Cooper & Plum, 1987; Butterworth et al., 1991; Felipo et al, 1994; 

Zhou et al., 1999). 

Em 1977 Hindefelt et al. verificaram que a hiperamonemia 
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aguda em ratos causou uma diminuição no conteúdo cerebral de 

aspartato e que a progressão para o coma profundo era acompanhada 

de um progressivo aumento de alanina e diminuição de glutamato. Em 

1994 Felipo et al. também demonstraram que a amônia diminuiu o 

conteúdo total de glutamato cerebral. Embora o decréscimo no 

conteúdo de glutamato tenha ocorrido usualmente de uma forma não 

muito acentuada (Cooper & Plum, 1987; Siegel et al., 1994), se as 

alterações nas quantidades deste aminoácido tivessem ocorrido em 

compartimentos específicos, tais como astrócitos e terminais 

sinápticos, poderiam ocorrer profundos efeitos fisiológicos em 

decorrência destas alterações. Sob este aspecto, Bradford & Ward 

(1975; 1976) demonstraram que a glutamina era uma fonte de 

carbonos para o glutamato, e que concentrações de 1 mM de amônia 

inibiam a atividade da glutaminase em sinaptossomas. Baseando-se 

nestes achados, estes autores sugeriram que a inibição da atividade da 

glutaminase poderia contribuir para a depleção deste neurotransmissor 

nas terminações nervosas. A partir destes trabalhos foi proposto que os 

íons NH4
+ tinham um efeito direto sobre o sistema glutamatérgico, 

diminuindo os níveis de glutamato nas terminações nervosas. 

Apesar de o conteúdo total de glutamato no cérebro encontrar-

se diminuído na hiperamonemia, a concentração extracelular de 

glutamato parecia elevada (Bosman et al., 1992). Isso provavelmente 

era devido ao aumento na liberação deste aminoácido (Butterworth et 

al., 1991), diminuição na sua recaptação pelos terminais sinápticos 

(Zhou et al., 1999) e astrócitos ou por ambos mecanismos. 

O processo de recaptação do glutamato liberado na fenda 
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sináptica pela transmissão do impulso nervoso é a principal forma pela 

qual é cessada a ação deste aminoácido excitatório neste local, e 

desencadeia a reciclagem do esqueleto de carbono deste 

neurotransmissor (Zhou et al., 1999). A recaptação é feita por vários 

transportadores dependentes de Na+, que possuem alta afinidade pelo 

glutamato. São conhecidos cinco subtipos de transportadores: EAAT1 

(GLAST), EAAT2 (GLT-1), EAAT3 (EAAC1), EAAT4 E EAAT5. 

Estudos iniciais de hibridização in situ e imuno-histoquímica 

indicaram que GLAST e GLT-1 se encontram somente nos astrócitos, 

enquanto EAAC1 se encontram principalmente nos neurônios pós-

sinápticos, e EAAT4 e EAAT5 estavam sendo identificados em 

neurônios do cerebelo e da retina, respectivamente. Mais 

recentemente, grandes quantidades de RNA mensageiro de GLT-1 têm 

sido identificadas nos neurônios, enquanto o transportador EAAC1 

tem sido indentificado em astrócitos (Vandenberg, 1998). Alguns 

estudos demostraram que a amônia diminuiu os níveis do RNA 

mensageiro do transportador GLAST em culturas de astrócitos de 

várias áreas cerebrais, principalmente em  astrócitos do estriado (Zhou 

et al., 1999). Estes resultados indicam que, na hiperamonemia, pode 

ocorrer falência na recaptação do glutamato pelas células gliais, o que 

certamente contribui para o aumento nos níveis extracelulares de 

glutamato. 

Além das alterações no metabolismo do glutamato, a amônia 

também interfere no metabolismo de outros neurotransmissores como 

o GABA. Ferenci et al. (1983; 1984) demonstraram que a amônia 

produziu uma ativação do sistema GABAérgico e, em 1984, o mesmo 
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grupo demonstrou que coelhos com falência hepática apresentavam 

decréscimo na atividade da GABA transaminase cerebral, sugerindo 

que este achado provia evidência indireta de um decréscimo no 

turnover do GABA. Em 1979 Mans et al. encontraram níveis 

significamente elevados de GABA em cérebros de animais com 

hiperamonemia. No entanto, Mans et al. (1979; 1990) demonstraram 

que a concentração intracelular de GABA encontrava-se diminuída em 

ratos com hiperamonemia, provavelmente pela diminuição na 

concentração intracelular de alguns de seus precursores ou pelo 

decréscimo da sua recaptação pela célula. Em 1992 Bosman et al. 

demonstraram que os níveis extracelulares de GABA não se 

encontravam elevados no líquido de diálise de córtex cerebral de ratos 

com hiperamonemia induzida. Como neste experimento não houve um 

aumento na concentração extracelular de GABA, estes autores 

explicaram o aumento na atividade GABAérgica como decorrência de 

uma alteração na densidade e ou afinidade destes receptores ou pela 

ocorrência de ligantes endógenos de receptores para benzodiazepinas 

(Jones et al., 1988; Mullen et al., 1990). No entanto, Bender & 

Noremberg, em 2000, avaliaram a contribuição da amônia para as 

anormalidades na transmissão GABAérgica apresentadas pelos 

pacientes com encefalopatia hepática em culturas de astrócitos, já que 

estas parecem as células-alvo da neurotoxicidade da amônia. Estes 

autores demonstraram que, tanto o tratamento agudo como o crônico, 

com 5 mM de amônia, inibiram significativamente a recaptação de 

GABA com concomitante decréscimo do Vmax e do Km. Além disso, a 

amônia também induziu um aumento na liberação deste 
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neurotransmissor. A partir destes resultados, os autores sugeriram que 

estes efeitos da amônia sobre o GABA poderiam provocar uma 

elevação nos níveis extracelulares de GABA e assim contribuir para a 

disfunção na neurotransmissão GABAérgica. 

Apesar de não existir consenso quanto às possíveis alterações 

nas quantidades de GABA, existe uma unanimidade por parte dos 

pesquisadores quanto à capacidade da hiperamonemia em causar 

disfunções na transmissão GABAérgica. Por fim, as evidências 

indicam que alterações nos níveis de GABA ou no seu metabolismo 

podem ter um importante papel na patogênese de alguns estados onde 

ocorre aúmulo de amônia. 

Além das alterações nos neurotransmisores já descritos, alguns 

trabalhos investigaram as alterações no conteúdo e função da 

acetilcolina no cérebro. Bragança et al., em 1953, observaram uma 

diminuição na síntese de acetilcolina em fatias de cérebros tratados 

com amônia. Outros dois trabalhos demonstraram diminuição na 

concentração cerebral de acetilcolina em animais que apresentavam 

convulsões induzidas pela amônia (Takahashi et al., 1961; Cooper & 

Plum, 1987). Já Walker et al. (1971) não conseguiram demonstrar 

diminuições no conteúdo de acetilcolina em condições de 

hiperamonemia aguda e Parker et al. (1977) demonstraram que a 

indução de coma por intoxicação aguda pela amônia tem pequeno ou 

nenhum efeito sobre os níveis cerebrais de acetilcolina. Em 1968 

Kuriyama et al. demonstraram que a amônia inibiu a ligação de 

acetilcolina em sinaptossomas. Contudo, há quase um consenso na 

literatura de que as alterações colinérgicas observadas na 
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hiperamonemia não estão envolvidas na gênese das convulsões. 

1.2.3.5  Prejuízo aos mecanismos de neuroproteção endógenos 

A toxicidade da amônia tem sido relacionada com diversos 

fatores que prejudicam o funcionamento normal do SNC, entre eles 

estão incluídos os prejuízos causados aos mecanismos neuroproteção 

do organismo. O ácido quinurênico, um antagonista endógeno dos 

receptores glutamatérgicos ionotrópicos NMDA e não NMDA, é um 

destes agentes neuroprotetores. Este ácido, sintetizado principalmente 

nos astrócitos a partir do seu precursor quinurenina, confere proteção 

às células do SNC e possui efeito anticonvulsivante (Hicks et al., 

1994). Em 1998 Saran et al. demonstraram que a amônia provocou 

uma redução na síntese deste neuroprotetor causando, assim, um 

prejuízo neste mecanismo endógeno de neuroproteção. Ainda não 

estão bem esclarecidos os mecanismos pelos quais a amônia inibiu a 

síntese deste ácido, contudo acredita-se que seja decorrente da injúria 

celular que este metabólito provoca, principalmente nos astrócitos. 

