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Desde há longos anos que o estudo das aminas simpaticomiméticas 
tem constituído a principal linha de investigação do Laboratório de Farmacolo
gia da Faculdade de Medicina. Como não podia deixar de ser, foi dentro desta 
linha que se inseriu este trabalho. Iniciado durante o tempo de assistente de 
Farmacologia, a sua duração foi, em parte, alongada pelas dificuldades postas 
pela actividade clínica num outro hospital. 

Dentro dos múltiplos aspectos relacionados com o mediador adrenérgico, 
a cinética da libertação mereceu a preferência, talvez pelas dúvidas e in
certezas de que se rodeava. Curiosamente, o progredir do trabalho veio 
mostrar que, por vezes, certas interpretações consideradas ultrapassadas 
estavam correctas, enquanto outras, tidas como aceites, não se ajustavam à 
observação experimental. 

Alguma coisa se pensa ter adiantado. Mas tal só foi possível pelo raro 
ambiente de trabalho, colaboração e amizade, que existem no Laboratório de 
Farmacologia, e pelas facilidades que me foram concedidas, mesmo depois de 
ter deixado de pertencer ao corpo docente da Faculdade de Medicina. Não há 
palavras que possam traduzir o reconhecimento que a todos devo. 

Ao Professor José Garrett, responsável pela orientação científica 
deste trabalho, devo a honra de me ter admitido no Laboratório de que era 
Director. Apenas o seu exemplo de trabalho e de dignidade bastariam para o 
mais profundo reconhecimento. Mas dele recebi também o apoio e os ensi
namentos sem os quais este trabalho não teria sido possível, e não posso 
esquecer os preciosos conselhos em momentos difíceis. 

Não é fácil fazer uma referência ao Professor Walter Osswald. Não 
porque não haja motivos, mas precisamente por isso. Com um conhecimento 
que continuamente nos espanta, o seu espírito crítico e jovialidade permitem -
-lhe corrigir sem desencorajar. Se as suas sugestões foram fundamentais, sem 
o seu encorajamento em momentos de desânimo - e não apenas pelos 
problemas resultantes da investigação -, talvez este trabalho tivesse sido 
interrompido. 

Ao Professor Fernando Brandão devo os numerosos ensinamentos 
teóricos e práticos e as longas discussões durante todos estes anos de 
colaboração. Pode-se dizer que esta foi a base sobre a qual foi possível 
elaborar este trabalho. Mas dele recebi também a valiosa amizade e muito 
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aprendi com o seu senso clínico, que nos faz ver não apenas um órgão mas um 
doente. 

Aos Professores Serafim Guimarães e Eduardo Rodrigues Pereira 
devo a amizade com que me distinguiram e o interesse com que acompa
nharam o desenrolar deste trabalho. 

À Professora Maria Quitéria Paiva e ao Professor Daniel Moura tenho 
de agradecer as sugestões que permitiram ir corrigindo este e aquele aspecto; 
a este último devo ainda o ensinamento inicial do trabalho em computador e as 
discussões posteriores sobre as possibilidades de alguns programas. Ao 
Professor Patrício Soares da Silva agradeço a amizade e facilidades que 
permitiu no acesso a bases de dados bibliográficos. 

O meu reconhecimento vai também para aqueles com quem colaborei 
ou que me deram a sua amizade: Professores Isabel Azevedo, Jorge Polónia 
e Jorge Tavares, Drs. António Albino Teixeira, António Sarmento, Berta 
Quintas, Manuel Vaz da Silva e Pedro Nunes, e D. Domingas Branco. Devo 
ainda salientar o Dr. Domingos Araújo, com quem a colaboração foi mais 
estreita. Não me posso também esquecer do Professor Ramiro Valentim, com 
quem trabalhei nos longínquos anos na Universidade de Luanda. 

À Manuela Moura e Prazeres Cleto devo o excelente auxílio na reali
zação da parte técnica deste trabalho e à Maria Luísa Vasques os desenhos 
utilizados nos trabalhos publicados. O meu apreço à Aida Camarinha, Eva 
Abrantes e Sr. José Martins pelo seu auxílio no trabalho de secretaria. Aos Srs. 
Aldovino Sousa e Abílio Nunes, Mabilde Gomes e ao saudoso Sr. Domingos 
Ferreira devo a preparação dos animais e material, sem a qual este trabalho 
não era possível. 

Ao Eng. Manuel Cardoso e Sr. António Castro Nunes agradeço as 
facilidades que me deram de utilizar certo equipamento informático especial e 
à Dr3. Maria Beatriz Silvestre a correcção do original do texto. 

Um lugar de destaque vai para a minha família. Para os meus Pais, a 
quem devo o que sou e que me mostraram o valor do trabalho e da dignidade. 
À minha Mulher e Filhas devo todos os sacrifícios que tiveram de suportar 
durante estes anos para que este trabalho se tomasse realidade; devo-lhes, 
também, o auxílio em aspectos que apesar de "pequenos" são tão importantes 
para o conjunto como quaisquer outros. 
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"É admitido na elaboração da dissertação o aproveitamento, 
total ou parcial, do resultado de trabalhos já publicados, mesmo 
em colaboração, devendo, neste caso, o candidato esclarecer 
qual a sua contribuição pessoal." 

Decreto Lei n2 388/70, Art." 8a, parágrafo 2. 

Alguns dos resultados apresentados nesta dissertação constam dos 
seguintes trabalhos 

I - Brandão F, Monteiro JG, Osswald W (1978) Differences in the metabolic 
fate of noradrenaline released by electrical stimulation or by tyramine. 
NaunynSchmiedeberg's Arch Pharmacol 305: 37-40 

II - Brandão F, Rodrigues-Pereira E, Monteiro JG, Osswald W (1980) Chara
cteristics of tyramine induced release of noradrenaline: mode of action of 
tyramine and metabolic fate of the transmitter. NaunynSchmiedeberg's 
Arch Pharmacol 311: 9-15 

III - Brandão F, Rodrigues-Pereira E, Monteiro JG, Davidson R (1981) 
A kinetic study of the release of noradrenaline by tyramine. 
NaunynSchmiedeberg's Arch Pharmacol 318:83-87 

IV - Brandão F, Davidson R, Monteiro JG (1985) A kinetic study of the release 
of noradrenaline by electrical stimulation: influence of presynaptic a-
adrenoceptors. NaunynSchmiedeberg's Arch Pharmacol 328:248-252 

V - Brandão F, Araújo D, Monteiro JG (1989) The influence of monoamine 
oxidase activity on the release of noradrenaline by tyramine. J Pharm 
Pharmacol 41:729-732 

VI - Monteiro, JG (1990) A kinetic study of the ouabain-induced efflux of nor
epinephrine from the dog saphenous vein, (e/n publicação) 

A contribuição pessoal, nos trabalhos em colaboração, consistiu na 

1 - colaboração no planeamento e estabelecimento do protocolo experimental 
2 - realização de algumas das experiências 
3 - colaboração na análise e discussão dos resultados 
4 - colaboração na elaboração dos trabalhos 
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ABREVIATURAS 

AT conteúdo tecidular de 3H-noradrenalina 
COMT catecol-O-metiltransferase 
DOMA ácido 3',4'-dihidroximandélico 
DOPEG 3',4'-dihidroxifenilglicol 
FF, FF% fracção fixa, fracção fixa % 
FL fracção de libertação 
k coeficiente de perda (coeficiente de regressão ou declive da recta) 
M AO monoamina oxidase 
MOPEG 4'-hidroxi-3'-metoxifenilglicol 
NA noradrenalina 
3H-NA noradrenalina tritiada 
NMN normetanefrina 
OMDA metabolitos O-metilados e desaminados 
PUC tiras com inibição da MAO (pela Pargilina), COMT (pelo U-0521 ) 

e captação extraneuronial (por Corticosteróide) 
RPUC tiras com inibição da captação vesicular (pela Reserpina), da MAO 

(pela Pargilina), COMT (pelo U-0521 ) e captação extraneuronial 
(por Corticosteróide) 

f/2 semi-vida 
t lat tempo de latência 
UC tiras com inibição da COMT (pelo U-0521 ) e captação extraneu

ronial (por Corticosteróide) 
U-0521 3',4'-dihidroxi-2-metilpropiofenona 
VMA ácido 4'-hidroxi-3'-metoximandélico 
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INTRODUÇÃO 

Desde o princípio do século que se sabe depender a resposta à 
estimulação simpática da libertação de substâncias químicas acumuladas nos 
terminais nervosos. A síntese da molécula da noradrenalina (NA) e estudos 
fisio-farmacológicos subsequentes levarem à identificação do mediador 
adrenérgico com a NA, mas só tardiamente, em 1946, se demonstrou a sua 
existência no terminal adrenérgico (Euler, 1946, 1948). Apesar de tudo, foi 
durante este período que se estabeleceram as bases da transmissão simpática, 
bases essas que ainda se mantêm válidas. 

Mesmo antes da demonstração da existência de NA nos terminais 
adrenérgicos, o estudo sistemático de diversas aminas veio revelar a existência 
de diferenças. Cabe a Tainter e Chang (1927) o mérito de terem sido os 
primeiros a chamar a atenção para a existência de mecanismos de acção 
diferentes, ao verificarem que a cocaína (que se sabia potenciar os efeitos da 
NA) antagonizava a acção da tiramina. Logo a seguir Burn (1932) sugeriu que 
tal se devia à interferência com a NA acumulada nos terminais, hipótese que 
foi confirmada pela utilização de reserpina (Bum e Rand, 1958), tendo, por fim, 
Furchgott ef ai. (1963) mostrado que a cocaína impedia a penetração de 
tiramina na célula. Assim, as aminas simpaticomiméticas foram classificadas 
em "directas" e "indirectas" (ver Trendelenburg, 1972). Mas, a par das dife
renças, também se constatou haver semelhanças, como, por exemplo, a 
utilização do transportador neuronial sensível à cocaína para a penetração no 
terminal adrenérgico (Commarato et ai., 1969). 

Independentemente da sua acção sobre os órgãos efectores, as 
aminas de acção indirecta - das quais a tiramina pode ser considerada o 
paradigma (Muscholl, 1966) - levantam o problema do local de origem da NA 
libertada ou, o que lhe está subjacente, dos compartimentos neuroniais sobre 
os quais actuam a estimulação nervosa ou aquelas aminas. É um problema que 
se arrasta de longa data, e para o esclarecimento do qual Trendelenburg tem 
largamente contribuído desde há cerca de três décadas (Trendelenburg, 1961 ; 
ver Trendelenburg, 1972; Bõnisch e Trendelenburg, 1988). 
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O aparecimento de taquifilaxia e a redução da libertação de NA foram 
observadas no coração de Coelho isolado (Axelrod et ai., 1962), sendo estas 
acções revertidas por um pequena aumento do conteúdo tecidular de NA (Crout 
et ai., 1962). De acordo com esta observação, pelo facto de o desenvolvimento 
de taquifilaxia não se acompanhar de redução mensurável da NA total (Lee et 
ai., 1967), e pelo rápido desaparecimento da resposta à readministração de 
tiramina (Trendelenburg e Crout, 1964), foi proposto que o compartimento 
mobilizável pelas aminas de acção indirecta era de pequenas dimensões, 
opinião ainda subscrita por Trendelenburg em 1972 (Trendelenburg, 1972). 
Este compartimento teria uma localização periférica, por a tiramina libertar 
preferencialmente a NA recentemente captada (Chidsey e Harrison, 1963; 
Potter e Axelrod, 1963). Contudo, Weiner et ai. observaram a depleção com 
concentrações de tiramina elevadas e Neff et ai. (1965) verificaram que, após 
inibição da MAO, toda a NA podia ser mobilizada. Por outro lado, a diferença 
entre a libertação pela estimulação eléctrica e pelas aminas de acção indirecta 
tem sido largamente referida. Para além da acentuada depleção que é possível 
com a estimulação eléctrica (Wakade e Wakade, 1982), esta depende do Ca2+ 

(Hukovice Muscholl, 1962; Kirpekar et ai., 1975; ver Blaustein, 1988), está 
sujeita à modulação pré-sináptica (Langer 1977, 1982; Starke 1977, 1987), 
deve-se a exocitose (ver Smith e Winkler, 1972; Meldolesi era/., 1988) e não 
actua sobre aminas axoplasmáticas (Furchgott ef ai., 1963; ver Muscholl, 
1972), enquanto que a libertação pela tiramina (e, de modo geral, pelas aminas 
de acção indirecta) é Ca2+-independente (Thoenen et ai., 1969; Starke e 
Montei, 1974), não está sujeita à modulação pré-sináptica (Dubocovich et ai., 
1978) e liberta a NA axoplasmática utilizando o transportador neuronial, por um 
mecanismo de "difusão facilitada por troca" (Paton, 1973b), mas não origina 
exocitose (Chubb ef ai., 1972). 

Embora Smith e Winkler (1972) viessem a admitir que a tiramina se 
confina ao axoplasma (o que pode ser dinamicamente verdade, pela sua rápida 
conversão vesicular em octopamina), a observação de que, em preparações 
reserpinizadas e recarregadas com NA, a resposta à tiramina podia ser obtida 
mesmo quando o intervalo entre a carga da preparação e a utilização da 
tiramina era grande, levou Trendelenburg e Crout (1964) a proporem que o local 
fundamental de actuação era vesicular. O mesmo se pode concluir da obser
vação de libertação, pela tiramina, em grânulos cromafins isolados (Schumann, 
1960). Crout (1964) sugeriu então que a libertação pela tiramina estaria 
dependente do seu gradiente no terminal - para baixas concentrações apenas 
seriam susceptíveis as vesículas mais periféricas, enquanto concentrações 
crescentes iriam actuar sobre vesículas progressivamente mais profundas. 