 

1.2.3.6 Aterações funcionais e patológicas dos astrócitos e neurônios 

Embora as causas das disfunções neurológicas provocadas pela 

amônia ainda não sejam totalmente conhecidas, acredita-se que parte 

das alterações ocorridas nas células do sitema nervoso central seja 

decorrente, além das alterações já citadas, do acúmulo de água que 

ocorre nas condições de hiperamonemia. Os altos níveis de amônia 
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induzem um grande acúmulo mitocondrial de glutamina no cérebro 

(Dolinska et al., 1996), um metabólito que promove retenção de água 

causando assim um edema celular que aparece principalmente nos 

astrócitos, embora algumas alterações possam ocorrer nos neurônios 

(Drewes & Leino, 1985; Noremberg et al., 1991). 

Em 1985 Drewes e Leino demonstraram que a exposição aguda 

a amônia e ácido octanóico causou dano nos corpos celulares dos 

neurônios em preparações de cérebro de cães. As mitocôndrias dos 

neurônios se apresentaram alteradas e, apesar do edema, as 

mitocôndrias dos astrócitos pareciam normais. A partir destas 

observações, os autores concluíram que além dos astrócitos, os 

neurônios também podem sofrer alterações nas síndromes 

hiperamonêmicas e este fato pode ser relacionado aos mecanismos 

básicos da toxicidade da amônia. 

Outro mecanismo proposto para as alterações celulares 

induzidas pela amônia foi sugerido por Kosenko et al. em 2000. Estes 

autores observaram que a administração de amônia em ratos induziu 

importante alteração na homeostase de cálcio nas células do SNC, 

levando a um rápido aumento no conteúdo de cálcio intramitocondrial, 

seguido por uma redução na capacidade e na taxa de captação deste 

íon destas mitocôndrias, além de aumentar o efluxo espontâneo deste 

íon da mitocôndria para o citosol. Todos este efeitos foram previnidos 

pela administração de MK-801, indicando que os efeitos provocados 

pela amônia sobre a homeostase de cálcio eram decorrentes da 

ativação dos receptores NMDA. Além disso, para avaliar um possível 

envolvimento do poro de transição nos efeitos tóxicos provocados 
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pelo amônia, os autores verificaram que a administração de 

ciclosporina A, um inibidor da permeabilidade do poro de transição 

não alterou nenhum destes parâmetros, indicando que a permabilidade 

do poro de transição não tinha um papel sobre o efluxo de cálcio nas 

condições estudadas. 

Além destes, a amônia parece alterarar as células do SNC 

também por outros mecanismos. Buzanska et al. em 2000 sugeriram 

que este composto pudesse ter seus efeitos danosos sobre as células 

nervosas por meio da indução do fenômeno de apoptose. Em culturas 

destas células os efeitos deste composto pareciam ser parcialmente 

mediados pela estimulação de alguns supostos mecanismos 

sinalizantes característicos do programa de apoptose. Estes autores 

verificaram que em culturas de células C6 de glioma, concentrações 

de 5 e 10 mM induziram apoptose em 50% das células em 96 horas de 

exposição. Já, em 3-6 horas de exposição, se verificou a primeira 

transdução de sinal supostamente envolvida na apoptose, a ativação da 

PKCαβ. Além disso, coincidentemente com pronunciada manifestação 

de apoptose (em 72 horas e mais ainda em 96 horas) foi observado um 

aumento na transferência do fator de transcrição NFκB do citoplasma 

para o núcleo. Quando o meio de cultura foi tratado com L-NAME, 

um inibidor da óxido nítrico sintetase, houve uma marcada redução no 

número de células com apoptose, indicando que o óxido nítrico 

parecia estar envolvido no processo. Estes resultados sugeriram que os 

efeitos tóxicos causados pela amônia sobre as células do SNC 

poderiam ser resultantes de uma complexa interrelação de pelo menos 

três moléculas sinalizadoras, supostamente envolvidas no fenômeno 
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de apoptose, o óxido nítrico, PKC e transcrição do fator NFκB. 

1.2.3.7 Alterações na morfologia da barreira hemato-encefálica e 

nos sistemas carreadores 

Na hiperamonemia as propriedades fisiológicas da barreira 

hemato-encefálica parecem encontrar-se alteradas. Nesta condição há 

um influxo de amônia para o SNC, uma vez que esta substância 

atravessa os capilares desta barreira por difusão. Segundo alguns 

pesquisadores do assunto, animais com hiperamonemia, tanto aguda 

como cronica, apresentaram um aumento na permeabilidade da 

barreira hemato-encefálica para compostos de alto peso molecular 

(Laursen et al., 1975;  1977; Sears et al., 1985 ; Zaki et al., 1983). 

Muitos estudos observaram alterações nos sistemas de 

transporte da barreira hemato-encefálica em condições de 

hiperamonemia, principalmente para os aminoácidos. Segundo James 

et al. (1978; 1979) os animais hiperamonêmicos apresentaram um 

aumento na captação de aminoácidos neutros pela barreira e, segundo 

Mans et al. (1982), um aumento de fenilalanina, triptofânio e leucina. 

Já Mans et al., em 1983, demonstraram uma diminuição na captação 

de lisina. A partir destes resultados, estes autores sugeriram que 

amônia induz alterações nas características cinéticas dos carreadores 

presentes nesta barreira. 
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1.2.3.8  Efeitos da amônia sobre os vasos sanguíneos e sobre o fluxo 

sanguíneo 

Os efeitos induzidos pela amônia sobre os vasos, e o fluxo 

sanguíneo, são ainda um tanto obscuros. Os resultados encontrados 

pelos pesquisadores do assunto são um tanto conflitantes. Alguns 

estudos demonstraram que a amônia provocou um efeito vasodilatador 

direto sobre os vasos sanguíneos cerebrais, uma vez que em macacos 

acordados, a infusão de amônia resultou num aumento do fluxo 

sanguíneo cerebral, sem alteração na pressão do sistema de perfusão, 

mas com uma moderada elevação da pressão intracraniana (Kindt et 

al., 1977; Voorhies et al., 1983). Resultados um pouco diferentes 

foram encontrados em experimentos com outras espécies. Em ratos, a 

hiperamonemia aguda diminuiu o fluxo sanguíneo global do cérebro, 

enquanto que em cães, uma diminuição mais substancial foi verificada 

(James et al., 1974). Já Barzilay et al. (1985) encontrou alterações 

significantes no fluxo somente em algumas áreas cerebrais, como a 

ponte e mesencéfalo. No entanto, em ratos com hiperamonemia 

crônica, foi verificado um aumento no fluxo sanguíneo cerebral 

(Gjedde et al., 1978). Já em humanos, a hiperamonemia aguda 

também aumentou o fluxo sanguíneo cerebral (Cooper & Plum, 1987). 

Posner & Plum (1960) estudando um grupo que apresentava cirrose 

hepática crônica, encontraram um fluxo sanguíneo cerebral normal 

nos pacientes que não apresentavam encefalopatia. Contudo, quando 

estes pacientes desenvolviam sintomas neurológicos se observava uma 

diminuição no fluxo sanguíneo cerebral.  
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Pode-se dizer, portanto, que existem indícios de que as 

síndromes hipermonêmicas exercem efeitos diferentes sobre a 

circulação cerebral em todos os animais. No modelos agudos, as 

alterações podem variar conforme a espécie estudada e o modelo 

exeprimental utilizado (quantidade e duração da exposição a amônia, 

efeitos secundários de pH, etc). Já, modelos experimentais de 

hiperamonemia crônica parecem estar associados com um aumento no 

fluxo sanguíneo. No entanto, em humanos, ainda existem poucos 

dados satisfatórios relacionando hiperamonemia com alteração no 

fluxo sanguíneo cerebral. 

 

1.2.3.9 Efeitos da amônia sobre as propriedades eletrofisiológicas 

das células do SNC 

As concentrações elevadas de amônia parecem promover 

alterações nas propriedades eletrofisiológicas das células neuronais, 

interferindo no funcionamento da membrana celular e na transmissão 

sináptica. Alguns estudos demonstraram que a amônia alterou a 

atividade das ATPases da membrana celular. Skou, em 1960, 

demonstrou que os íons amônios (NH4
+) podiam substituir os íons 

potássio (K+) na estimulação da ATPase da membrana de células 

nervosas de carangueijos. Além disso, Sadasivudu et alli (1977) 

verificaram que a toxicidade aguda da amônia em camundongos 

também levou a um aumento na atividade da Na+, K+-ATPase nos 

cérebros destes animais. No entanto, Schenker et al. (1967) não 
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encontraram aumento desta ATPase em ratos injetados com acetato de 

amônio, mas também perceberam que os íons NH4
+ podiam substituir 

os íons K+ na reação catalizada pela enzima. 

Os íons NH4
+ podem afetar o potencial de membrana e a 

excitabilidade dos neurônios porque se comportam como íons Na+ e 

K+ (Cooper & Plum, 1987). Os íons amônio atravessam a membrana 

neuronal com aproximadamente 30% da permeabilidade dos íons Na+-

K+. Quando em altas concentrações, os íons amônio se comportam 

como íons K+ e causam despolarização neuronal maciça, enquanto 

concentrações extracelulares menores de NH4
+ (4-8 mM) diminuem o 

potencial de ação de pré-sinapses aferentes (Alger & Nicoll, 1983) e a 

amplitude dos potenciais sinápticos hiperpolarizantes dependentes de 

íons K+, tais como potencial hiperpolarizante tardio em preparações de 

células piramidais de hipocampo in vitro (Alger & Nicoll, 1983). 

Em 1998, Allert et al. demonstraram que a amônia induziu 

despolarização em cultura de astrócitos de córtex de ratos por 

promover alterações nas concentrações intracelulares de íons. 

Segundo estes autores, a exposição destas culturas a concentrações 

elevadas de amônia induziu alterações morfológicas e bioquímicas 

similares àquelas encontradas na hiperamonemia in vivo. Estes autores 

verificaram que a amônia induziu uma lenta e reversível 

despolarização dose-dependente nestas células pela diminuição na 

condutância ao potássio. Além disso, o íon amônio entra para o meio 

intracelular por canais de potássio sensíveis ao bário.  
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1.2.3.10 Efeitos da amônia sobre o pH celular 

Acredita-se que um dos maiores efeitos tóxicos causados pela 

amônia seja decorrente do aumento no pH celular induzido por este 

composto (Lehninger, 1995; Cooper & Plum, 1987). Em 1997 

Kanamori & Ross demonstraram que a infusão de acetato de amônio 

em ratos causou uma elevação de pH nas células gliais de pH 7,1 para 

7,4-7,5; particularmente em astrócitos, onde a glutamina é sintetizada 

e estocada. Embora o mecanismo pelo qual a amônia cause 

alcalinização nos astrócitos ainda não seja completamente entendido, 

estes autores sugeriram dois mecanismos para esta alteração: primeiro, 

a alcalinização pode ocorrer como um resultado direto do influxo de 

amônia e, segundo, pode ocorrer através da elevação da concentração 

de potássio intersticial induzida pela amônia, que causa despolarização 

da membrana glial, resultando em alcalinização intraglial mediada por 

um cotransportador de Na+/HCO3
- (Kanamori & Ross, 1997). A forma 

não protonada NH3, que em pH 7,1 constitui aproximadamente 0,6% 

da amônia total (NH3 + NH4
+), por ser lipossolúvel facilmente se 

difunde através da membranas plamáticas. A subsequente associação 

da NH3 com o H+ intracelular para formar íon amônio (NH4
+), resulta 

em uma subtração de uma quantidade equivalente de H+ da água 

celular e assim aumenta o pH intracelular (Cooper & Plum, 1987; 

Kanamori & Ross, 1997). 

Além disso, quando o NH4
+ é metabolizado à glutamina nas 

células gliais, pela glutamina sintetase, ocorre a liberação de prótons, 

porque o substrato participante desta reação deve ser o íon NH3, 
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conforme a reação abaixo (Kanamori & Ross, 1997). 

NH3
+ + RCOO- ATP4-+ + + +H2O Mg2+

RCONH2 OH- ADP3- HPO4
2- nH++ +

 

Figura 8 – Reação da glutamina sintetase. A glutamina sintetase catalisa a conversão da 
amônia tecidual em glutamina promovendo a liberação de prótons no meio celular e íons 
OH-. 

 

Na reação acima o composto RCOO- representa a estrutura da 

glutamina e n a estequiometria do próton liberado pela hidrólise de 

ATP. Portanto, a hidroxila (OH-) liberada pela amidação é 

neutralizada principalmente pelo próton liberado pela hidrólise do 

ATP. Consequentemente, enquanto o influxo de amônia acumulado 

como NH4
+ causa alcalinização intracelular, a amônia que é 

metabolizada à glutamina não causa alteração no pH intracelular, pois 

a OH- liberada é tamponada pelos prótons da mesma reação. Estas 

considerações sugerem que o efeito alcalinizante da amônia, 

provavelmente torne-se mais importante à medida que ocorre 

saturação da glutamina sintetase com a amônia e que, a amônia 

oriunda do sangue comece a se acumular nos astrócitos como íons 

NH4
+ (Kanamori & Ross, 1997). 

Além destes mecanismos, tem sido sugerido que a 

hipermamonemia pode induzir alcalinização por decréscimo na 

capacidade tamponante intracelular, devido à diminuição na pressão 

de CO2 (PCO2) cerebral (Kanamori & Ross, 1997). Dois fatores 

podem contribuir para a diminuição da PCO2 cerebral: primeiro, em 
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condições normais, quando ocorre hipocapnia há diminuição no fluxo 

sanguíneo cerebral para reduzir a perda de CO2. No entanto, esta 

resposta regulatória é alterada pela hiperamonemia. Segundo, a 

hiperamonemia também estimula a fixação anaplerótica de CO2, 

catalizada pela enzima glial piruvato carboxilase, resultando em 

adicional decréscimo da concentração de CO2. Em decorrência da 

diminuição da PCO2 nos astrócitos, pode ocorrer um importante 

decréscimo na capacidade tamponante celular, resultando assim numa 

importante alteração no pH celular que pode contribuir para os efeitos 

tóxicos provocados pela amônia (Kanamori & Ross, 1997). 
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1.3.  Sucinato Desidrogenase 

A sucinato desidrogenase (EC 1.3.99.1) é uma enzima de 

central importância no metabolismo aeróbico celular. Está presente 

nas mitocôndrias celulares onde faz parte do complexo II da cadeia 

respiratória, catalisando a oxidação do sucinato até fumarato no ciclo 

de Krebs e transferindo equivalentes redutores diretamente para a 

cadeia respiratória (Lehninger, 1995). A maior parte das moléculas de 

enzima encontra-se ancorada na membrana interna desta organela, 

porém uma pequena fração de enzima se encontra na forma solúvel 

(Ackrell et al., 1974). 

A SDH está presente em vários organismos, e sua estrutura 

primária é bem conservada (Hederstedt & Hedén, 1989), sendo 

classificada como uma flavoenzima ferro-enxofre. Sua estrutura é 

composta por quatro subunidades: um domínio hidrofílico, que 

compreende uma flavoproteína (Fp) com uma porção histidil-FAD, e 

uma subunidade ferro-enxofre (Ip), que abriga os três grupos [2Fe-

2S]2+,1+, [4Fe-4S]2+,1+ e [3Fe-4S]1+,0. Dois polipeptídeos CII-3 e CII-4 

agem como âncoras à membrana para a subunidade catalítica e 

provém os sítios ligantes para a ubiquinona. Todas as quatro 

subnidades são codificadas no núcleo e devem ser importadas para a 

mitocôndria (Singer et al., 1995). 