Se os resultados experimentais obtidos até ao início deste estudo 
permitiam afirmar a diferença entre os compartimentos mobilizados peia 
estimulação eléctrica ou pelas aminas de acção indirecta, murtas das dúvidas 
levantadas por Smith e Winkler (1972) em relação aos depósitos de catecoiami-
nas mantinham a sua actualidade: "1 - O depósito é homogéneo? Que parte 
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está nas partículas? E são todas as partículas do mesmo tipo? 2 - Que parte 
das catecolaminas libertadas tem origem em cada um dos locais de depósito? 
Pode todo o depósito ser libertado, ou só parte dele? 3 - Qual é a relação entre 
acumulação e biossíntese das aminas? Podem as aminas recém-sintetizadas 
ser libertadas independentemente das existentes nos depósitos? 4 - A liber
tação é devida à modificação das forças que mantêm altas concentrações de 
catecolaminas nos depósitos, seguida por difusão das aminas para fora das 
células, ou a partícula de acumulação tem papel mais activo no processo de 
libertação?" A estas dúvidas pode ainda acrescentár-se outra: Qual o papel 
dos processos de inactivação da NA (ou de metabolização de aminas exóge
nas) na libertação? 

Na tentativa de contribuir para o esclarecimento de alguns destes 
aspectos, levantava-se o problema do método a usar. A opção por uma 
estrutura vascular era evidente, pela larga experiência acumulada no Labo
ratório de Farmacologia em relação a este tipo de estrutura. Mais do que a 
identificação de aspectos qualitativos da acção dos processos de libertação, 
pretendia-se uma avaliação quantitativa, não apenas estática mas seguida ao 
longo do tempo, esperando-se deste modo definir, em relação aos dois grandes 
grupos de agentes libertadores, as características dos compartimentos mobili
zados e dos mecanismos de libertação. Apesar de o aumento da sensibilidade 
e especificidade dos métodos radioenzimáticos e da cromatografia líquida de 
alta pressão (HPLC) permitirem dosear quantidades cada vez menores de NA 
endógena, a utilização de períodos de colheita mais ou menos curtos, que se 
tornam necessários ao estudo da cinética, ultrapassava as possibilidades 
destes métodos. Assim, a despeito de algumas dúvidas levantadas ao método, 
e que adiante serão discutidas, recorreu-se aos marcadores radioactivos, dada 
a sua sensibilidade e especificidade. Os objectivos, que se escalonaram ao 
longo do tempo, foram, pois: 

- determinar o local de origem da NA libertada pela tiramina (tomada como 
exemplo das aminas de acção indirecta) e pela estimulação eléctrica (como 
exemplo de libertação por despolarização); 

- calcular as semividas da libertação, bem como o valor percentual do 
compartimento mobilizável e do eventual compartimento resistente à Bbertação; 

- estudar a influência de processos susceptíveis de alterarem ás característi
cas da libertação, nomeadamente por interferência com a modulação pré-
-sináptica da resposta ou com a composição iónica do meio intracelular. 
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MÉTODOS 

Introdução 

Todas as experiências descritas foram realizadas em órgãos isolados, 
estudando-se, fundamentalmente, o efluxo de noradrenalina tritiada (3H-NA) e 
seus metabolites ao longo do tempo, tanto na situação de perda espontânea 
como após a actuação de diferentes processos de libertação. Após a colheita, 
as preparações foram incubadas com 3H-NA e colocadas em câmaras de 
perifusão apropriadas, onde foram banhadas por um fluxo contínuo de solução 
nutritiva e submetidas à acção dos diferentes processos de libertação utili
zados. O estudo da acumulação e libertação da 3H-NA foi efectuado pelo 
método cintilométrico, em amostras da solução de perifusão e no tecido 
recolhido no final das experiências. As condições experimentais referidas neste 
capítulo foram as usadas na generalidade dos casos, sendo as excepções 
descritas ao serem apresentados os resultados. 

Preparação dos órgãos isolados 

O animal de experiência foi, em todos os casos, o Cão. Utilizaram-se 
cães de raça indeterminada, de ambos os sexos e pesos compreendidos entre 
os 7 e os 20 Kg. Os animais foram anestesiados pelo pentobarbital sódico, na 
dose de 30 mg. Kg1, administrado por injecção endovenosa numa veia super
ficial da pata anterior. 

Utilizaram-se duas preparações diferentes: a veia safena isolada e a 
artéria esplénica isolada. Na obtenção da veia safena, utiiizou-se um segmento 
da veia safena lateral proximal à junção dos seus ramos dorsal e plantar, 
recolhendo-se um fragmento de cada lado. Os segmentos de artéria esplénica 
foram obtidos da sua extremidade proximal. 

Após a colheita dos segmentos vasculares, estes foram libertados dos 
tecidos envolventes e prepararam-se, segundo a técnica de Guimarães e 
Osswald (1969), tiras com cerca de 100 mg de peso e 4 cm de comprimento. 
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Durante todo o tempo que mediou entre a colheita dos segmentos vasculares 
e a transferência das tiras para o banho de incubação com 3H-NA ou para o 
banho de órgãos isolados (tempo este da ordem dos 5 a 10 minutos) os tecidos 
estavam mergulhados em solução de Krebs-Henseleit, saturada por uma 
mistura de 95% de 0 2 e 5% de C02 e arrefecida a aproximadamente 4 °C. A 
composição da solução de Krebs-Henseleit foi (em mM): Na+144, K+ 4,7, Mg2+ 

1,2; Ca2+ 2,6; Cl" 130,3; H2P04" 1 ; HC03" 25; glicose 11,1; Ne^EDTA 0,04; ácido 
ascórbico 0,11. A solução continha ainda, em todos os casos, hidrocortisona 
(28 ou 40 uM) e 3',4'-dihidroxi-2-metilpropiofenona (U-0521; 100uM), para 
inibirem, respectivamente, a captação extraneuronial eacatecol-O-metiltrans-
ferase (COMT). 

Estudo da resposta contractu 

Para determinar a dose de cocaína apropriada ao fim pretendido, 
estudou-se a resposta contractu de segmentos venosos colocados em banho 
de órgãos isolados. Utilizou-se para o efeito um método de registo mecânico em 
quimógrafo, com uma alavanca isotónica de inscrição frontal, com uma 
ampliação aproximada de 5 vezes. Oeterminou-se a CE50 para a NA exógena, 
por interpolação a partir de curvas dose-efeito, obtidas pelo método das 
adições não cumulativas (Guimarães, 1972), e compararam-se as CES0 obtidas 
antes e após a adição de cocaína. Para estudar a variação da sensibilidade à 
estimulação eléctrica, compararam-se, ao nível dos 50% da resposta máxima, 
as curvas estímulo-resposta, obtidas antes e após a adição de cocaína. 

Incubação com 3H-NA 

Uma vez preparadas, as tiras vasculares foram transferidas para 
pequenos matrases contendo a solução nutritiva atrás descrita e foram 
pré-incubadas durante 30 minutos, a 37 °C, em atmosfera de 0 2 e C02 (95:5), 
com agitação constante. Após este período, as tiras foram transferidas para 
outro matrás, para, nas mesmas condições da pré-incubação e durante 60 
minutos, se proceder à incubação com 3H-NA. A solução de incubação era 
constituída por cerca de 3 ml de solução de Krebs-Henseleit à qual se 
adicionaram (-)-7-3H-NA (New England Nuclear Chemicals, Dreieich, República 
Federal da Alemanha) e (-)-NA, de modo a perfazerem a concentração final de 
1,4 uM (ou, numa série experimental, 0,23 uM). De notar que, embora em todos 
os lotes a 3H-NA estivesse rotulada como marcada no carbono 7, na maior parte 
deles cerca de 25% do trítio encontrava-se no carbono 8. Apenas numa série 
experimental, a efectuada com ubaína, a marcação era, de facto, exclusiva
mente no carbono 8, conforme demonstrado peio espectro de ressonância 
nuclear magnética do lote utilizado. 
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Perifusão das tiras vasculares 

Uma vez terminada a incubação com 3H-NA, as tiras vasculares foram 
rapidamente preparadas para perifusão, que se efectuou num pequeno banho 
de órgãos isolados, com cerca de 1 ml de capacidade. A tira ficou distendida 
entre dois eléctrodos de platina (que eventualmente foram utilizados para 
estimulação eléctrica) e foi perifundida, durante períodos variáveis entre 150 e 
340 minutos, por um fluxo constante (0,8 ml.min1) de solução de Krebs-Hense-
leit (geralmente com U-0521 e hidrocortisona), saturada por uma mistura de Oz 

e C02 (95:5), a 37 °C. A perifusão foi obtida mediante uma bomba peristáltica 
(Harvard Peristaltic Pump mod. 1201 ou Gilson Minipuls 2, Villiers-le-Bel, 
França). 

Após um período de 60 a 90 minutos, destinado a equilibrar a 
preparação e a lavar os compartimentos extracelular e extraneuronial, toda a 
solução de perifusão foi recolhida em ácido perclórico 0,1 N, para doseamento 
da 3H-NA e, eventualmente, dos seus metabolitos. 

Extracção das catecolaminas 

No fim da perifusão, as tiras foram retiradas do banho, secas em papel 
de filtro e pesadas, procedendo-se subsequentemente à extracção das cate
colaminas. Nas séries experimentais iniciais, as tiras foram cortadas em 
pequenos fragmentos e homogeneizadas, com um homogeneizador de vidro 
(Potter-Elvehjem), em 5 ml de ácido perclórico 0,4 N contendo 1,0 mg.ml'1 de 
EDTA e 1,25 mg.ml-1 de metabissulfito de sódio, a 0 °C. O sobrenadante obtido 
após centrifugação a 8000 g durante 10 minutos foi levado a pH 8,2 pela adição 
de tampão TRIS-HCI (0,5 M, pH 11,0) (Brandão, 1979). Posteriormente, por 
entretanto se ter verificado que a permanência do tecido em ácido perclórico 
0,1 N, durante 24 horas, extraía mais de 95 % das catecolaminas, as tiras 
vasculares passaram a ser mergulhadas em 3 ml de ácido perclórico 0,1 N, 
onde permaneciam cerca de 24 horas, a 4 °C ; o sobrenadante foi depois tratado 
como no processo anterior. 

Separação cromatográfica 

As amostras da solução de perifusão e do sobrenadante resultante da 
extracção do tecido foram levadas a pH8,2 com tampão TRIS-HCL (0,5 M, 
pH 11,0). A separação da 3H-NA e seus metabolitos foi feita por eluição 
selectiva, utilizando duas colunas cromatográficas em série, de acordo com a 
técnica de Graefe et ai. (1973). Resumidamente, foi feita uma passagem por 
coluna de alumina que foi seguidamente lavada e eluída; os volumes de líquido 
resultantes foram por sua vez passados por colunas de Dowex 50 W x 4, das 
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quais foi feita nova eluição. Em resultado da combinação destas cromato-
grafias, obtiveram-se cinco fracções: 

I - metabolites Ometilados e desaminados (OMDA): 4'-hidroxi-3'-metoxi-
fenilglicol (MOPEG) e ácido 4'-hidroxi-3'-metoximandélico (VMA); 

II - normetanefrina(NMN); 
III - 3\4'-di-hidroxifenilglicol (DOPEG); 
IV - noradrenalina (NA); 
V - ácido.3',4'-di-hidroximandélico (DOMA). 

Doseamento cintilométrico 

A radioactividade das amostras foi medida por cintilometría líquida, 
usando-se uma mistura de cintilação constituída por 2,5-difeniloxazol (PPO; 
10g), p-D/s-(o-metilestiril)benzeno (bis -MSB; 1g), Triton X-100 (660 ml) e 
tolueno (qbp 2000 ml). O contador de cintilações utilizado foi o Tri-Carb 
Scintillation Spectrometer, mod. 3320 (Packard, Warrenville, ILL, USA) ou o 
Liquid Scintillation Counter Betazint 5000/300 (Berthold, Wildbad, RFA). 

Mediante a utilização de um padrão de 3H-NA, as leituras de radio
actividade foram transformadas em quantidade de 3H NA e os resultados 
expressos por unidade de peso de tecido. 

Inibição dos sistemas de transporte e de metabolização da NA. Actuação 
sobre os receptores a2 pré-sinápticos. 

Para além da inibição da captação extraneuronial, pela hidrocortísona 
(Salt, 1972), e da COMT, pelo U-0521, existentes na generalidade dos casos 
e já anteriormente referida (tiras UC), em algumas experiências outros meca
nismos foram também inibidos. 

A inibição da monoamina oxidase (MAO) foi inicialmente efectuada 
com a iproniazida, na dose de 180 mg.kg1, administrada por via endovenosa 
4 horas antes da colheita dos segmentos vasculares. Tendo-se verificado 
(Trabalho II) a relativamente fraca inibição obtida por este processo (em 
condições de perda espontânea, cerca de 50% correspondem a NA e 50% a 
metabolitos), a inibição passou a ser obtida pela adição de pargilina (1 mM) 
à solução de Krebs-Henseleit durante os 30 minutos da pré-incubação e os 60 
minutos da incubação com a 3H-NA, mas não existindo pargilina na solução 
durante a perifusão (tiras PUC). 

Para inibição da captação neuronial foi utilizada a cocaína, nas concen
trações de 1,6 -10 uM, que foi adicionada à solução de perifusão a partir de, 
pelo menos, 20 minutos antes do momento em que o seu efeito iria ser 
estudado. 
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Na inibição da captação vesicular recorreu-se à reserpina, na dose de 
1 e 0,5 mg.kg-1, administrados por via intramuscular respectivamente 24 e 4 
horas antes da recolha dos segmentos vasculares (tiras RPUC). 

Nos casos em que se pretendeu avaliar o papel dos receptores a2 pré-
-sinápticos foram utilizados fármacos com acção agonista (clonidina, 0,1 uM) 
ou antagonista (fentolamina, 10 uM; ioimbina 1 uM) desses receptores. O 
fármaco foi adicionado à solução de perifusão a partir de, pelo menos, 20 
minutos antes do momento em que se pretendia estudar o seu efeito. 