Em 1989, um estudo realizado com marcação radioativa em 

SDH isolada de coração de boi demonstrou que o sítio catalítico se 

localiza na subunidade Fp (Hederstedt & Hedén, 1989). Este sítio 

aparentemente possui um resíduo essencial de cisteína, uma vez que o 
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substrato e análogos ao substrato, como o malonato, conferem 

proteção à inativação por reagentes que modificam grupos tióis como 

bromopiruvato e N-etilmaleimida (Kenney, 1975; Hederstedt & 

Hedén, 1989). Estes achados sugerem que o resíduo essencial de 

cisteína está localizado no sítio catalítico ou muito próximo a ele. O 

resíduo de cisteína parece não ser essencial à oxidação do substrato, 

porém essencial à ligação do substrato ao sítio catalítico (Hederstedt 

& Hedén, 1989). Contudo, em 1981 Lê-Quôc et al. demonstraram a 

presença de outro grupo essencial sulfidrila para a atividade da SDH 

além do já conhecido. Neste estudo foram utilizados três derivados 

maleimidas com diferentes hidrofobicidades, que revelaram a presença 

de duas classes de grupos sulfidrilas essenciais para a atividade da 

SDH, porém com diferentes reatividades. Os resultados indicaram que 

o grupo sulfidrila mais reativo estava localizado no sítio catalítico, 

pois o substrato e inibidores competitivos, como malonato, 

protegeram o grupo contra a inibição causada pelos reagentes, 

confirmando os dados já existentes. No entanto, os ligantes do sítio 

catalítico não previniram completamente a inativação da SDH e 

análise da cinética da inibição na presença de substrato indicaram que 

o grupo sulfidrila com baixa reatividade não pertencia ao sítio 

catalítico. Foi demonstrado que a maioria dos grupos tióis mais 

reativos estavam localizados num microambiente hidrofóbico uma vez 

que estes grupos foram sensíveis ao caráter hidrofóbico do reagente. A 

reatividade da outra classe de grupos tióis não foi influenciada pela 

natureza do reagente. Quando a enzima estava pouco ativa, ou seja, 

ligada ao oxalacetato, nenhum dos dois grupos reagiram com os 
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compostos alquilantes, indicando a possibilidade de que estes grupos 

possam ser mascarados pela mudança conformacional que a ligação 

com o oxalacetato induz na enzima (Lê-Quôc et al., 1981). 

Além do resíduo de cisteína, o sítio catalítico parece conter 

também um resíduo histidil. A atividade da enzima é inibida por 

dietilpirocarbonato, um composto que reage com grupos imidazol dos 

residuos histidil, e é protegida pelo substrato e análogos como 

malonato e oxalacetato, e ativadores como NaClO4 e NaBr (Vik & 

Hatefi, 1981). Estes resultados sugerem a presença de um resíduo 

essencial histidil provavelmente localizado no sítio catalítico. 

A SDH se encontra sob duas formas: uma ativa e uma pouco 

ativa. As moléculas de enzima sofrem transição de uma forma para a 

outra, conforme as condições do meio, tais como pH, temperatura, 

potencial redox e presença de íons e moléculas ativadoras (Kearney et 

al., 1974). Na forma ativa, a enzima normalmente se encontra livre, ou 

seja, não ligada a nenhum composto. Já na forma pouco ativa, a 

enzima se encontra fortemente ligada, em uma proporção de 1:1 

(Ackrell et al, 1974), ao oxalacetato, um composto que está presente 

na maioria das preparações da enzima. 

Além da ligação ao oxalacetato, outro fator que determina a 

atividade da enzima é o seu estado conformacional. A enzima pode 

apresentar mudanças na sua conformação que determina alterações no 

seu padrão de atividade, resultando assim em conformações ativas ou 

pouco ativas (Ackrell et al., 1974). 
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1.3.1 Inibidores da atividade da SDH 

A sucinato desidrogenase é inibida competitiva e 

reversivelmente por oxalacetato (Ackrell et al., 1974), malonato 

(Greene et al., 1993; Greene & Greenamyre, 1995; ) e metilmalonato 

(Dutra et al., 1993), e irreversivelmente por ácido 3-nitropropiônico 

(Hassel & Sonnewald, 1995; Brouillet et al., 1998) uma vez que são 

compostos análogos ao substrato da enzima. Também é inibida pelos 

reagentes de grupos tióis bromopiruvato e N-etilmaleimida (Kenney, 

1975), pelo reagente de grupo imidazol dietilpirocarbonato (Vik & 

Hatefi, 1981) que reagem com os resíduos presentes no sítio catalítico, 

por malato que oxida a enzima (Gutman & Silman, 1975), por íons 

sulfato que parecem interagir com o sítio catalítico (Kotlyar & 

Vinogradov, 1983). 

  

1.3.2  Ativadores da atividade da SDH 

A ativação da enzima pode ocorrer devido a uma mudança 

conformacional, deslocamento do oxalacetato (Ackrell et al., 1974) ou 

mudança no estado redox (Gutman & Silman, 1975). Conforme 

Kearney et al. (1974), a ativação por ânions em valores de pH neutro 

ou levemente alcalinos é decorrente de uma mudança conformacional 

na estrutura proteica, uma vez que este tipo de ativação possui uma 

alta energia de ativação, embora o valor  não seja tão alto como para 

ativação pelo substrato e pela coenzima Q reduzida. 

A enzima é ativada pelo substrato, por coenzima Q reduzida, 
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pelos íons cloretos (Cl-), brometos (Br), percloratos (ClO4
-) (Kearney 

et al., 1974; Vik & Hatefi, 1981), fosfatos (Kenney, 1975), acetatos 

(Robinson & Weiner, 1981), pelo ATP, IDP e ITP (Gutman & Silman, 

1975), pelos íons cálcio (Ca+2) (Ezawa & Ogata, 1979) e zinco (Zn+2) 

(Yamaguchi et al., 1982). 
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2. OBJETIVOS 

O presente trabalho teve os seguintes objetivos: 

1. Investigar o efeito da amônia sobre as alterações 

comportamentais induzidas pela injeção de MMA intra-

estriatal em ratos. 

2. Investigar o efeito da amônia sobre a atividade da SDH in 

vitro. 

3. Determinar se a amônia potencializa o efeito inibidor do 

MMA sobre a SDH in vitro. 
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3. MATERIAL E MÉTODOS 

3.1.  Reagentes 

2,6-Diclorofenolindofenol – Sigma 

Acetato de amônio - Merck 

Ácido clorídrico - Vetec 

Ácido etilenodiamino tetracético (EDTA) – sal de potássio – 

Reagen 

Ácido fosfórico – Synth 

Ácido metilmalônico – Sigma 

Ácido succínico – Sigma 

Albumina - Sigma 

Cianeto de potássio - Merck 

Cloreto de amônio - Nuclear 

Cloreto de Magnésio - Reagen 

Cloreto de potássio – Merck 

Cloreto de sódio – Ecibra 

Comassie brilhante blue - Sigma 

Etanol – Chemco 

Fenasina metassulfato – Sigma 
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Fosfato de potássio dibásico - Synth 

Fosfato de potássio monobásico - Synth 

Glicose - Merck 

Hidróxido de potássio – Merck 

Hidróxido de sódio – Merck 

Rotenona – Sigma 

Sacarose – Vetec 

 

3.2.  Soluções 

3.2.1 Comassie Blue 

- 50 mg de Comassie brilhante blue 

- 25 ml de etanol p.a 95% 

- 50 ml de ácido fosfórico 85% 

- água ultrapura tipo II q.s.p. 500 ml 

O comassie blue foi dissolvido em etanol e acrescentada parte 

da água ultrapura tipo II. Foi então acrescentado o ácido fosfórico e 

completado até o volume desejado com o restante da água. A solução 

foi filtrada antes do seu uso. 
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3.2.2 Tampão de homogeneização: 

- sacarose 0,32 M 

- ácido etilenodiamino tetracético 0,5 mM 

- Tris-HCl 10 mM, pH 7,4 em água ultrapura tipo II. 