Utilização de solução de Krebs-Henseleit sem Ca2* 

Em algumas experiências utilizou-se solução de Krebs-Henseleit des
provida de cálcio, por simples omissão do CaCI2 Dada a pequena alteração da 
osmolaridade consequente a esta modificação, não se procedeu a qualquer 
correcção da osmolaridade. Neste caso, a incubação das tiras vasculares tinha 
lugar na solução habitual, sendo esta substituída por solução sem cálcio a partir 
do início da perifusão. 

Libertação pela tiramina 

A libertação pela tiramina foi obtida adicionando esta amina à solução 
de perifusão, na ausência ou na presença de outros fármacos. A adição foi 
sempre feita após, pelo menos, 100 minutos de perifusão e os tempos de 
contacto da solução contendo tiramina com a preparação variaram entre 2,5 a 
100 minutos. Usaram-se concentrações crescentes, em relação geométrica, 
entre os 0,49 uM e os 3240 uM. Dado que a alteração da osmolaridade 
resultante da adição da tiramina era pequena, mesmo quando se utilizava a 
concentração mais elevada, não se procedeu a qualquer correcção da osmo
laridade. 

Libertação pela estimulação eléctrica 

Como foi referido anteriormente, as preparações vasculares foram 
montadas no banho de órgãos isolados entre dois eléctrodos de platina. Nos 
casos em que se procedeu à estimulação eléctrica, os eléctrodos foram ligados 
a um estimulador (inicialmente M. Thomas Electronic Stimulator, mod. 751 ; 
mais recentemente, Hugo Sachs Elektronik Stimulator, model 215/11, March-
-Hugstetten, RFA) que permitia variar as características do estímulo. 

Utilizou-se, em todos os casos, a técnica da estimulação eléctrica de 
campo, com estímulos rectangulares, de polaridade alternada (evitando-se, 
deste modo, a possível electrólise da solução de perifusão ou a oxidação 
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electroquímica da NA - Kassay-Farkas e Wyse, 1986), com 100 V e a duração 
de 2 ms, nunca começando a estimulação antes dos 100 minutos de perifusão. 
Experiências preliminares mostraram que esta voltagem era supramáxima, por 
voltagens de 150 ou 200 V não alterarem as características do efluxo. Os 
estímulos foram aplicados durante períodos de 2,5 a 100 minutos, com 
frequências compreendidas entre 0,5 e 13,5 Hz. 

Para determinar a eventual alteração resultante do curto-circuito da 
corrente eléctrica através do meio de perifusão, com deficiente estimulação dos 
terminais nervosos, f izeram-se algumas experiências utilizando um método de 
estimulação diferente. Neste caso, a tira de veia safena, tratada e incubada 
como habitualmente, foi suspensa entre os dois eléctrodos de platina e 
colocada numa câmara húmida aquecida, sobre ela gotejando lentamente o 
meio de Krebs. 

Libertação pelo ião potássio 

Em algumas experiências, a libertação foi obtida por altas concen
trações de ião potássio. Nestes casos, a concentração do K+ (KCI) foi 
aumentada dos 4,7 mM existentes na solução de Krebs-Henseleit para 50 ou 
150 mM, a partir dos 100 minutos de perifusão e durante 50 minutos. 

Para avaliar da possível influência do aumento da osmolaridade no 
efluxo de 3H-NA, realizaram-se algumas experiências com Krebs-Henseleit 
adicionado de 150 mmoies.i1 de sacarose. As osmolalidades da solução de 
Krebs-Henseleit, bem como as resultantes do aumento do K+ para 150 mM ou 
da adição de 150 mmoies.i1 de sacarose foram determinadas pelo abaixamento 
do ponto de congelação (Om Osmometer, Fiske Associates). 

Libertação pela ubaína 

O efeito libertador da ubaína foi estudado na presença de um blo
queador dos receptores a2 pré-sinápticos (fentolamina, 10 uM). O glicosídeo 
foi adicionado à solução de perifusão a partir dos 70 minutos, em regra na con
centração de 10 uM, mantendo-se em contacto com a preparação durante 160 
minutos; por vezes utilizaram-se concentrações de 1 ou de 100 pM, sendo o 
tempo de contacto alongado para 260 minutos quando se utilizou a concen
tração mais baixa. 

Em algumas experiências, a libertação pela ubaína foi estudada em 
meio sem Ca2+, o qual substituía o Krebs com Ca2+ a partir do fim da incubação 
com 3H- Na. Noutros casos, uma vez atingido o máximo de libertação da ubaína, 
associou-se-ihe outro processo de libertação, como a tiramina ou a estimulação 
eléctrica. 
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Análise dos resultados 

A utilização de um padrão de 3H-NA permitiu transformar as leituras de 
radioactividade em peso (ou moles) de 3H-NA ou seus metabolites. Este valor, 
juntamente com o conhecimento do peso do segmento vascular utilizado e da 
duração correspondente a cada amostra de solução de perifusão, permitiu 
exprimir os resultados por unidade de peso de tecido, ou por unidade de peso 
de tecido por unidade de tempo no caso do ef luxo. 

Atendendo a que o efluxo resultante de um compartimento obedece a 
uma equação exponencial do tipo 

efluxo, = A x e ^ x t 

em que t representa o tempo, A o valor do efluxo no momento 0 e k a constante 
de perda, a sua representação semilogarítmica, com o tempo no eixo das 
abcissas e o In(efluxo) no eixo das ordenadas, vai corresponder a uma recta. 

Do gráfico que representa o logaritmo natural do efluxo de 3H-NA vs 
tempo calculou-se a linha de regressão correspondente ao compartimento 
terminal, começando pelos últimos pontos e caminhando em sentido re
trógrado, segundo a técnica da análise de regressão retrógrada ("peeling ") 
(Henseling et ai., 1976). Quando os valores experimentais passavam a desviar-
-se sistematicamente para cima da linha calculada até aí, considerava-se a 
existência de outro compartimento e calculava-se uma nova linha. Para tal 
utilizavam-se as diferenças, determinadas mediante as regras de tratamento 
de logaritmos, entre os valores experimentais e os valores teóricos (previstos 
pela linha já determinada) correspondentes a cada tempo experimental. Este 
processo foi repetido até não restarem mais pontos que permitissem traçar uma 
nova linha 

A partir das linhas de regressão dete rmi naram-se os seguintes valores: 
- constante de perda (k ) - constante que traduz a parte do compartimento (a 
partir do qual se está a efectuar o efluxo) que é perdida por unidade de tempo; 
corresponde ao coeficiente de regressão da linha calculada pelo método dos 
quadrados mínimos (ao seu declive na representação gráfica) e é representado 
pelo seu valor absoluto, independentemente de se tratar de uma linha as
cendente ou descendente; 
- semivida (t/2) - calculada pela fórmula 

f/2 = ln2//c 
- tamanho do compartimento responsável pelo efluxo no fim da perifusão (Cfim) 
- em consequência da definição de k, é calculado pela fórmula 

Cfim = efluxofim//c 
(por analogia de raciocínio, este cálculo pode ser aplicado a qualquer tempo e 
a qualquer compartimento); 
- fracção fixa (FF, "bound fraction "), i.e., radioactividade existente no tecido 
(AT) que não contribui para o efluxo até ao fim da perifusão (presumivelmente 
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3H-NA sequestrada em locais de onde não pode ser mobilizada por simples 
gradientes de concentração); a FF é a diferença entre o total de radioactividade 
existente no tecido em determinado momento e a radioactividade existente 
no(s) compartimentos mobilizáveis - calculada pela fórmula 

FF = ATfim - Cflm 

(atendendo a que, no momento f = fim, a quantidade de 3H-NA existente em 
todos os compartimentos mobilizáveis, excepto o último, é desprezável); 
- fracção fixa % (FF%. "bound fraction %"), i.e., razão percentual entre a FF 
e o conteúdo do tecido ao fim de determinado tempo de perífusão (imedia
tamente anterior ao início da actuação do processo de libertação de 3H-NA) -
calculada pela fórmula 

FF% = FF /AT x100 
A quantidade de 3H existente no tecido ao fim de determinado tempo 

de perífusão foi calculada, em cada experiência, somando à radioactividade 
existente no tecido no fim da experiência o 3H existente em todas as amostras 
recolhidas entre o fim e esse tempo. 

A dependência do valor do efluxo em relação à AT pode tomar 
preferível recorrer a um processo de representação que seja independente do 
teor existente no tecido. Assim, utilizou-se, por vezes, a fracção de libertação 
(FL), i.e., o cociente entre a quantidade libertada e a AT existente no início do 
período de libertação. 

Por vezes, como sucedeu com o estudo da acção da ubaína, interes
sou conhecer o atraso entre a exposição ao fármaco e o início da sua acção 
libertadora. Para este fim utJlizaram-se dois critérios. No primeiro, determinou-
-se o intervalo de tempo até à primeira amostra com efluxo significativamente 
diferente do efluxo basal. No outro, determinou-se o tempo de latência (tlat), i.e., 
o tempo entre a adição do fármaco e o momento em que o efeito libertador se 
iniciaria, se ele se fizesse sempre a ritmo constante. Neste caso a determinação 
foi feita por um método adaptado do descrito por Graefe (1981 ). Determinou-
-se a libertação (efluxo total - perda espontânea) e o seu valor cumulativo para 
cada tempo, e calculou-se a linha de regressão da libertação cumulativa vs 
tempo de actuação para os tempos finais do ramo ascendente da curva de 
efluxo. O tempo de latência é medido entre a origem das coordenadas e o ponto 
de intercepção da linha de regressão com o eixo das abcissas. 

Métodos estatísticos 

Os resultados das experiências são apresentados sob a forma de 
média aritmética ± erro padrão da média. Quando os valores a apresentar 
implicam cocientes ou produtos de variáveis, os resultados são expressos sob 
a forma de média geométrica com os limites do intervalo fiduciário correspon
dente a 95%. 
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Na comparação entre as médias dos diferentes grupos utilizou-se o 
teste tde Student (para dados emparelhados ou não emparelhados, conforme 
o caso); a não ser em situações pontuais que tal justificavam, a análise foi 
sempre bilateral. Utilizou-se também o teste de Tukey-Kramer para com
parações múltiplas (Sokal e Rohlf, 1981). 

No cálculo das linhas de regressão, recorreu-se, como já foi referido, 
à regressão linear. As linhas foram definidas pelo seus coeficientes de 
regressão e intersecção com o eixo dos y. A dispersão dos valores experimen
tais em relação à recta perfeita foi avaliada pelo coeficiente de correlação (r ). 

Em qualquer dos casos, foram considerados significativos valores de 
P < 0,05. 

Para a elaboração dos cálculos foi utilizada uma calculadora portátil 
(Texas Instruments) ou um microcomputador (IBM PC-XT ou Everex 286/12). 

Modelos matemáticos 

No estudo da influência dos parâmetros de um sistema nas suas 
características globais, recorreu-se a modelos matemáticos, situação em que 
deixava de existir o efeito perturbador resultante do erro experimental. Para a 
elaboração destes modelos recorreu-se às fórmulas definidas em "Análise de 
resultados" e utilizou-se um processo iterativo, com uma escala de tempo 
dependente da capacidade do sistema de cálculo. Os dados obtidos foram 
depois agrupados de acordo com os tempos usados experimentalmente, e os 
resultados foram apreciados como se se tratasse de dados experimentais. 

Fármacos e produtos químicos utilizados 

Clonidina (cloridrato; Osterr. Stickstoffwerke AG, Linz, Áustria); 
cocaína (cloridrato; Uquipa, Lisboa, Portugal); fentolamina (cloridrato; Regiti-
naR, Ciba-Geigy, Basileia, Suiça); hidrocortisona (fosfato; ActocortinR, Vitória, 
Portugal ou hemissuccinato, Sigma, St. Louis, MO, USA); ioimbina (cloridrato; 
Sigma, St. Louis, MO, USA); iproniazida (fosfato; Aldrich, Beerse, Bélgica); 
(-)-nor-adrenalina (bitartarato; Sigma, St. Louis, MO, USA); (-)-7-3H-noradre-
nalina (New England Nuclear, Dreieich, RFA); pargilina (cloridrato; Sigma, 
St. Louis, MO, USA); pentobarbital sódico (SiegfredZofingen, Suiça); reserpina 
(K & K Laboratories, Hollywood, CA, USA); tiramina (cloridrato; Sigma, 
St. Louis, MO, USA); U-0521 (The Upjohn Co., Kalamazoo, Ml, USA); ubaína 
(octahidrato; Sigma, St. Louis, MO, USA). 

Todos os produtos não referidos na lista anterior foram de qualidade 
pro analysiou, nas respectivas situações, de qualidade cromatográf ica ou para 
cintilometria. 
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RESULTADOS 

A - ACUMULAÇÃO 

A incubação de tiras vasculares com cerca de 100 mg de peso, durante 
60 minutos, num meio contendo 1,4 uM 3H-NA, levou à acumulação de NA 
tritiada no tecido, mantendo-se uma grande parte da amina acumulada após 70 
a 100 minutos de lavagem. 

1 - Veia safena 

Quando as tiras de veia safena foram pré-incubadas, incubadas e 
perifundidas com solução de Krebs que continha inibidores da captação 
extraneuronial e da metabolização pela MAO ou pela COMT (veias PUC), a 
acumulação de 3H-NA foi de 1,107 ± 0,027 ug.g1 (n = 161). Embora este 
conjunto incluísse preparações em que a determinação se fez aos 70 ou aos 
100 minutos de perifusão, a diferença de tempos não foi significativa por, 
considerado o baixo valor da perda espontânea (ver adiante), a perda em 30 
minutos ser inferior a 2 % do valor acumulado. Este valor não foi significati
vamente diferente do obtido sem inibição da MAO e apenas com inibição da 
captação extraneuronial eda COMT durante a pré-incubação, incubação e 
30 minutos iniciais da perifusão (atendendo apenas à acumulação, poderemos 
chamar-lhes veias UC, por, de facto, a preparação se encontrar sem qualquer 
inibição durante apenas cerca de 1 hora) - 1,072 ± 0,052 ug.g"1 (n = 33) 
(Tabelai). 

Pelo contrário, o valor obtido quando a captação vesicular também 
foi inibida (veias RPUC) revelou-se significativamente menor (0,448 ± 0,029 
ug.g-1; n = 10; P < 0,01) (Tabela 1). 

Numa série experimental, foi ainda estudada a acumulação em con
dição análoga à RPUC, mas em que a pargilina foi substituída pela iproniazida. 
Apesar de significativamente diferente de todas as outras séries (1,90 ± 0,16 
ug.g1 ; n = 4), o valor obtido não será de tomar em conta, não só pelo pequeno 
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Tabela 1 . Acumulação de 3H-NA por tiras de veia safena ou artéria esplénica, 
em diferentes condições de inibição dos processos de inactivação da NA 

n acumulação 
(ugg1) 

Veia safena 
PUC 161 1,107 ± 0,027 a 

UC1 33 1,072 ±0,052 
RPUC 10 0,448 ±0,029" 

Artéria esplénica 
PUC 51 0,615 ± 0,029 c 

UC 16 1,399 ±0,101 d 

Acumulação obtida após 60 minutos de incubação com 1,4 uM de 3H-NA e 70 a 100 
minutos de perifusão. C - corticosteróide (hidrocortisona); P - pargilina; R - reserpina; 
U - U-0521. 1 - U e C mantidos apenas até aos 30 minutos de perifusão. Representa-
-se a média ± erro padrão; n = número de experiências. Diferença significativa entre 
a e b , a e c , c e d ( P < 0,001 ; comparação pelo teste t M ). 

número de casos, como ainda por a incubação ter sido feita com o dobro da 
concentração habitual de3H-NA (2,8 uM). 

2 - Artéria esplénica 

Na artéria esplénica, após inibição da captação extraneuronial, da 
MAO e da COMT, a acumulação de 3H-NA foi de 0,615 ± 0,029 ug.g-1 (n = 51 ), 
valor muito inferior (P < 0,001) à acumulação obtida na veia safena em 
condições idênticas (Tabela 1). A omissão da pargilina dos meios de 
pré-incubação e de incubação elevou este valor para cerca do dobro -
1,399 ± 0,101 ug.g1 (n = 16; P < 0,001 em relação à artéria PUC); no entanto, 
este último valor não resultou de diferentes características das tiras de artéria 
esplénica utilizadas, por a acumulação pelos seus pares pré-tratados por 
pargilina (0,685 ± 0,066 ug.g-' ; n = 18) não ser diferente da acumulação média 
de todas as artérias esplénicas com inibição da MAO. 
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3 - Influência do local de marcação peio 3H 

Como no decurso das experiências foram utilizados lotes de 3H-NA 
com marcação exclusivamente em posição C-7, a par de outros em que uma 
parte do 3H estava em posição C-8, foi feita a comparação da acumulação 
obtida, em veias safena, em condições idênticas, com os dois tipos de mar
cação. Foi possível verificar não haver diferença significativa entre os dois 
grupos, pois com (7)-3H-NA a acumulação foi de 1,066 ± 0,048 ug.g-1 (n = 43) 
e com (7,8)-3H-NA de 1,122 ± 0,033 ug.g1 (n = 118). 

B - PERDA ESPONTÂNEA 

1 - Ef luxo de 3H 

No decurso dos trabalhos experimentais, a avaliação da quantidade de 
3H libertado pela preparação foi feita por dois processos, tanto no que respeita 
à perda espontânea, como ao resultante da acção de agentes libertadores. 

No primeiro grupo, pretendeu-se determinar as diferenças entre a 
libertação e o metabolismo da 3H-NA, libertada por acção da tiramina ou da 
estimulação eléctrica, pelo que se utilizaram tiras venosas sem inibição dos 
mecanismos de inactivação da NA (apenas com inibição da captação extraneu-
ronial e da COMT até aos 30 minutos de perifusão). Neste grupo verificou-se 
que a perda espontânea era baixa e estável a partir dos 60 minutos de perifusão 
e que a quantidade de 3H perdida por minuto pelo tecido correspondia, entre os 
120 e 125 minutos, a 9,6 ± 0,6 (x 10^) (n = 33) do conteúdo total do tecido. 

O segundo grupo foi constituído pelo conjunto de experiências em que 
se pretendeu estudar as características cinéticas do efluxo, mais do que a 
metabolização da NA, pelo que se utilizaram veias com maior ou menor grau 
de inibição dos mecanismos de inactivação da NA. O efluxo foi definido pelo seu 
valor num determinado momento (correspondente ao tempo imediatamente 
anterior ao início da acção de qualquer dos processos utilizados para libertação 
de 3H-NA), bem como pelo declive da recta que traduz o seu declínio e pelo 
tamanho do compartimento mobilizado. 

a - Veia safena 
Quando a preparação vascular utilizada foi a veia safena, com inibição 

da captação extraneuronial e da COMT, com ou sem inibição da M AO ou da 
captação neuronial e na presença ou ausência de fentolamina ou de clonidina, 
o valor inicial do efluxo foi de 0,439 ± 0,016 ng.g1 .min1 (n = 161 ) e a omissão 
de cálcio do meio de perifusão não alterava este valor. A determinação foi 
efectuada na amostra correspondente aos 95 ou 65 minutos, conforme os 
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casos, mas, de modo análogo ao já referido para a acumulação, esta diferença 
de tempo nâo condicionou variação significativa do valor do efluxo. O efluxo 
reduzia-se depois lentamente, com uma semivida de 146,5 minutos 
(k = 0,00473 min1 ; 0,00202-0,01107; n = 29) no período compreendido entre 
os tempos limite de 100 e 240 minutos. Nestas condições, a maior parte da 
3H-NA acumulada no tecido não participava no efluxo, correspondendo a 
fracção fixa a 90,8 ± 0,9 % do total; este valor não era influenciado pela 
existência de fentolamina, clonidina ou cocaína (Tabela 2). 

Em comparação com a situação anterior, as tiras de veia safena em 
que, para além da inibição dos processos de inactivação da NA, também a 
captação vesicular estava inibida, apresentavam um efluxo inicial mais ele
vado, de 1,234 ± 0,047 ng.g 1.min1 {n = 10; P < 0,001 ). O efluxo reduzia-se de 

Tabela 2. Características cinéticas do efluxo espontâneo em tiras de veia 
safena ou artéria esplénica, em diferentes condições de inibição dos processos 
de inactivação da NA 

n efluxo k t 12. FF % 
(ng.g-'.min-1) (min1) (min) 

Veia safena 
UC/PUC 161 0,439 ± 0,016 a 

29 0,00473 146,5 90,8 ± 0,9 e 

(0,00202;0,01107) 

RPUC 10 1,234 ± 0,047 b 

5 0,00567 122,2 46,6 ± 5,4f 

(0,00538;0,00598) 

Artéria esplénica 

PUC 37 0,462 ± 0,022 • 

UC 16 1,623 ± 0,037 d 

PUC/UC 13 0,00566 122,4 82,5 ±1,6 a 
(0,00321 ;0,01001) 

C - corticosteroids (hidrocortisona); P - pargilina; R - reserpina; U - U-0521. Repré
senta is a média ± erro padrão; n= número de experiências. Diferença significativa 
entre aeb,c&d,eef,eeg (P< 0,001; comparação pelo teste t M). 
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acordo com uma semivida de 122,2 minutos (k = 0,00567 min1; 
0,00538-0,00598; n = 5), que não difere significativamente dos 146,5 minutos 
encontrados para o grupo anterior. A fracção fixa foi de 46,6 ± 5,4 %, valor 
inferior (P < 0,001) ao observado no grupo anterior (Tabela 2). 

b - Artéria esplénica 
Na artéria esplénica com inibição da MAO, da COMT e da captação 

extraneuronial, o efluxo aos 95 minutos era de 0,462 ± 0,022 ng.g1.min1 

(n = 37). A omissão da pargilina do meio de incubação com a 3H-NA elevava 
o efluxo para 1,623 ± 0,037 ng.g1 .min1 (n = 16), valor que é significativamente 
maior que o anterior (P < 0,001 ). A semivida média do declínio do efluxo era de 
122,4 minutos (k = 0,00566; 0,00321 -0,01001 ) (n = 13) e, ao contrário do que 
sucedia com o valor do efluxo, não era significativamente diferente em artérias 
UC (í/2 = 108,0 min - k = 0,00642 min1; 0,00399-0,01034; n = 4) ou artérias 
PUC (t 12 = 129,3 min - k = 0,00536 min1 ; 0,00295-0,00972; n = 9). Do mesmo 
modo, também em relação à fracção fixa, a pargilina não alterava o seu valor, 
que representava 82,5 ± 1,6 % do conteúdo da artéria aos 95 minutos 
(Tabela 2). 

c - Comparação da veia safena com a artéria esplénica 
A comparação dos valores obtidos na veia safena com os obtidos na 

artéria esplénica PUC mostrou que as diferenças entre os efluxos existentes 
antes da utilização de qualquer processo de libertação da 3H-NA (95 ou 65 
minutos) ou entre as semividas não eram significativas, o mesmo não sucedendo 
com a fracção fixa, que era menor na artéria (82,5%) do que na veia (90,8%) 
(P< 0,001). 

d - Influência do período de estudo nas características cinéticas 
Para avaliar a importância do período de estudo na determinação das 

características do efluxo, numa série experimental (n = 4) estudou-se a perda 
espontânea de veias safena ao longo de cerca de 6 horas. A simples 
observação do traçado do efluxo em escala semilogarítmica mostra que a 
individualização de compartimentos não é fácil, por os pontos se disporem 
segundo uma linha curva (Rg. 1 ). Isto mesmo é demonstrado pelo cálculo da 
semivida obtida com a utilização de um número crescente de pontos da curva 
de efluxo (Tabela 3). Pode-se verificar que a semivida se reduz continuamente 
à medida que se aumenta o número de pontos, passando de 357,3 minutos, 
quando se utilizam apenas os 4 pontos finais (280-340 minutos), para 152,3 
minutos, quando se utilizam todos os 17 pontos (60-340 minutos). O mesmo 
resultado - até mais evidente - se obtém se, em vez de se utilizarem números 
crescentes de pontos, se utilizarem sempre grupos de apenas quatro pontos. 
Neste caso, a redução da semivida tem lugar entre o mesmo valor inicial 
(correspondente ao período 280-340 minutos) e 55,6 minutos (quando o tempo 
médio considerado é o dos 60-100 minutos). Ao contrário do que sucede com 
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Figura 1. Perda espontânea de 3H, ao longo de 340 minutos de perifusão, de tiras de 
veia safena com inibição da MAO, COMT e captação extraneuronial, previamente 
incubadas com 3H-NA. Abcissas : tempo de perifusão; ordenadas : in do efluxo (em 
ng.g'1.min~1). Representa-se a média de n = 4. 

a semivida, o valor da fracção fixa não sofre grande alteração, sendo a 
diferença entre os valores extremos de apenas 2 %. 

2 - Metabolizaçao da 3H-NA libertada 

Quando se procedia à separação dos metabolites da 3H-NA existentes 
no efluxo proveniente de tiras de veia safena não submetidas à inibição de 
qualquer dos mecanismos de transporte ou de metabolizaçao (para além da 
efectuada durante afase de incubação coma3H-NA), a maior parte do 3H, cerca 
de 2/3 do total, aparecia na fracção correspondente ao DOPEG. O 3H restante 
distribuía-se em partes aproximadamente iguais pelas fracções OMDA, DOMA 
e NA intacta, representando a NMN uma parte mínima (Tabela 4). 

Em contraste com o que sucedia com as preparações com os sistemas 
de transporte e de metabolizaçao intactos, após a inibição da captação 
extraneuronial, da MAO e da COMT, a quase totalidade do 3H aparecia na 
fracção correspondente à NA, tanto no caso do efluxo como em relação ao 
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Tabela 3. Variação da semivida e da fracção fixa de uma curva de efiuxo, de 
acordo com o número de pontos utilizados no seu cálculo 

Tempo Efiuxo n a Ponto médiob r /2 FF % 
(min) (ng.g-1.min1) (min) (min) 

65 0,220 17 200 152,3 97,1 
75 0,184 16 205 163,1 97,0 
85 0,167 15 210 172,9 96,9 
95 0,150 14 215 185,8 96,8 
110 0,135 13 220 202,1 96,6 
130 0,120 12 230 225,8 96,5 
150 0,102 11 240 264,6 96,2 
170 0,087 10 250 312,2 95,8 
190 0,078 9 260 348,3 95,5 
210 0,075 8 270 357,3 95,4 
230 0,071 7 280 380,9 95,3 
250 0,067 6 290 398,4 95,1 
270 0,066 5 300 357,3 95,4 
290 0,063 4 310 357,3 95,4 
310 0,062 3 
325 0,059 2 
335 0,058 1 

a - número de pontos utilizados no cálculo da recta do efiuxo; b - tempo médio 
correspondente aos pontos utilizados. Representa-se a média de 4 experiências. 

conteúdo do tecido no fim da perifusão (Tabela 4). A NA representava 
79,4 ± 3,5 % (n = 14) do total de 3H existente no efiuxo, mesmo considerando 
em conjunto os valores obtidos na artéria esplénica e na veia safena com ou 
sem inibição da captação vesicular. Também no respeitante ao teor de NA no 
tecido no fim da perifusão, não havia diferença significativa entre a veia safena 
e a artéria esplénica, sendo o valor global de 94.6 ± 3.1 % (n = 12). 
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Tabela 4. Distribuição percentual dos metabolites da 3H-NA no efluxo espontâneo 
e no tecido, em tiras de veia safena, sob diferentes situações de inibição dos 
mecanismos de inactivação da NA 

Preparação n VMA+MOPEG1 NMN 2 DOPEG3 NA4 DOMA5 

Intacta 
efluxo 17 11,0±1,7 2,7+1,0 60 ,5±3 ,3 a 9,0 ± 2,4 ° 16,8 ± 2,4e 

PUC 
efluxo 4 9,1±4,3 0 ± 0 1,3 ± 1,3" 86,4 ± 4 , 7 d 3,2 ± 1,1 f 

tecido 4 0,9 ±0,1 0,1 ± 0 0,5 ±0,1 93,4 ±0,6 5,1 ±0,4 

1 - ácido 3'-metoxi-4'-hidroximandélico + 3'-metoxi-4'-hidroxifenilglicol (OMDA); 
2 - normetanefrina; 3 - 3',4'-di-hidroxifenilglicol; 4 - noradrenalina; 5 - ácido 3',4'-
-di-hidroximandélico. Representa-se a média ± erro padrão; n = número de ex
periências. Diferença significativa entre a e b , c e d ( P < 0,001); e e f (P < 0,02) 
(comparação pelo teste tM ) . 