 

3.2.3 Solução de ácido metilmalônico pH 7,4 

O ácido foi pesado, dissolvido em água ultrapura tipo II e 

elevado o pH até 7,4 com KOH. 

 

3.2.4 Solução de ácido sucínico 333 mM pH 7,0 

O ácido succínico foi dissolvido em água ultrapura tipo II e o 

pH ajustado com solução de fosfato de potássio dibásico. 

 

3.2.5 Solução de albumina 

A albumina foi dissolvida em água ultrapura tipo II até uma 

concentração final de 1 mg/ml. 

 

3.2.6  Solução de cianeto de potássio 122,5 mM 

O cianeto de potásio foi dissolvido em água ultrapura tipo II. 
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3.2.7  Solução de cloreto de amônio 

O cloreto de amônio foi dissolvido em água ultrapura tipo II. 

 

3.2.8 Solução de cloreto de potássio 

O cloreto de potássio foi dissolvido em água ultrapura tipo II. 

 

3.2.9 Solução de diclorofenolindofenol (DCIP) 1,7 mM 

O DCIP foi dissolvido em água ultrapura tipo II. 

 

3.2.10   Solução de fenasina metassulfato 7,5 mM 

A fenasina metassulfato foi dissolvida em água ultrapura tipo II. 

 

3.2.11   Solução de rotenona 30 µg/ml 

A rotenona foi dissolvida em etanol na proporção de 

aproximadamente 10% do volume final da solução. O volume foi 

completado com água ultrapura tipo II. 

 

3.2.12   Solução salina-sacarose, pH 7,2 

- sacarose 270 mM 

- cloreto de magnésio 5 mM 
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- glicose 20 mM 

- cloreto de sódio 0,9 % 

Dissolvidos em tampão fosfato de potássio 270 mM pH 7,2 

 

3.2.13   Tampão fosfato 150 mM pH 7,5 

Foram dissolvidos em água ultrapura tipo II e em frascos 

separados fosfato de potássio dibásico e fosfato de potássio 

monobásico na concentração indicada. A solução de fosfato de 

potássio monobásico foi adicionada à solução de fosfato de potássio 

dibásico até atingir o pH 7,5. 

 

3.3.  Equipamentos 

- Agitador de tubos – marca Phoenix AP56 

- Agitador magnético – marca IKR- Combimag-RCT 

- Balança analítica - marca Gibertini 

- Balança semianalítica – marca Acculab V400 

- Banho-maria – marca Biomatic 

- Centrífuga refrigerada – marca Hitachi 

- Crônometros – marca Casio 

- Espectrofotômetro – marca Carl Zeiss M4 QIII 

- Espectrofotômetro – marca Hitachi U-2001 
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- Estereotáxico – marca Medicor Hungria 

- Freezer a - 20 °C – marca Cônsul 

- Geladeira a 4 °C – marca Cônsul 

- Homogeneizador – marca Potter-Elvenjheim 

- Medidor de pH (pHmetro) – marca Quimis 

- Purificador de água- marca EASYPURE RF Barnstead – 

Compact ultrapure water system 

 

3.4.  Amostra 

Foram utilizados ratos Wistar de ambos os sexos alimentados 

com ração adequada, fornecida por Guabi, e água “ad libitum” e 

mantidos em ambiente climatizado em temperatura de 22 °C com 12 

horas de intervalo de luminosidade claro/escuro. Ratos pesando entre 

280 e 300 g foram utilizados para os experimentos. 

 

3.4.1  Avaliação comportamental 

Os animais foram anestesiados intraperitonealmente com 

tiopental na dose de 250 mg/kg e fixados num aparelho esterotáxico. 

Uma cânula foi inserida unilateralmente no estriado (coordenadas 

relativas ao bregma: AP 0 mm, ML 3,2 mm, V 3,0 mm da dura). 

Imediatamente antes da implantação da cânula, foi administrado 

intraperitonealmente cloranfenicol na dose de 200 mg/kg. Três dias 

após o procedimento cirúrgico, os animais foram injetados 
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subcutaneamente com acetato de amônio na dose de 1,5 mmol/kg ou 

acetato de sódio na mesma dose e, após 5 minutos, com 3 µmol de 

MMA (pH 7,4 tamponado com NaOH) ou 4,5 µmol de NaCl  através 

da cânula no estriado. O volume de MMA injetado foi de 1 µl durante 

1 minuto. Imediatamente após a injeção, os animais foram transferidos 

para um campo aberto circular cujo assoalho era dividido em 11 áreas 

e observados por 20 minutos para o aparecimento de episódios 

convulsivos e respostas rotacionais. Uma rotação foi considerada 

como um movimento compreendendo não mais que três áreas. O 

número de episódios convulsivos e de rotações ipsilaterais e 

contralaterais ao hemisfério cerebral injetado, assim como a duração 

dos episódios convulsivos foram avaliados. 

A dose subconvulsivante de acetato de amônio a ser usada foi 

determinada em experimento piloto, pela injeção subcutânea de 0,5, 

1,5 ou 5 mmol/kg de acetato de amônio e, como controle, de 5 

mmol/kg de acetato de sódio, ambos 1 ml/kg, nos animais não 

implatados com cânula. 
 

3.4.2  Avaliação bioquímica 

A atividade da enzima SDH foi avaliada em frações 

enriquecidas em mitocôndrias do estriado de cérebro de ratos. 

 

3.4.2.1  Preparação da fração enriquecida em mitocôndrias 

Os animais foram mortos por decaptação sem a utilização de 
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anestésicos e o cérebro rapidamente dissecado em uma placa de Petri 

invertida sobre gelo. O estriado foi cuidadosamente retirado e o 

restante do cérebro foi descartado. O estriado foi homogeneizado em 

10 volumes (g/v) de tampão de homogeneização. Em centrífuga 

refrigerada, à temperatura de 4 °C, o homogeneizado foi centrifugado 

a 3 000 rpm (1 000 x g) por 10 minutos e o sobrenadante obtido foi 

centrifugado a 10 000 rpm (12 000 x g) por 20 minutos. O precipitado 

resultante foi ressuspendido em solução salina-sacarose com pH 7,2 

na proporção de 60% do seu volume e congelado por 24 horas. O 

conteúdo de proteína foi determinado por Bradford (1977) e ajustado 

para 1 mg/ml com solução salina-sacarose. 

  

3.4.2.2  Padronização do método utilizado para determinação da 

atividade da SDH 

As concentrações ideais de proteína, fenasina metassulfato e 

DCIP para medida da atividade sucinato desidrogenásica foram 

determinadas. 

 

3.4.2.3 Determinação da atividade da sucinato desidrogenase in 

vitro 

A atividade da sucinato desidrogenase foi avaliada segundo 

Dutra (1993) utilizando 2,6-diclorofenolindofenol (DCIP) como 

aceptor de elétrons na presença de fenasina metassulfato. A mistura 
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reacional (1500 µl) contendo 50 mM de tampão fosfato com pH 7,5, 

1,5 mM de cianeto de potássio, 30,6 µM 2,6-diclorofenolindofenol 

(DCIP), 3 µg de rotenona, 5 mM de sucinato de sódio, 0,5 mM de 

fenasina metassulfato, 0-100 mM de ácido metilmalônico, 0-10 mM 

de cloreto de amônio ou 0-10 mM de cloreto de potássio. A mistura 

foi pré-incubada por 1 minuto a 37 °C, e a reação foi iniciada pela 

adição da fração mitocondrial (50 µg de proteína). A redução do DCIP 

foi medida espectrofotometricamente pela monitoração da queda da 

absorbância a 600 nm por 30 segundos. 