C - LIBERTAÇÃO PELA TIRAMINA 

1 - Efluxo de 3H 

Tal como no caso da perda espontânea, também em relação à 
libertação pela tiramina os resultados formaram dois grupos. 

No primeiro grupo pretendeu-se apenas comparar a libertação obtida 
por diferentes concentrações ou tempos de exposição à tiramina, bem como a 
sua alteração provocada pela cocaína, em veias com os sistemas de inacti
vação da NA intactos (apenas com inibição da captação extraneuronial e da 
COMT até aos 30 minutos de perifusão). 

A exposição à tiramina durante um período de apenas 2,5 minutos 
levava a uma libertação tardia e prolongada, que excedia em muito o tempo de 
contacto com a amina. Assim, o pico de libertação nunca coincidia com a 
amostra correspondente à exposição à tiramina, aparecendo numa das duas 
amostras seguintes (Le., 5 a 10 minutos de atraso) e o efluxo só voltava ao seu 
valor basal após 25 a 50 minutos. Quando se variava a concentração de 
tiramina entre 1,5 e 1080 uM, verificava-se que ambos os tempos estavam 
directamente dependentes da concentração tiramina usada, sendo os mais 
prolongados obtidos com os 1080 uM (Fig. 2). Também a fracção de libertação 
aumentou progressivamente com o aumento da concentração de tiramina, 
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Figura 2. Efeito da tiramina sobre o efluxo de 3H e de 3H-DOPEG em tiras de veia 
safena, sem inibição dos processos de inactivação da NA. As colunas a pontuado 
representam a perda espontânea e as colunas a tracejado o aumento acima do valor 
basal. Representa-se (em ng.g' .min1) a média e o erro padrão (quando não represen
tado, é inferior à possibilidade de resolução) de n = 3 . 0 tempo de actuação da tiramina 
é indicado pela barra sob a série inferior. 

embora a libertação apenas passasse a ser significativamente diferente da 
perda espontânea a partir de 13,4 uM. A quantidade total de 3H libertado 
(Tabela 5) estava significativamente correlacionada (P < 0,001 ; n = 21 ) com a 
concentração de tiramina usada (Fig. 3), de acordo com a equação 

In 3H = 1,204 + 0,431 x In [tiramina] 
A quantidade de 3H libertado também aumentou quando o tempo de exposição 
à tiramina passou de 2,5 para 40 minutos - com a concentração de 40 uM, a 
fracção de libertação aumentou significativamente, cerca de 3,7 vezes (Tabela 
5). Nesta situação de exposição prolongada, o atraso, até ser atingido o efluxo 
máximo, foi bem mais evidente do que o obtido com 2,5 minutos (Fig. 4; 
comparar com a Fig. 2) e observou-se que, uma vez atingido o máximo, o efluxo 
não se reduziu sensivelmente enquanto se manteve a perífusão com tiramina. 

Numa série experimental (n = 3), verificou-se que a fracção de 
libertação resultante de uma segunda exposição de 2,5 minutos à tiramina não 
era significativamente diferente da primeira. Assim, para estudar a influência da 
cocaína, fizeram-se duas exposições à tiramina, aos 125 e 195 minutos. Ao 
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contrário do que sucedia com o aumento da concentração de tiramina ou com 
o seu tempo de actuação, na presença de cocaína 8 uM a fracção de libertação 
obtida com a concentração de 40 pM de tiramina era reduzida em cerca de 75% 
(P < 0,001 ), enquanto que a cocaína 1,6 pM não originava qualquer alteração 
(Tabela 5). 

A participação da 3H-NA axoplasmática na libertação devida à tiramina 
foi estudada em tiras obtidas de animais tratados pela reserpina e iproniazida, 
perifundidas com Krebs contendo U-0521 e hidrocortisona e expostas à 
tiramina 40 pM a partir dos 50 minutos. Nestas condições, observou-se um 
aumento significativo da libertação, embora de pequena amplitude e duração 
(Fig. 5). 

No segundo grupo, em que se pretendeu estudar as características 
cinéticas da libertação induzida pela tiramina, separou-se o estudo das veias 
e das artérias. 

l n 3 H 
(ug.g - 1 ) 

I 

4,8 7,0 
In [tiramina](UM) 

Figura 3. Relação entre o In da concentração de tiramina (em uM) e o In do total de 3H 
libertado (em pg.g ') . Representa-se a média ± erro padrão (quando não representado 
é inferior ao tamanho do símbolo); n variável de ponto para ponto (ver Tabela 5). 

^-.D1 
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Tabela 5. Libertação de 3H-NA pela tiramina, em diferentes concentrações, 
tempos de actuação, ou presença de cocaína, em tiras de veia safena sem 
inibição da inactivação da NA 

Tiramina n fracção de libertação libertação 
(uM) (x102) (ng.g-1) 

Sem cocaína 
2,5 min 

1,5 2 0,26 ± 0,04 a 2,97 
4,5 4 0,59 ± 0,07b 7,02 
13,4 3 0,98 ± 0,03c 11,25 
40 13 1,88 ± 0,23 d 16,20 
120 3 1,98 ± 0,23 e 22,76 
360 2 4,20 ± 0,01 ' 53,73 
1080 3 5,20 ±0,489 63,04 

40 min 

40 4 6,88 ± 0,37 h 84,67 

Com cocaína 
(tiramina 40 uM, 2,5 min) 
(MM) 
1,6 3 2,1010,20' 17,28 
8 3 0,44 ±0,10' 4,31 

Representa-se a média ± erro padrão; n = número de experiências. Diferença 
significativa entre (a a d ) e (f ou g ), e e g (P < 0,01 ); (a ou b ) e d , e e f (P<0,05) 
(comparação pelo método de Tukey-Kramer). Diferença significativa entre d e h 
(P < 0,001 ) (comparação pelo teste f;nd). Diferença significativa em relação ao par para 
/ (P < 0,001) e não significativa para / (comparação pelo teste t ) . 

a - Veia safena 
Em tiras de veia safena com inibição da M AO, da COMT e da captação 

extraneuronial (veias PUC), a exposição a concentrações de tiramina, compre
endidas entre 0,49 e 3240 uM, durante um período de 100 minutos, levou a um 
aumento do efluxo (Fig. 6 e Tabela 6). De um modo geral, e tal como foi 
anteriormente verificado em tiras não submetidas a inibição de qualquer dos 
sistemas de inactivação da NA, o aumento já era aparente na primeira amostra 
(100 - 105 minutos), mas só atingia o máximo ao fim de 20 - 30 minutos, 
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Figura 4. Efeito da tiramina sobre o efluxo 
de produtos radioactivos em tiras de veia 
safena, sem inibição dos processos de 
inactivação da NA. As colunas a pontuado 
representam a perda espontânea e as colu
nas a tracejado o aumento acima do valor 
basal. Representa-se (em ng.g 1.min1) a 
média e o erro padrão (quando não repre
sentado, é inferior à possibilidade de reso
lução) de n m 4. O tempo de actuação da 
tiramina é indicado pelas barras. Notar que 
a escala das ordenadas para o 3H é dife
rente da usada para a NA e seus meta
bolites. 

parecendo o atraso ligeiramente maior com as concentrações mais elevadas. 
Depois de atingir o máximo, o efluxo reduzia-se progressivamente, de acordo 
com a existência de um único compartimento mobilizável. 
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Figura 5. Efluxo de
 3

H de tiras de veia safena obtidas de cães tratados por reserpina 
e iproniazida e perif undidas com solução de Krebs contendo hidrocortisona e U0521. 
após incubação com

 3
H-NA. Representase a média de 4 experiências em cada série. 

*  Perda espontânea.a  Influência da tiramina (40 pM). +  Influência da estimulação 
eléctrica ( 10 Hz, 2 ms, 100 V). A barra representa a duração de actuação da tiramina 
ou da estimulação eléctrica. 

A comparação dos resultados obtidos com as diferentes concen

trações de tiramina mostrou que, para qualquer delas, todos os parâmetros 
estudados eram diferentes dos obtidos para a perda espontânea, com ex

cepção do valor da semivida respeitante à concentração mais baixa (Tabela 6). 
O aumento da concentração de tiramina levou a uma redução progressiva da 
semivida, de 278 até 93 minutos, embora as diferenças deixassem de ser 
significativas a partir do valor obtido com 40 p M de tiramina. Dado que este 
comportamento era sugestivo de um processo saturável, procedeuse ao 
estudo da correlação entre o valor de k e a concentração de tiramina, tendo sido 
adoptado o método da regressão entre o cociente da concentração de 
substrato (neste caso a concentração de tiramina) e a velocidade (neste caso 
o valor de k ) versus a concentração de substrato {i.e., S/V vs S). O resultado 
mostrou uma correlação quase perfeita (r = 0,9999; P < 0,001 ; n = 31 ), com 
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Tabela 6. Características do efluxo induzido por diferentes concentrações de 
tiramina, actuando durante 100 minutos, em tiras de veiasafena com inibição 
da MAO, COMT e captação extraneuronial 

Tiramina n efluxo (max) k t 12 F F % 
(MM) (ng.g-\min-') (min1) (min) 

PUC 
0,49 7 1,80 ± 0,17a 0,00249 ' 

(0,00234;0,00266) 
278,4 44,9 ± 7,0 m 

4,4 5 2,90 ± 0,20b 0,00546 a 
(0,00486;0,00614) 

127,0 43,9 ±4 ,7 " 

40 6 7,69 ± 0,97c 0,00657 h 

(0,00620;0,00697) 
105,5 30,3 ± 4,9 ° 

360 7 6,51 ±0,60d 0,00689 ' 
(0,00636;0,00747) 

100,6 25,2 ±5,1 

3240 6 7,58 ± 0 , 1 2 ' 0,00743 i 
(0,00699;0,00791) 

93,3 8,8 ± 2,5 " 

RPUC 
40 5 7,86 ± 0,87 0,08536 

(0,06670;0,10925) 
8,1 

0,01386' 50,0 4,6 ± 2,8 " 
(0,01204;0,01596) 

C - corticosteróide (hidrocortisona); P - pargilina; R - reserpina; U - U-0521. Repre-
senta-se a média ± erro padrão; n - número de experiências. Diferença significativa 
entre (a o u b ) e ( c a e ) , f e(g a / ' ), g e / , ( m o u n ) e p (P<0,01); o ep 
(P < 0,05) (comparação pelo método de Tukey-Kramer, incluindo a série do efluxo 
espontâneo). Diferença significativa entre h el , o eq (P< 0,001 ; comparação pelo 
teste de tM ) . 

valores de Km aparente de 9,7 uM e de Vmgx aparente de 0,00744 min1. Também 
o valor percentual do compartimento mobilizável (Le., o compartimento a partir 
do qual se originava o efluxo; igual à diferença entre a actividade do tecido e a 
fracção fixa) se revelou correlacionado (r = 0,701 ; P < 0,001 ; n - 31) com a 
concentração de tiramina (Fig. 7), de acordo com a equação 

Compartimento (%) = 54,151 + 4,132 x In [tiramina] (uM). 
Como consequência do aumento tanto do valor de k, como do tamanho do 
compartimento mobilizável, a variação dos valores do efluxo máximo acompa-
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nhava a da concentração da tiramina. Apesar de ser possível calcular uma recta 
com um coeficiente de correlação razoável, a observação do gráfico mostrava 
uma inflexão no ponto correspondente aos 40 pM de tiramina, o que podia 

efluxo 
(ng.g" .min ) 

9,0 i 

3,0 

1,0 -

0,33 

A 

PUC 

140 160 180 200 

Tiramina Tempo (min) 

Figura 6. Efeito da tiramina (0,49 - 3240 uM) sobre o efluxo de 3H. Representam-se 
as curvas do efluxo médio de tiras de veia safena, com inibição da MAO, COMT e 
captação extraneuroníal. previamente incubadas com 3H-NA. Abcissas : tempo (em 
minutos); ordenadas : efluxo (em ng.g-1 .min 1; escala logar(tmica). As linhas represen
tam o compartimento mobilizável. O tempo de actuação da tiramina é indicado pela 
barra. Controlo - o (n - 6). Tiramina (pM): A - (0,49; n - 7); 0 - (4,4; n - 5); a - (40; 
n - 6); + - (360; n - 7); • - (3240;n = 6). 
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resultar das já referidas características de variação do/ce ainda do ligeiro atraso 
ao pico do efluxo verificado para as concentrações mais elevadas. 

Na veia safena obtida de animais reserpinizados e tratada nas con
dições anteriores (veia RPUC), atiramina40 uM aumentava o efluxo, como seu 
máximo entre os 110 e 115 minutos. O ramo descendente da curva de efluxo 
podia ser decomposto em dois compartimentos, correspondendo ao mais 
rápido uma semivida de cerca de 8 minutos e ao mais longo uma semivida de 
50 minutos (Fig. 8), sendo a quase totalidade do 3H acumulado libertada 
(fracção fixa de 4,6 ± 2,8 %). Tanto o valor do efluxo máximo, como o do k (do 
compartimento mais lento) ou o tamanho (em %) do compartimento mobilizável 
eram significativamente mais elevados (P < 0,001) que os resultados corres
pondentes à perda espontânea de veias RPUC. Diferenças semelhantes eram 
também obtidas em relação às veias PUC expostas à mesma concentração de 
tiramina, exceptuando a referente ao valor do efluxo máximo (Tabela 6). 

Compartimento 
mobilizável % 
100 -, 

50 

0-< 

0,49 4,4 40 360 3240 
[tiramina] (uM) 

Figura 7. Relação entre a concentração de tiramina (uM) e o tamanho do compar
timento mobilizável (em %). Representa-se a média ± erro padrão; n variável de ponto 
para ponto (ver Tabela 6). Abaissas: concentração de tiramina (escala logarítmica); 
ordenadas: compartimento mobilizável. 
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efluxo 
(ng.g .min 1) 
9.0-1 RPUC 

140 160 180 200 

Tiramina _ 
Tempo (min) 

Figura 8. Efeito da tiramina (40 uM) sobre o efluxo de 3H em tiras de veia safena, com 
Inibição da MAO, COMT, captação extraneuronial e captação vesicular, previamente 
incubadas com ^ N A . Representa-se o efluxo médio e os compartimentos identificados. 
Abcissas: tempo (em minutos); ordenadas: efluxo (em ng.g'.min'; escala loga
rítmica). O tempo de actuação da tiramina ó indicado pela barra. Controlo - • (um só 
compartimento entre os 200 e 110 minutos, f 12. m 120 minutos; n = 5); tiramina -
( a - compartimento II, entre os 200 e 135 minutos, 112 = 51,6 minutos; X - comparti
mento I, entre os 135 e 110 minutos, 112 m 7,7 minutos; n - 5). 

b - Artéria esplénica 
O estudo do efeito libertador da tiramina em artérias esplénicas com 

inibição da COMT e da captação extraneuronial e sem ou com inibição da MAO 
(respectivamente artérias UC e PUC) foi apenas feito com três concentrações 
(1,5; 40 e 3240 uM). O aumento da concentração de tiramina originou, em 
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Tabela 7. Características do efluxo induzido por diferentes concentrações de 
tiramina, actuando durante 100 minutos, em tiras de artéria esplénica com 
inibição da COMT e da captação extraneuronial, com ou sem inibição da MAO 

Tiramina n efluxo (max) k t 12. FF % 
(uM) (ng.g-'.min1) (min1) (min) 

PUC 

1,5 4 1,02 ±0,09a 

40 5 2,81 ±0,19b 

3240 4 2,74 ±0,15c 

uc 
1,5 4 2,16 ±0,16d 

40 4 4,12 ±0,52» 

3240 4 8,19 ±0,67« 

C - corticosteroids (hidrocortisona); P - pargilina; R - reserpina; U - U-0521. Repre-
senta-se a média ± erro padrão; n = número de experiências. Diferença significativa 
entre a e d, a e (b ou c ), b e e, c e f, d e (e ou f ), e e f, /' e (/ ou / ), 
/ e / , / en, ( /n ou n)eo (P<0,01);g eh, m en (P<0,05)(comparaçãopelo 
método de Tukey-Kramer, incluindo a série do efluxo espontâneo). 

qualquer das situações, um aumento do efluxo, que foi superior à perda 
espontânea das artérias tratadas do mesmo modo, sendo a diferença signifi
cativa com as duas concentrações mais elevadas (P < 0,01 ) (Fig. 9 e 
Tabela 7); no entanto, o pequeno número de concentrações utilizadas não 
legitima o estabelecimento de uma correlação entre a concentração de tiramina 
utilizada e o valor do efluxo, tal como foi possível para a veia. Após o máximo, 
pelos 120 minutos, seguia-se um declínio monoexponencial do efluxo. Apesar 
de a semivida ser ligeiramente inferior à da perda espontânea das artérias 
tratadas do mesmo modo, a diferença só era significativa (P < 0,05) para as 
artérias UC expostas à tiramina 3240 uM. 

Pondo em paralelo as séries UC e PUC (Hg. 9 e Tabela 7) verificou-
-se que, embora nem sempre as diferenças fossem estatisticamente significa-

0,00547 126,7 66,311,4' 
(0,0042;0,0071) 

0,00680 101,9 31,8 ±6,6' 
(0,0057;0,0082) 

0,005609 123,7 0,0 ±2,9' 
(0,0045;0,0070) 

0,00682 101,6 74,5 ± 2,0m 

(0,0058;0,0080) 
0,00705 98,3 54,5 ±5,3" 

(0,0062;0,0080) 
0,00896h 77,4 1,6 ±4,2° 

(0,0079;0,0102) 
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tivas, nas artérias PUC o ef luxo era sempre inferior ao valor obtido nas artérias 
UC correspondentes. Por outro lado, enquanto nas artérias UC o efluxo e o 
valor do k aumentavam progressivamente com o aumento da concentração de 
tiramina, nas artérias PUC o efluxo só aumentava entre as duas concentrações 
inferiores e o k não sofria alteração. A fracção fixa, pelo contrário, reduziuse 
de acordo com a concentração de tiramina utilizada, tanto para as mais 
elevadas (P < 0,01 ) como para a mais baixa (P < 0,05). 

Dos resultados apresentados podese concluir que as alterações 
induzidas pela tiramina na artéria e na veia seguiram o mesmo padrão geral. 

2  Metabolizaçào da
 3
H-NA libertada 

Como se observa na Tabela 8, em veias não submetidas a inibição de 
qualquer dos mecanismos de inactivação da NA a tiramina determinou uma 
modificação do padrão de metabolizaçào. Assim, tendo apenas em conta o total 

efluxo 
(ng.a"

 1
.min

 1
) 

9.13 PUC 

*£s
1 

180 

Tiramina 
Tempo (min) 

Tiramina 
Tempo (min) 

Figura 9. Efeito da tiramina (1,5  3240 uM) sobre o efluxo de
 3

H. Representamse as 
curvas do efluxo médio de tiras de artéria esplénica, com inibição da COMT e captação 
extraneuronial, sem (UC) ou com (PUC) inibição da MAO, previamente incubadas com 
3
HNA. Abcissas : tempo (em minutos); ordenadas : efluxo (em ng.g'.min

1
; escala 

logarítmica). As linhas representam o compartimento mobilizável. O tempo de 
actuação da tiramina é indicado pela barra. Controlo  o. Tiramina (uM): 0  (1.5); 
*  (40) ;□  (3240). Para valores de n ver Tabela 7. 
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de metabolitos formados após a exposição a diferentes concentrações de 
tiramina durante 2,5 minutos, o valor percentual dos metabolitos Ometilados 
e desaminados (VMA + MOPEG) não foi alterado, enquanto as percentagens 
correspondentes à normetanefrina ou ao DOMA aumentavam com o aumento 
da concentração de tiramina (embora as diferenças entre as várias concen
trações não fossem significativas). Em relação à NA e ao DOPEG verificou-se 
que a sua soma tinha um valor sensivelmente constante para todas as 
concentrações de tiramina, o que resultava de um comportamento inverso -
enquanto o valor percentual de NA aumentava cerca de 5 vezes com o aumento 
da tiramina, o DOPEG reduzia-se progressivamente, sendo as diferenças 
significativas em ambos os casos. Como consequência, a relação NA/DOPEG 
aumentava consideravelmente, passando de 0,13 com tiramina 1,5 uM para 
1,70 coma utilização de 360uM, valor que se manteve com os 1080uM 
(Fig. 10). É ainda de referir que, para as concentrações mais elevadas de 
tiramina, havia um atraso apreciável no aparecimento do DOPEG, ainda mais 
evidente que o já referido em relação ao efluxo de 3H (Fig. 2). 

NA/DOPEG 

2 r 

1,5 

1 _ 

0,5 

13,4 40 120 360 1080 

[tiramina] (UM) 

Figura 10. Influência da concentração de tiramina na relação NA/DOPEG no efluxo de 
tiras de veia safena sem inibição dos processos de inactivaçáo da NA. 
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O aumento do tempo de exposição a 40 uM de tiramina de 2,5 para 40 
minutos não alterou o padrão geral da metabolização, apenas elevando a 
relação NA/DOPEG de 0,71 para 1,16. Tal como foi referido em relação ao 3H, 
0 máximo do efluxo de DOPEG era mais tardio nesta situação do que após um 
período de exposição de apenas 2,5 minutos, mas, uma vez ele atingido, o valor 
do efluxo era pouco alterado enquanto se mantinha a perifusão com tiramina. 
É ainda de salientar a persistência de valores elevados do efluxo da fracção 
OMDA muito para além do fim da exposição à tiramina (Fig. 4, comparar com 
Fig. 2). 

Tal como sucedia com o valor do 3H libertado (ou com a resposta 
contráctil, que só mostrava um desvio para a direita da curva dose-efeito de 1,3 
vezes ao nível da CE50), a utilização da concentração mais baixa de cocaína 
(1,6 uM) não condicionou qualquer alteração do padrão metabólico do efluxo. 
Com cocaína 8 pM as alterações eram muito modestas, apenas reduzindo a 
relação NA/DOPEG de 0,71 para 0,54, apesar da anteriormente referida 
redução substancial do efluxo. Assim, na presença de cocaína 8 pM, a tiramina 
40 uM tinha um comportamento muito semelhante ao resultante da actuação 
de tiramina 4,5 pM na ausência de cocaína (Tabela 8, comparar com Tabela 5). 

Em preparações com os sistemas de inactivação da NA intactos, a NA 
e o DOPEG eram os dois principais componentes do efluxo de 3H devido à 
tiramina. Assim, para estudar a alteração do padrão de metabolização ao longo 
do tempo, recorreu-se a artérias em que os sistemas de captação e metaboli
zação extraneuroniais estavam inibidos, situação em que o efluxo induzido pela 
tiramina passou a ser quase totalmente constituído por NA e DOPEG (mais de 
80%). Nestas condições, verificou-se que as curvas de efluxo do DOPEG eram 
muito semelhantes para as três concentrações de tiramina utilizadas (1,5; 40 
e 3240 pM), enquanto que o pico do efluxo de NA se tomava progressivamente 
mais elevado e tardio. Em consequência, o valor da relação NA/DOPEG 
elevava-se progressivamente com o aumento do tempo de exposição à 
tiramina, acabando por atingir um planalto cuja altura estava directamente 
relacionada com a concentração de tiramina utilizada - 0,4; 1,5 e 3,4 , respe
ctivamente com tiramina 1,5; 40 e 3240 pM (Fig. 11). 

D - LIBERTAÇÃO PELA ESTIMULAÇÃO ELÉCTRICA 

1 - Efluxo de 3H 

a - Veia safena 
Na veia safena, com os processos de inactivação da NA intactos, a 

estimulação eléctrica, com a frequência de 10 Hz e durante um período de 2,5 
minutos, aumentava o efluxo de 3H. O aumento processava-se rapidamente, 
atingindo um máximo de cerca de duas vezes e meia a perda espontânea 
durante o período de colheita (de 5 minutos) correspondente à estimulação, e 
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efluxo 
(ng.g~ .min ) 
s, 2» -i 

NA/DOPEG 
4" 

1 1 ' ■ ■ ■ 

A A û 

0 0 o o 

' ' 
Tiramina Tempo (min) 

B 

A A A A A A 

0 0 0 0 o o * 

g 0 o O ° o o O o o o o o ° 

Tiramina Tempo (min) 

Figura 11. A. Efluxo de
 3
H-NA (O, 0, A) e de

 3
H-DOPEG ( • , D , V), libertados pela 

tiramina (respectivamente 1,5; 40 e 3240 uM), de tiras de artéria esplénica com inibição 
da COMT e captação extraneuronial. Representa-se o efluxo médio e o compartimento 
mobilizável;n = 4. Abcissas: tempo (minutos); ordenadas: efluxo (em ng.g

1
.min '; 

escala logarítmica). B. Influência da concentração de tiramina na relação NA/DOPEG. 

regressava ao valor de base no decurso dos 15 - 20 minutos seguintes. Nestas 
condições, a libertação de

 3
H devida à estimulação eléctrica (i.e., a diferença 

entre o total libertado e a perda espontânea) correspondia a cerca de 60% da 
perda espontânea durante igual período de tempo (Tabela 9). 

O aumento do tempo de estimulação de 2,5 para 40 minutos, mantendo 
as restantes características inalteradas, mostrou um atraso de cerca de 5 
minutos ao pico de libertação, embora o efluxo, nos dois primeiros períodos de 
colheita, fosse pouco diferente ( Fig. 12). Após o máximo, de cerca de seis vezes 
o valor da perda espontânea, a quantidade libertada reduzia-se lentamente ao 
longo dos períodos de colheita subsequentes. Esta redução, que já era 
evidente ainda durante o período de estimulação, acentuava-se após a 
interrupção da estimulação eléctrica, sendo o valor basal novamente atingido 
após 35-45 minutos. Como consequência da maior duração da estimulação 
eléctrica, a libertação de

 3
H, devida à estimulação, representava cerca de duas 

vezes e meia o valor da perda espontânea durante o mesmo período de tempo, 
apesar de a libertação por pulso ser inferior à observada com a estimulação de 
apenas 2,5 minutos (Tabela 9). 
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Tabela 9. Libertação de
 3

H, pela estimulação eléctrica, de tiras de veia safena 
sem inibição dos sistemas de inactivação da NA 

Estimulação n FRL x 10
5 libertação 

eléctrica (/pulso) (ng.g
1
) 

(10 Hz) 

Sem cocaína 
2,5 min 3 0,87 ± 0,05 13,82 ± 3,13 
40 min 4 0,47 ± 0,02 131,93 ±10,28 

Com cocaína 
(1,6uM) 
2,5 min 3 1,40 ±0,20» 22,54 ± 3,91 

Representase a média ± erro padrão; n ■ número de experiências, a  P < 0,05 com 
o par. 

Quando a estimulação eléctrica era feita na presença de 1,6 pM de 
cocaína, mantendo as características da estimulação, a quantidade de

 3
H 

libertado por pulso passava para um valor cerca de 1,6 vezes superior ao obtido 
na ausência de cocaína (P < 0,05; teste t unilateral). 