 

3.5.  Análise estatística 

Os dados comportamentais foram analisados por análise de 

variância de uma ou duas vias (ANOVA), dependendo do desenho 

experimental utilizado.  
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4. RESULTADOS 

4.1.  Avaliação comportamental 

4.1.1 Efeito da amônia sobre o número e duração dos episódios 

convulsivos induzidos pelo MMA 

A análise estatística (ANOVA de duas vias) revelou que a  pré-

administração de acetato de amônio potencializou o efeito 

convulsivante do MMA:  Interação 2 (acetato de amônio ou acetato de 

sódio) X 2 (NaCl ou MMA) significante: F(1,40)= 4,20; p<0,05.             
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Figura 9 - Efeito do acetato de amônio (1,5 mmol/Kg; s.c.) sobre o número dos episódios 
convulsivos induzidos pelo MMA (3 µmol). Os animais injetados com NaCl não 
apresentaram convulsões. Dados apresentados são média + EP para n=11 por grupo. Os 
resultados da ANOVA de duas vias são apresentados no texto. 

A pré-administração de acetato de amônio, além de aumentar o 
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número de convulsões, provocou um aumento na duração dos 

episódios convulsivos induzidos por MMA: Interação 2 (acetato de 

amônio ou acetato de sódio) X 2 (NaCl ou MMA) significante: 

F(1,40)=5,2; p<0,05. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 10 - Efeito do acetato de amônio (1,5 mmol/Kg; s.c.) sobre a duração dos 
episódios convulsivos induzidos pelo MMA (3 µmol). Os animais injetados com NaCl 
não apresentaram convulsões. Dados apresentados são média + EP para n=11 por grupo. 
Os resultados da ANOVA de duas vias são apresentados no texto. 
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4.1.2  Efeito da amônia sobre o número de rotações contralaterais 

A análise estística do número de rotações contralaterais em 

direção ao hemisfério injetado revelou somente que o MMA induz ao 

aparecimento rotações contralaterais. Efeito do MMA ou NaCl  

significantes: F(1,40)=17,36; p<0,001. 
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Figura 11 - Efeito o acetato de amônio (1,5 mmol/Kg; s.c.) sobre o número de rotações 
contralaterais induzidas pelo MMA (3 µmol). Dados apresentados são média + EP para 
n=11 por grupo. Os resultados da ANOVA de duas vias são apresentados no texto. 
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4.2.  Avaliação bioquímica 

4.2.1 Padronização do método utilizado para determinação da 

atividade da SDH 

4.2.1.1  Determinação da quantidade  de proteína 

Os resultados obtidos indicaram que a atividade enzimática era 

linear com a concentração de proteína em uma faixa de 25 a 200 µg  

de proteína/1500 µl, e que a concentração de 50 µg/1500 µl, utilizada 

para os experimentos de determinação da atividade da SDH, 

encontrava-se dentro de uma faixa linear de reação. 
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Figura 12 - Efeito da quantidade de proteína no meio reacional sobre a velocidade de 
redução do DCIP. Os dados apresentados são de um experimento representativo de um 
total de três, que tiveram comportamento semelhante. A redução do DCIP foi medida 
espectrofotometricamente pela queda da absorbância em 600 nm por 30 segundos 

59



_______________________________________________________________________________________ 
Resultados 

 

4.2.1.2  Determinação da concentração de DCIP 

A concentração de DCIP utilizada, 30,6 µM permitiu a reação 

se mantivesse em uma faixa linear durante o experimento onde foi 

medida a atividade da SDH frente ao MMA e amônia. 
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Figura 13 - Efeito da concentração de DCIP sobre a linearidade da reação na 
determinação da atividade da SDH. Os dados apresentados são de um experimento 
representativo de um total de três, que tiveram comportamento semelhante. A redução do 
DCIP foi medida espectrofotometricamente pela queda da absorbância em 600 nm por 30 
segundos 
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4.2.1.3  Determinação da concentração de fenasina 

Os resultados obtidos indicaram que a concentração de 0,5 mM 

de fenasina propiciou um nível adequado de atividade enzimática para 

a SDH e o aparecimento da inibição da enzima por MMA, sugerindo 

que a inibição da SDH por MMA depende do meio de incubação. 
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Figura 14 - Efeito da concentração de fenasina metassulfato sobre a atividade da SDH e 
sua inibição induzida pelo MMA. As frações enriquecidas em mitocôndrias (50 µg de 
proteína) foram incubadas a 37 °C por 1 minuto em meio contendo 50 mM de tampão 
fosfato com pH 7,5; 1,5 mM de cianeto de potássio, 30,6 µM 2,6-diclorofenolindofenol 
(DCIP), 3 µg de rotenona, 5 mM de sucinato de sódio, 0-1,5 mM de fenasina metassulfato 
e 10 mM de ácido metilmalônico. A redução do DCIP foi medida 
espectrofotometricamente pela queda da absorbância em 600 nm por 30 segundos. 
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4.2.2  Determinação da atividade da sucinato desidrogenase in vitro 

4.2.2.1  Efeito do MMA sobre a atividade da SDH 

Os resultados obtidos confirmaram os dados da literatura de que 

o MMA inibe a enzima SDH de maneira dose-dependente. 
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Figura 15 - Efeito do MMA sobre a atividade da SDH. As frações enriquecidas em 
mitocôndrias (50 µg de proteína) foram incubadas a 37 °C por 1 minuto em meio 
contendo 50 mM de tampão fosfato com pH 7,5; 1,5 mM de cianeto de potássio, 30,6 µM 
2,6-diclorofenolindofenol (DCIP), 3 µg de rotenona, 5 mM de sucinato de sódio, 0,5 mM 
de fenasina metassulfato e 0-100 mM de ácido metilmalônico. A redução do DCIP foi 
medida espectrofotometricamente pela queda da absorbância em 600 nm por 30 
segundos. 
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4.2.2.2  Efeito do KCl e NH4Cl sobre a atividade da SDH 

Os resultados demomonstraram que tanto o cloreto de potássio 

como o cloreto de amônio não têm efeito sobre a atividade da enzima 

SDH. 
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Figura 16 - Efeito do KCl e NH4Cl sobre a atividade da SDH. As frações enriquecidas 
em mitocôndrias (50 µg de proteína) foram incubadas a 37 °C por 1 minuto em meio 
contendo 50 mM de tampão fosfato com pH 7,5; 1,5 mM de cianeto de potássio, 30,6 µM 
2,6-diclorofenolindofenol (DCIP), 3 µg de rotenona, 5 mM de sucinato de sódio, 0,5 mM 
de fenasina metassulfato, 0-10 mM de cloreto de amônio ou 0-10 mM de cloreto de 
potássio. A redução do DCIP foi medida espectrofotometricamente pela queda da 
absorbância em 600 nm por 30 segundos. 
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4.2.2.3 Efeito da amônia sobre o efeito inibidor do MMA sobre a 

SDH 

Os resultados obtidos indicaram que a amônia nas 

concentrações de 0,1, 1 e 10 mM (Figuras 17 a 19) não tem efeito 

sobre a inibição que o MMA apresenta sobre a enzima SDH. Os 

gráficos abaixo mostram as médias de triplicatas de um experimento 

representativo de três diferentes experimentos. 
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Figura 17 - Efeito de 0,1 mM de cloretp de amônio sobre o efeito inibidor do MMA 
sobre a atividade da SDH. As frações enriquecidas em mitocôndrias (50 µg de proteína) 
foram incubadas a 37 °C por 1 minuto em meio contendo 50 mM de tampão fosfato com 
pH 7,5; 1,5 mM de cianeto de potássio, 30,6 µM 2,6-diclorofenolindofenol (DCIP), 3 µg 
de rotenona, 5 mM de sucinato de sódio, 0,5 mM de fenasina metassulfato, 0-100 mM de 
ácido metilmalônico, 0-10 mM de cloreto de amônio ou 0-10 mM de cloreto de potássio. 
A redução do DCIP foi medida espectrofotometricamente pela queda da absorbância em 
600 nm por 30 segundos 
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Figura 18 - Efeito de 1 mM de cloreto de amônio sobre o efeito inibidor do MMA sobre 
a atividade da SDH. As frações enriquecidas em mitocôndrias (50 µg de proteína) foram 
incubadas a 37 °C por 1 minuto em meio contendo 50 mM de tampão fosfato com pH 
7,5; 1,5 mM de cianeto de potássio, 30,6 µM 2,6-diclorofenolindofenol (DCIP), 3 µg de 
rotenona, 5 mM de sucinato de sódio, 0,5 mM de fenasina metassulfato, 0-100 mM de 
ácido metilmalônico, 0-10 mM de cloreto de amônio ou 0-10 mM de cloreto de potássio. 
A redução do DCIP foi medida espectrofotometricamente pela queda da absorbância em 
600 nm por 30 segundos 
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Figura 19 - Efeito de 10 mM cloreto de amônio sobre o efeito inibidor do MMA sobre a 
atividade da SDH. As frações enriquecidas em mitocôndrias (50 µg de proteína) foram 
incubadas a 37 °C por 1 minuto em meio contendo 50 mM de tampão fosfato com pH 
7,5; 1,5 mM de cianeto de potássio, 30,6 µM 2,6-diclorofenolindofenol (DCIP), 3 µg de 
rotenona, 5 mM de sucinato de sódio, 0,5 mM de fenasina metassulfato, 0-100 mM de 
ácido metilmalônico, 0-10 mM de cloreto de amônio ou 0-10 mM de cloreto de potássio. 
A redução do DCIP foi medida espectrofotometricamente pela queda da absorbância em 
600 nm por 30 segundos 
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5. CONCLUSÕES 