Ao contrário do que sucedia quando a captação neuronial estava 
activa, a estimulação eléctrica (10 Hz, a partir dos 50 minutos) de tiras 
vasculares provenientes de animais tratados com reserpina e iproniazida, e 
perifundidas com meio de Krebs contendo U0521 e hidrocortisona, não deu 
lugar a alteração significativa do efluxo, mesmo no período inicial da estimu

lação (Fig. 5). 

O estudo das características cinéticas do efluxo induzido pela estimu

lação eléctrica foi feito em tiras de veia safena com inibição da metabolização 
pela MAO ou pela COMT e da captação extraneuronial, tendo sido utilizadas 
várias frequências de estimulação, durante um período de 50 minutos (Tabela 
10). Observou se um aumento do efluxo que, após um máximo dependente da 
frequência de estimulação utilizada, se reduzia de modo monoexponencial 
(Fig. 13A). A semivida do efluxo para as frequências de 0,5 ou 1,5 Hz era 
semelhante, e de cerca de 145 minutos, não diferindo os valores da semivida 
da perda espontânea. Para as frequências mais elevadas a semivida reduzia

se, até um valor mínimo de cerca de 55 minutos com a frequência de 13,5 Hz. 
O valor percentual da fracção fixa obtido com a frequência de estimulação mais 
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baixa não diferia significativamente do encontrado nas condições de perda 
espontânea; pelo contrário, com as restantes frequências havia uma redução, 
mas, para todas elas, apenas cerca de metade do 3H acumulado pela veia era 
susceptível de libertação. 

efluxo (ng.g .min ) 

DOPEG 

e f l u x o (ng.g" .min ) 

1 0 0 
Es t imu lação 

1 8 0 

DOMA 

OMDA 

NMN 
0,2. 

1 0 0 
Est imu lação 

1 8 0 

Figura 12. Efeito da estimulação eléctrica 
(10 Hz) sobre o efluxo de produtos radio
activos de tiras de veia safena, sem ini
bição dos processos de inactivação da NA. 
As colunas a pontuado representam a perda 
espontânea e as colunas a tracejado o 
aumento acima do valor basal. Representa-
-se (em ng.g-1 .min1) a média e o erro padrão 
(quando não representado, é inferior à 
possibilidade de resolução) de n = 4. O 
tempo de actuação da estimulação eléctrica 
é indicado pelas barras. Notar que a escala 
das ordenadas para o 3H é diferente da 
usada para a NA e seus metabolitos. 
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Quando a estimulação eléctrica era feita nas condições anteriores e na 
presença de um antagonista dos receptores a2 (fentolamina 10 uM), a liber
tação era, nas suas características gerais, semelhante à observada na situação 
de controlo (Fig. 13B). O efluxo obtido com qualquer frequência de estimulação 
era mais elevado que a perda espontânea e o seu valor era também superior 
ao obtido na situação de controlo pela mesma frequência. A semivida era mais 
curta que na correspondente situação de controlo e reduzia-se de 96 minutos, 
com a frequência de 0,5 Hz, para 28 minutos, com a frequência mais elevada. 
A fracção fixa foi reduzida logo a partir da frequência de estimulação mais baixa, 
mas, tal como na situação de controlo, o seu valor nunca foi inferior a cerca de 
50% (Tabela 10). 

Na presença de clonidina 0,1 uM (Hg. 13C), a estimulação eléctrica, 
nas duas frequências intermediárias, reduziu a semivida do efluxo e a fracção 
fixa, em relação aos valores observados para a perda espontânea. Em 
comparação com a situação de controlo, a clonidina alterou as características 
do efluxo num sentido oposto ao da fentolamina - houve uma redução do efluxo 
e um aumento da fracção fixa, mais notórios para 1,5 Hz (Tabela 10); no 
entanto, pelo método das comparações múltiplas (Tukey-Kramer), estas 
diferenças não atingiram o limiar de significância. 

af luxo 

EUtrnul.çio T e m p o l n U n ) Eitlnui.çú T e m p o ( m W Eâlimutaçio T e m p o ( m W 

Figura 13. Efeito da estimulação eléctrica (0,5 -13,5 Hz) sobre o efluxo de 3H. Repre-
sentam-se as curvas do efluxo médio de tiras de veia safena, com inibição da MAO, 
COMT e captação extraneuronial, previamente incubadas com 3H-NA. /Uxassas: 
tempo (em minutos); ordenadas: efluxo (em ng.g^.min-1; escala logarítmica). As linhas 
representam o compartimento mobilizável. O tempo de actuação da estimulação 
eléctrica é indicado pela barra. Perda espontânea - o. Estimulação eléctrica (Hz): 
0 - (0,5); • - (1,5); a - (4,5); A - (13,5). Experiências de controlo (A), com fentolamina 
10 uM (B), com clonidina 0,1 uM (C), n variável (ver Tabela 10). 
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Tabela 10. Características do efluxo induzido por diferentes frequências de 
estimulação eléctrica, durante 50 minutos, em tiras de veia safena com inibição 
da MAO, COMT e captação extraneuronial 

Estimulação n efluxo (max) k t 12. FF % 
eléctrica (ng.g\min

1
) (min

1
) (min) 

(Hz) 

Controlo 

0,5 5 0,76 ±0,13 0,00494 a 140,3 82,4 ± 3,8 ■ 
(0,00396;0,00617) 

1,5 6 2,03 ±0,20 0,00454b 152,7 49,6 ± 7,6m 

(0,00364;0,00567) 
4,5 7 3,79 ±0,32 0,00940° 73,7 51,1 ±5 ,0" 

(0,00868:0,01017) 
13,5 9 4,79 ±0,38 0,01267d 54,7 57,3 ±3,1° 

(0,01147:0,01400) 

Fentolamina 

0,5 6 2,77 ±0,35 0,00719 e 96,4 52,9 ± 6,9 " 
(0,00471;0,01097) 

1,5 5 4,06 ±0,38 0,01384' 50,1 53,8 ±5,1 
(0,01109:0,01727) 

4,5 8 6,98 ±0,75 0,02087 s 33,2 53,6 ± 4,3 
(0,01873:0,02324) 

13,5 7 9,88 ±1,21 0,02455h 28,2 50,5 ± 2,2 
(0,02233:0,02699) 

Clonidina 

1,5 5 1,36 ±0,20 0,00585 '< 118,5 69,3 ± 2,0 
(0,00471;0,00727) 

4,5 5 3,52 ±0,44 0,00950' 73,0 59,4 ±5,0 
(0,00816:0,01105) 

Representase a média ± erro padrão; n = número de experiências. Diferença 
significativa entre (a ou b) e (c ou d), b e f, c e g, d e h, e e (f a h), 
f e(h ou / ) , g ej,i ej,l e(m ou n ) ; / e p (P<0,01); f e g , / e o (P<0,05) 
(comparação pelo método de TukeyKramer, incluindo as séries do efluxo espontâneo). 
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Numa outra série experimental, comparou-se, em veias com a MAO, 
COMT e captação extraneuronial inibidas e incubadas com 0,23 uM de 3H-NA, 
a libertação obtida por estimulação eléctrica com a frequência de 2 Hz, na 
ausência de qualquer fármaco adicional ou na presença, a partir dos 75 minutos 

In efluxo 
(ng.g~ jnin ) 

J — i — i — I i i — i — i — 1 I i r 
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Figu ra14. A. Efluxo de 3H (médio) induzido peia estimulação eléctrica em tiras de veia 
safena, com inibição da MAO, COMT e captação extraneuronial, previamente in
cubadas com 3H-NA. Abàssas: tempo (em minutos); ordenadas: In do efluxo (em 
ng.gVmin-1). As linhas representam os compartimentos mobilizáveis. O tempo de 
actuação da estimulação eléctrica é indicado peia barra. Controlo - o (n =7); cocaína 
- D (n » 7); ioimblna - 0 (n =5); loimbina + cocaína - A (n = 5). B. Tamanho dos 
compartimentos mobilizáveis (em % da actividade do tecido aos 100 minutos) e res
pectivas semlvidas. Controlo (Ctr); cocaína (C); loimbina (I); ioimbina + cocaína (l+C). 
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Tabela 11. Características do efluxo induzido peia estimulação eléctrica, com 
a frequência de 2 Hz, durante 100 minutos, em tiras de veia safenacom inibição 
da MAO, COMT e captação extraneuronial 

Estimulação n efluxo (max) k t 12. FF % 
eléctrica (ng.g-1.min1) (min1) (min) 

Controlo 7 1,031 ±0,128 0,00513 135,2 60,5 ± 3,3a 

(0,00257;0,01024) 
Cocaína 7 1,102 ±0,173 0,00581 119,4 47,9 ± 3,5b 

(0,00317;0,01065) 
loimbina 5 0,761 ±0,249 0,00812 85,4 80,1 ± 3,2c 

(0,00539;0,01222) 
loimbina + 5 2,077 ±0,509 0,00751 92,2 50,1 ± 4,7d 

cocaína (0,00520;0,01087) 

Representa-se a média ± erro padrão; n = número de experiências. Diferença signifi
cativa entre c e (a ou b ou d) (P < 0,01 ); a e b (P < 0,05) (comparação pelo método 
de Tukey-Kramer). 

de perifusão, de cocaína, ioimbina ou cocaína e ioimbina. Havia um aumento 
do efluxo em todas as condições de perifusão, o qual era maior na presença de 
cocaína+ioimbina que em qualquer dos outros casos; após o máximo, o efluxo 
reduzia-se, de modo monoexponencial, a partir dos 130 minutos de perifusão 
(Fig.14A). As semividas obtidas na situação de controlo ou após a adição dos 
fármacos referidos não eram significativamente diferentes, embora a presença 
de ioimbina originasse uma redução, tanto na situação de controlo como na 
presença de cocaína (Tabela 11). Na situação de controlo, a fracção fixa 
representava 60,5 ± 3,3 % do conteúdo do tecido aos 100 minutos de perifusão, 
valor que era aumentado para 80,1 ± 3,2 % pela ioimbina (P < 0,01 ), enquanto 
que a cocaína o reduzia para 47,9 ± 3,5% (P < 0,05) (Fig. 14B). 

b - Veia safena, estimulada em câmara húmida 
Para confirmação da eficácia da estimulação eléctrica, em alguns 

casos a estimulação foi aplicada a tiras de veia safena suspensas entre os dois 
eléctrodos e mantidas numa câmara húmida. Neste caso, a veia não estava 
mergulhada no meio de perifusão, mas este corria lentamente sobre a veia. 
Apesar das condições tão diferentes do habitual, os resultados da estimulação 
foram análogos aos obtidos com a veia mergulhada no meio de Krebs, pelo que 
a técnica não voltou a ser utilizada. 
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c  Artéria esplénica 
A estimulação eléctrica de artérias com inibição da MAO, COMT e 

captação extraneuronial (tratadas ainda por cocaína 10 uM e fentolamina 

efluxo 
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Figurai 5. A. Efluxo de
 3

H (médio) induzido pela estimulação eléctrica em tiras de veia 
safena, com inibição da MAO, COMT e captação extraneuronial, previamente incuba

das com
 3

H-NA. Abcissas: tempo (em minutos); ordenadas: efluxo (em ng.g
 1

.min
 1
; 

escala logarítmica). As linhas representam os compartimentos mobilizáveis. O tempo 
de actuação da estimulação eléctrica é indicado pela barra. Controlo  o (n =4). 
Estimulação eléctrica (Hz): 0,5  • (n = 5); 1,5  A ( n = 5); 4,5  ( D  compartimento 
Il e +  compartimento I) (n = 5). B. Tamanho dos compartimentos mobilizáveis (em 
% da actividade do tecido aos 100 minutos) e respectivas semividas. Controlo (Ctr); 
estimulação eléctrica (ST). 
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Tabela 12. Características do efluxo induzido pela estimulação eléctrica, 
durante 50 minutos, em tiras de artéria esplénica com inibição da MAO, COMT 
e captação extraneuronial 

Estimulação n efluxo (max) k t 12 FF % 
eléctrica (ng.g-1.min-1) (min1) (min) 
(Hz) 

0.5 5 1,81 ±0,34 0,00665 a 104,3 40,3 ± 5,3 
(0,00380;0,01090) 

1>5 5 3,11 ±0,58 0,01000 69,3 36,5 ± 6,2 
(0,00491;0,01775) 

13,5 5 5,57 ±0,26 0,12836 5,4 
(0,07830:0,20116) 

0,01605" 43,2 37,3 ±5,0 
(0,00799;0,02802) 

Representa-se a média ± erro padrão; n = número de experiências. Diferença 
significativa entre a e b (P < 0,01) (comparação pelo método de Tukey-Kramer, 
incluindo a série do efluxo espontâneo). 

10 uM) com frequências de 0,5 - 4,5 Hz aumentava acentuadamente o efluxo, 
de modo dependente da frequência (Fig. 15A). Depois de o máximo ser 
atingido, pelos 110 minutos, havia uma redução monoexponencial do efluxo 
para as frequências de 0,5 e 1,5 Hz, com semividas de, respectivamente, 104 
e 69 minutos, valores que não eram significativamente diferentes da semivida 
da perda espontânea. Com a frequência de 4,5 Hz era possível individualizar 
dois compartimentos, com semividas de 5 e 43 minutos; este último valor era 
inferior (P < 0,01 ) aos da perda espontânea e ao obtido com 0,5 Hz. A fracção 
fixa era reduzida, com todas as frequências de estimulação, para cerca de 38%, 
valor que é significativamente menor (P < 0,01) que o encontrado nas 
condições de perda espontânea (Fig. 15B e Tabela 12). 