1 – A amônia potencializa o efeito convulsivante do ácido 

metilmalônico quando injetado em estriado de ratos. 

2 – A inibição da sucinato desidrogenase pelo ácido 

metilmalônico in vitro depende da concentração de fenasina. 

3 – A amônia não tem efeito sobre a atividade da sucinato 

desidrogenase in vitro. 

4 – A amônia não modifica o efeito inibitório do ácido 

metilmalônico sobre a sucinato desidrogenase in vitro. 

5 – Os dados sugerem que os mecanismos pelos quais a amônia 

potencializa o efeito convulsivante do ácido metilmalônico não sejam 

diretamente ligados à inibição da atividade da enzima sucinato 

desidrogenase 
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6. DISCUSSÃO 

A acidemia metilmalônica é um erro inato do metabolismo 

bioquimicamente caracterizado por acúmulo tecidual de metilmalonil-

CoA e propionil-CoA e seus respectivos acidos livres, ácido 

metilmalônico e propiônico (Scriver, 1995). Essa doença é causada 

por deficiência ou falta de atividade da enzima metilmalonil-CoA 

mutase (EC 5.4.99.2), enzima envolvida na rota de degradação de 

aminoácidos de cadeia ramificada, ácidos graxos de cadeia ímpar, 

cadeia lateral do colesterol e algumas bases nitrogenadas e 

responsável pela conversão do propionil-CoA em metilmalonil-CoA.  

A acidemia metilmalônica é caracterizada por cetoacidose 

neonatal e infantil, falência no desenvolvimento e disfunção 

neurológica, incluindo convulsões (Fenton & Rosenberg, 1995). A 

hiperamonemia é um dos principais achados na acidemia 

metilmalônica, e está presente em aproximadamente 70% dos 

pacientes (Scriver, 1995). Esta alteração bioquímica parece ser 

causada pela inibição que os ésteres de CoA acumulados provocam 

sobre a atividade da enzima N-acetilglutamato sintetase, desta forma 

diminuindo a conversão de amônia em uréia (Coude et al., 1979; 

Glasgow & Chase, 1976). 

A hiperamonemia está envolvida na patogênese da encefalopatia 

hepática e outras condições patológicas em que ocorre acúmulo de 

amônia, como deficiências congênitas nas enzimas do ciclo da uréia e 

acidemias orgânicas (Ratnakumari et al., 1995; Stewart et al., 1980). 
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Estas condições hiperamonêmicas são acompanhadas por disfunção 

neurológica e convulsões. Embora os mecanismos básicos pelos quais 

a amônia induz neurotoxicidade ainda não estejam completamente 

esclarecidos, existem evidências de que tais mecanismos envolvam 

falência no metabolismo energético e depleção de ATP (Hindfeld et 

al., 1977; Felipo et al., 1994; Kosenko et al., 1994; 1995; Ratnakumari 

et al., 1995), ativação de receptores glutamatérgicos (Felipo et al., 

1994; Zhou et al., 1999; Bosman et al.; 1992), geração de radicais 

livres (Kosenko et al., 1997; 1999), alterações nas funções de alguns 

neurotransmissores (Hindfeld et al., 1977; Cooper & plum, 1987; 

Butterworth et al., 1991; Felipo et al., 1994; Zhou et al., 1999) 

prejuízo aos mecanismo de neuroproteção endógenos (Hicks et al., 

1994), alterações nas células do SNC (Drewe & Leino, 1985; 

Dolinska et al., 1996), alterações na barreira hemato-encefálica (Fisher 

et al., 1978; 1979; Cooper & Plum, 1987), alterações sobre o fluxo e 

vasos sanguíneos (Cooper & Plum, 1987), alterações nas propriedades 

eletrofisiológicas das células do SNC (Schenker et al., 1967; Cooper 

& Plum, 1987), alterações no pH celular (Lehninger, 1995; Kanamori 

& Ross, 1997). 

Até o presente momento não havia sido investigada uma 

possível interação entre os efeitos tóxicos causados pelo MMA, o 

principal metabólito acumulado na acidemia metilmalônica, e os 

causados pela amônia, um metabólito secundário também acumulado 

nos pacientes portadores da doença. 

Em 1993 foi demonstrado que o ácido metilmalônico inibe a 

atividade da enzima sucinato desidrogenase e β-hidroxibutirato 
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desidrogenase de ratos  in vitro (Dutra et al., 1993). Além disso, foi 

demonstrado que a administração intraestriatal aguda de MMA em 

ratos induz convulsões por mecanismos glutamatérgicos (Mello et al., 

1996), provavelmente envolvendo inibição do ciclo de Krebs, 

depleção de ATP e geração de radicais livres (Mello et al., 1999). 

Estes resultados sugeriram que o acúmulo de MMA pode ter um papel 

crítico na gênese das convulsões observadas nos pacientes com 

acidemia metilmalônica. 

Embora tenha sido sugerido que o MMA induza convulsões 

pela inibição da sucinato desidrogense, muito pouco se sabia sobre a 

contribuição da hiperamonemia para o desenvolvimento das 

convulsões nestes pacientes, uma vez que a hiperamonemia está 

associada com convulsões em uma série de condições patológicas, e é 

um frequente achado nos pacientes com hiperamonemia (Scriver, 

1995). 

Em face a estas questões decidiu-se, no presente estudo, avaliar 

os efeitos dos íons amônio sobre a ação convulsivante do MMA e 

sobre a atividade da enzima sucinato desidrogenase e sua  inibição 

pelo MMA. Investigou-se a hipótese de que, mesmo em níveis 

subconvulsivantes, a amônia pudesse contribuir na gênese dos 

episódios convulsivos induzidos pelo MMA em ratos e se alteraria a 

atividade da enzima SDH ou a inibição que o MMA causa sobre a sua 

atividade in vitro. 

Os resultados obtidos demonstraram que a administração 

subcutânea de 1,5 mmol/kg de acetato de amônio (íons amônio), dose 

escolhida por não induzir convulsão nos animais injetados, 
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potencializou o efeito convulsivante que a dose de 3 µmol de MMA 

provoca quando injetado unilateralmente nos estriados de ratos. 

A partir destes resultados, investigou-se a hipótese de que a 

potencialização que a amônia causou sobre os efeitos do MMA era 

devido a alguma  forma de inibição direta sobre a atividade da enzima 

SDH, uma vez que têm sido demonstrado que este composto inibe 

algumas enzimas do ciclo de Krebs (Lai & Cooper, 1991). Para testar 

esta hipótese, foi verificado se a adição de cloreto de amônio (íons 

amônio) produzia algum efeito sobre a atividade basal da enzima in 

vitro. É importante salientar que, neste experimento, não foi utilizado 

acetato de amônio, conforme foi utilizado no tratamento in vivo, 

porque segundo alguns autores (Robinson & Weiner, 1981) os íons 

acetato induzem ativação da atividade da SDH in vitro. 

Em substituição ao acetato de amônio, foi utilizado o cloreto de 

amônio, embora alguns autores considerem este composto como um 

leve ativador, porém de potência bem inferior em relação ao acetato 

(Kearney et al., 1974). Para excluir uma possível interferência do íon 

cloreto, foi utilizado como controle o composto cloreto de potássio, 

uma vez que não há indícios na literatura de que o íon potássio 

provoque alguma alteração na atividade da enzima. De fato, a adição 

do íon cloreto não interfere na atividade da sucinato desidrogenase 

(Figura 16). Da mesma forma, a adição de íons amônio não tem efeito 

sobre atividade basal da SDH in vitro nas concentrações utilizadas 

(figura 16). 

Partindo dos resultados obtidos até então, verificou-se se a 

amônia potencializaria a inibição que o MMA causa sobre a atividade 
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da enzima in vitro. Para o cumprimento dos objetivos propostos, num 

primeiro momento, foi testada a atividade da enzima frente à 

determinadas concentrações de MMA, onde foi de fato, verificada a 

inibição da enzima pelo ácido. É importante ressaltar que o MMA só 

inibiu a atividade da enzima na presença de fenasina. Quando foi 

utilizado somente o DCIP no meio reacional, como aceptor de 

elétrons, a enzima apresentou atividade basal adequada, porém não 

apresentava inibição pelo MMA (dados não mostrados). Somente foi 

observada inibição da enzima quando foi acrescentado fenasina ao 

meio reacional. A fenasina é um composto oxidante (Gutman & 

Silman, 1975), e tem sido sugerido que ele oxide a enzima, levando-a 

a uma conformação espacial mais suscetível à inibição pelo MMA. 

Segundo Gutman & Silman (1975), quando a enzima encontra-se no 

seu estado reduzido torna-se mais ativa, o que é verificado quando são 

adicionados ao meio reacional alguns compostos redutores. Por outro 

lado, quando num estado oxidado, a enzima torna-se menos ativa e 

mais suscetível a diversos inibidores (Gutman & Silman, 1975). Este 

fato pode ser de grande importância no entendimento da fisiopatologia 

dos episódios convulsivos na acidemia metilmalônica, uma vez que na 

doença, quando os pacientes apresentam as crises de descompensação 

metabólica que culminam em convulsões, podem haver alterações no 

estado redox dos tecidos e isso contribuir para que a enzima SDH 

fique mais suscetível à inibição pelo MMA e assim desencadear um 

processo que resulta em prejuízo ao metabolismo energético e em 

última instância, dano celular. 

Depois de comprovada a inibição da enzima pelo MMA, testou-
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se  o efeito dos íons amônio sobre a inibição da SDH induzida pelo 

MMA. A adição de cloreto de amônio, nas concentrações utilizadas, 

não modificou a inibição da enzima pelo MMA (figura 17, 18 e 19). 

Portanto, pode-se sugerir que os efeitos tóxicos induzidos pela 

amônia, e que contribuem na gênese das convulsões induzidas pela 

injeção de MMA, provavelmente não sejam decorrentes de 

interferência adicional na atividade da SDH. 

  Tem sido proposto que a amônia inibe a recaptação de 

glutamato e leva a um aumento na concentração extracelular deste 

neurotransmissor (Felipo et al., 1994, Zhou & Noremberg, 1999), o 

que leva à ativação nos receptores glutamatérgicos NMDA (Madl & 

Burgesser, 1993). A ativação destes receptores têm sido associada 

com a depleção de ATP induzida pela amônia, geração de radicais 

livres e neurotoxicidade (Felipo et al., 1994; Felipo et al., 1999; 

Kosenko et al., 1997). A amônia e o glutamato induzem a conversão 

da enzima Na+, K+-ATPase para o estado ativo (desfosforilado) 

(Marcaida et al., 1996), o que leva à depleção de ATP devido ao 

aumento do consumo deste nucleotídeo. Segundo alguns autores, a 

atividade da Na+,K+-ATPase cerebral está aumentada no cérebro de 

ratos com síndromes hiperamonêmicas congênitas ou adquiridas 

(Ratnakumari et al., 1995). Além disso, têm sido demonstrado que a 

amônia inibe algumas enzimas do ciclo de Krebs (Lai & Cooper, 

1991), potencializa o efeito inibitório de vários ésteres de CoA sobre a 

atividade da α-cetoglutarato desidrogenase (McNaught et al., 1995), 

inibe a lançadeira malato-aspartato (Siegel et al., 1994) e induz edema 

mitocondrial em astrócitos devido ao acúmulo excessivo de glutamina 
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(Dolinska et al., 1996) e alterações mitocondriais em neurônios como 

acúmulo de cálcio no interior destas organelas (Kosenko et al., 2000, 

Dolinska, et al., 1985) o que contribui para a depleção de ATP 

(Dolinska et al., 1996). A depleção de ATP induzida pelo glutamato 

tem sido também causamente relacionada à despolarização e disfunção 

mitocondrial, devido a acúmulo excessivo de Ca2+ na matriz e ativação 

do poro de transição de permeabilidade, o qual colapsa o ∆ψ 

(Schinlder et al., 1996; White & Reynolds, 1996), um efeito que pode 

ser compartilhado pela amônia, uma vez que ela provoca acúmulo 

extracelular de glutamato (Felipo et al., 1994). 

Em 1993, foi demonstrado que o MMA inibe a atividade da 

SDH in vitro (Dutra et al., 1993) e que tal inibição pode ser o evento 

primário no efeito convulsivante da injeção intraestriatal de MMA, o 

qual é bloqueado pelo MK-801 (Mello et al., 1996). Estes resultados 

estão de acordo com a hipótese de que a inibição da SDH por 

inibidores competitivos e não-competitivos causam depleção de ATP 

primária e excitotoxicidade secundária (Greene et al., 1993; Greene et 

al., 1995; Greene et al., 1996). O envolvimento de geração de radicais 

livres na ação convulsivante do MMA é indicado pelo achados que o 

MMA induz a produção de radicais livres in vitro (Fontella et al., 

2000) e que o ascorbato e o α-tocoferol diminuem as convulsões 

induzidas pelo MMA. (Fighera et al., 1999). De fato, vários estudos 

têm sugerido que a geração de radicais livres pode ser uma rota final 

no dano excitotóxico (Alexi et al., 1998) uma vez que a administração 

de MK-801 e antioxidantes revertem os efeitos neurotóxicos de 

inibidores da SDH, mas não a depleção de ATP. (Schulz et al., 1995). 
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O fato de que o MK-801 reverte a depleção de ATP induzida 

pela amônia, mas não a induzida por inibidores da SDH, sugere que a 

depleção de ATP induzida por estas toxinas ocorra como 

consequência de diferentes mecanismos neuroquímicos básicos. 

Contudo, é possível que estas neurotoxinas possam ter sinergicamente 

causado um aumento na excitabilidade celular decorrente desta 

depleção de ATP. Por outro lado, considerando que a amônia e o 

MMA aumentam a produção de radicais livres (Felipo et al., 1999; 

Fontella et al., 2000) e que radicais livres têm sido implicados na 

gênese do fenômeno convulsivo (Hiramatsu et al., 1996; Murashima 

& Suzuki; 1998), é possível que a potencialização da produção de 

radicais livres pela simultânea injeção destes compostos possa ser 

responsável pelo aumento nas convulsões induzidas pelo MMA. 

Em resumo, o presente estudo descreveu a potencialização da 

ação convulsivante do MMA pela amônia, um efeito que não parece 

ser devido à potencialização da inibição da SDH pelo MMA. Embora 

não sejam conhecidos os mecanismos de interação entre amônia e 

MMA, o presente achado pode ser de grande valor na compreensão da 

fisiopatologia dos sintomas neurológicos observados na acidemia 

metilmalônica e pode contribuir para o estabelecimento de novas 

condutas para o tratamento dos pacientes afetados, proporcionando 

uma diminuição nos níveis séricos aceitáveis para pacientes 

metilmalonicacidêmicos. 
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induced convulsions 
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