2 - Metabolização da 3H-NA libertada 

A separação da 3H-NA e dos seus metabolitos no efluxo proveniente 
de veias sem inibição dos sistemas de metabolização ou da captação extraneu
ronial e submetidas a estimulação eléctrica, com a frequência de 10 Hz, 
mostrou diferenças, de acordo com a situação experimental. 
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Tabela 13. Distribuição percentual dos metabolitos da 3H-NA libertada de tiras 
de veia safena por estimulação eléctrica (10 Hz) 

Estimulação n VMA+MOPEG1 NMN2 DOPEG3 NA4 DOMA5 

eléctrica 
(10 Hz) 

Sem cocaína 

2,5 min 3 10,4 ±1,5 0,8 ± 0,1 32,1 ± 2,7 50,8 ±4,1 5,8 ±0,3 
40 min 4 24,7 ±4,6 2,1 ± 0,6 30,7 ±5,9 37,8 ± 4,3 4,7 ±2,5 

Com cocaína 
(1,6uM) 

2,5 min 3 22,9 ± 1,7* 5,0 ± 0,8* 8,2 ± 3,4* 58,1 ± 1,4 5,8 ± 0,6 

1 - ácido S'-metoxW-hidroximandélico + 3'-metoxi-4'-hidroxifenilglicol (OMDA); 
2 - normetanefrina; 3 - 3',4'-di-hidroxifenilglicol; 4 - noradrenalina; 5 - ácido 3',4'-
-di-hidroximandélico. Representa-se a média ± erro padrão; n = número de ex
periências. * P < 0,05 com o par. 

Após uma estimulação de 2,5 minutos, 50% do et luxo de 3H correspon
dia a NA e cerca de 30% a DOPEG, seguindo-se a fracção OMDA, o DOMA 
e, por fim, a normetanefrina (Tabela 13). Como trabalhos anteriores (Brandão, 
1977) mostraram não haver diferença entre as características da libertação 
resultante de dois períodos de estimulação suficientemente afastados, a 
estimulação foi repetida na presença de cocaína 1,6 uM. O estudo da resposta 
contráctil mostrou que esta concentração potenciava 5,2 vezes a sensibilidade 
à NA exógena (medida ao nível da CE50 (n = 6) e aumentava 1,8 vezes a 
sensibilidade à estimulação, medida ao nível de 50% da resposta máxima 
(n=6). Nestas condições experimentais, o valor percentual da NA ou do DOMA 
quase não eram alterados, mas havia uma redução drástica do DOPEG, para 
1/4 do valor anterior, com uma subida concomitante da fracção OMDA e, 
particularmente, da normetanefrina (Tabela 13). 

Outro aspecto diz respeito à variação do padrão de metabolização com 
o tempo. Assim, em relação ao ef luxo total, verifica-se que o aumento do tempo 
de estimulação contínua de 2,5 para 40 minutos leva a uma redução do valor 
percentual da NA, à custa de um aumento dos metabolitos O-metilados. Apesar 
de nenhuma destas diferenças ser estatisticamente significativa, a sua reali
dade é confirmada pelas curvas de efluxo da NA e seus metabolitos ao longo 
de 40 minutos de estimulação. A NA atinge rapidamente o pico máximo (cerca 
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de 15 vezes superior ao seu valor basal), para imediatamente se reduzir de 
modo acentuado. Pelo contrário, o máximo do DOPEG (de 2,5 vezes o valor 
basal) só é atingido gradualmente, pelos 20 minutos de estimulação, enquanto 
a fracçáo OMDA praticamente só atinge (?) o máximo (cerca de 7 vezes o valor 
basal) no fim do período de estimulação. Após o fim da estimulação, o efluxo 
do DOPEG reduz-se sensivelmente em paralelo com a redução do efluxo da 
NA, mas a fracção OMDA só diminui mais tardiamente. Finalmente, os valores 
do efluxo da normetanefrina e do DOMA são demasiado baixos para que as 
curvas possam ser analisadas; parece, no entanto, que as suas distribuições 
temporais são semelhantes respectivamente à da fracção OMDA e à da NA. 
Como consequência destas diferenças, a relação NA/DOPEG no efluxo passa 
de um valor de 0,23, na situação de perda espontânea, para 1,97, na primeira 
amostra após o início da estimulação, reduzindo-se depois para 0,52 na 
amostra correspondente ao fim do período de estimulação eléctrica (Fig. 16). 

NA/DOPEG 

1,5 -

0,5 

7,5 12,5 17,5 22,5 27,5 32,5 37,5 

min estimulação 

Figura 16. Variação da relação NA/DOPEG em amostras sucessivas do efluxo 
induzido pela estimulação eléctrica (10 Hz), em tiras de veia safena, sem inibição dos 
processos de inactivação da NA. 
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Tabela 14. Características do etluxo induzido peia despolarização peio ião K+, 
durante 50 minutos, em tiras de artéria esplénica com inibição da MAO, COMT 
e captação extraneuronial 

Potássio n efluxo (max) k t 12. FF % 
(mM) (ng.g-1.min-1) (min1) (min) 

0 
(sacarose 5 1,02 ±0,13 0,01222 a 56,7 83,9 ± 2,9 
150 mM) (0,00678;0,02108) 

50 4 2,28 ±0,49 0,01286" 53,9 57,3 ± 4,8 
(0,00731 ;0,02194) 

150 5 6,04 ±0,87 0,02243 e 30,9 50,5 ± 5,8 
(0,00951;0,03012) 

Representa-se a média ± erro padrão: n = número de experiências. Diferença 
significativa entre (a ou b) e c (P < 0,05) (comparação pelo método de Tukey-Kramer, 
entrando em conta com a série de efluxo espontâneo). 

E - LIBERTAÇÃO PELO IÃO POTÁSSIO 

Em tiras de artéria esplénica com a MAO, COMT e os mecanismos de 
captação extraneuronial inibidos, e em presença de cocaína 10 pM e fentola-
mina 10 pM, procedeu-se ao estudo da libertação obtida por despolarização 
pelo ião potássio. 

A adição do KCI necessário para a obtenção das concentrações de K+ 

pretendidas (50 e 150 mM) condicionava um acentuado aumento da osmolari-
dade do meio de perifusão, passando esta de 284 ± 4 mOsm.kg-1 (solução de 
Krebs) para 513 ± 10 mOsm. kg1, quando se elevava a concentração do K+ para 
150 mM. Como termo de comparação, a solução de Krebs contendo 150 
mmoles.l1 de sacarose tinha uma osmolaridade de 434 ± 6 mOsm.kg-1. 

A sacarose 150 mM originou um pequeno aumento do efluxo, com uma 
semivida de 57 minutos (P < 0,05 em relação ao controlo), mas a fracção fixa 
(84%) não sofreu alteração (Fig. 17 e Tabela 14). A utilização de K+ aumentou 
o efluxo, com o máximo pelos 110 minutos, estando o aumento dependente da 
concentração utilizada. O ramo descendente da curva de efluxo era rnonoex-
ponencial e a sua semivida era reduzida, de 54 para 31 minutos (P < 0,05), com 
o aumento da concentração. A fracção fixa representava cerca de 54% do 
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Figurai 7. A. Efluxo de 3H (médio) induzido pelo ião K+ em tiras de veia safena, com 
inibição da MAO, COMT e captação extraneuronial, previamente incubadas com 
3H-NA. Abcissas: tempo (em minutos); ordenadas: efluxo (em ng.g 1.min1; escala 
logarítmica). As linhas representam os compartimentos mobilizáveis. O tempo de 
actuação do Ião K+ é Indicado pela barra. Sacarose - o (n = 5). K+ (mM): 50 - • 
(n - 4); 150 - A (n = 5). B. Tamanho dos compartimentos mobilizáveis (em % da 
actividade do tecido aos 100 minutos) e respectivas semi vidas. Sacarose (Sac); K+ 

(K50eK150). 
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Tabela 15. Distribuição percentual de NA e seus metabolitos em vários pontos 
da curva de efluxo induzida por 10 uM de ubaína, em tiras de veia safena com 
inibição da MAO, COMT e captação extraneuronial 

Tempo 
(min) 

n VMA+MOPEG1 NMN2 DOPEG3 NA4 DOMA5 

45 4 1,6± 1,0 0,1 ± 0 0,3 ±0,3 92,6 ±1,1 5,4 ± 0,4 
75 4 0,6 ± 0,3 0,1 ± 0 1,0 ±0,4 92,4 ± 0,6 5,9 ± 0,5 

135 4 2,8 ± 2,3 0 ± 0 3,0 ±1,1 88,6 ±1,8 5,6 ± 0,3 

1 - ácido 3'-metoxi-4'-hidroximandélico + 3'-metoxi-4'-hidroxifenilglicol (OMDA); 
2 - normetanefrina; 3 - 3',4'-di-hidroxifenilglicol; 4 - noradrenalina; 5 - ácido 3',4'-
-di-hidroximandélico. Representa-se a média ± erro padrão; n = número de experiências. 

Tabela 16. Características do ramo ascendente das curvas de efluxo obtidas 
com diferentes concentrações de ubaína, em tiras de veia safena com inibição 
da MAO, COMT e captação extraneuronial 

Ubaína n t. início1 t. latência2 k3 t. máximo4 

(uM) (min) (min) (min1) (min) 

1 4 48 ± 8,5 a 104,7C 

(82,0;130,8) 
0,02733 « 

(0,01612:0,04631) 
163±8,5 i 

10 6 32 ± 2,1 44,1 d 

(34,3;54,7) 
0,07434 9 

(0,04371:0,12645) 
68 ± 2,1 i 

100 3 15 ±5,8" 33,6 ' 
(31,9;35,3) 

0,10806 h 

(0,09041:0,12915) 
58 ±3 ,3 ' 

1 - tempo ao primeiro efluxo significativamente diferente do basal; 2 - ver métodos; 
3 - /cdo ramo ascendente da curva de efluxo; 4 - tempo ao efluxo máximo, n - número 
de experiências. Diferença significativa entre a e b. c e (d ou e ). f e (g ou h ), / e 
(j ou / ) (P < 0,01); d e e (P < 0,05) (comparação pelo método de Tukey-Kramer). 
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conteúdo do tecido aos 100 minutos, valor que é significativamente inferior ao 
encontrado tanto na situação de controlo como no caso da exposição à 
sacarose (Fig. 17 e Tabela 14). 

F - LIBERTAÇÃO PELA UBAÍNA 

O estudo da libertação induzida pela ubaína foi feito apenas em veias 
com inibição dos sistemas de metabolização e acumulação extraneuronial de 
NA. O meio de perifusão continha ainda fentolamina 10 uM, já que se pretendia 
também determinar se a libertação induzida pela ubaína podia ser alterada, 
nomeadamente pela estimulação eléctrica ou pela omissão do Ca2+ do meio de 
perifusão. Nestas condições, verificou-se, tal como foi anteriormente referido 
para o caso da perda espontânea de veias tratadas do mesmo modo, que a 
maior parte da libertação correspondia a NA intacta e a soma dos metabolitos 
apenas representava cerca de 10% do total de 3H, a despeito de o efluxo 
aumentar cerca de 26 vezes sob a acção da ubaína (Tabela 15). 

In efluxo 
(ng.g .mm ) 

100 gM 

1 uM 

240 300 

Tempo (min) 
Figura 18. Efluxo de 3H induzido pela ubaína, em tiras de veia safena com inibição da 
MAO, COMT e captação extraneuronial, previamente incubadas com 3H-NA. 
Abdssas: tempo (em minutos); ordenadas: In efluxo (em ng.g-'.min1). Representa-se 
a média ± desvio padrão (quando não representado é inferior ao tamanho do símbolo). 
O tempo de actuação da ubaína é indicado pela barra. Ubaína (uM) :D-1 (n = 4); 
• - 10 (n = 6); + -100 (n - 3 ) . 
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Em experiências preliminares verificouse que a adição de ubaína ao 
meio de perifusáo, a partir dos 70 minutos, só bastante tardiamente levava ao 
aumento do efluxo. Por esta razão, estudouse a curva de ef luxo resultante da 
utilização de três concentrações de ubaína 1,10 e 100 pM. Verificouse que 
o aumento da concentração reduzia o tempo necessário para o efeito libertador 
se tornar evidente, de 48 minutos para 15 minutos (Hg. 18 e Tabela 16). O 
mesmo se verificava em relação ao tempo de latência, que passava de 104,7 
minutos para 33,6 minutos (Fig. 19). Também, no que respeita ao ritmo de 
aumento do efluxo, se verificou uma correlação com a concentração, tendo o 
kdo ramo ascendente da curva os valores de 0,02733 min \ 0,07434 min

1 e 
0,10806 min \ respectivamente para as concentrações de 1, 10 e 100 pM. 
Como consequência dos dois factores anteriores, o tempo necessário para se 
atingir o máximo do efluxo era muito maior para a concentração mais baixa (163 

Efluxo cumulativo 
3
H  N A (ng.g~

1
) 

200 

150 

100 

50 • 
10 uM 
(meio sem 
Ca

2
* ) / 

10 uM 
(meio com Ca ) 

lat 50 100 150 
Tempo (min) 

Figura 19. Cálculo do tM para o efluxo
 3

H de induzido pela ubafna em tiras de veia 
safena, com inibição da MAO, COMT e captação extraneuronial, previamente 
incubadas com

 3
H-NA. Abcissas: tempo (em minutos); ordenadas: efluxo cumulativo 

de
 3
H (em ng.g

1
). Representa-se a média ± desvio padrão. As linhas foram calculadas 

por análise de regressão. +  ubaína 1 uM (n = 4); •  ubaína 10 uM (meio com Ca
2+

; 
n = 6); ■ - ubaína 10 uM (meio sem Ca

2+
; n =6); x - ubaína 100 uM (n  3). 
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Tabela 17. Características do efluxo induzido pela ubaína, em tiras de veia 
safena com inibição da MAO, COMT e captação extraneuronial, com ou sem 
omissão de Ca2+ do meio, e com ou sem associação de tiramina ou de 
estimulação eléctrica 

Ubaína 
(uM) 

n efluxo (max) k t 12. 
ng.g-1.min-1 (min1) (min) 

F F % 

Libertação em 
meio com Ca2* 

1 

10 

100 

3,799 + 0,607 0,00580 a 119,6 7,9 + 7 , 5 c 

(0,00209;0,01609) 
5,872 ±0,915 0,00746 93,0 21,7 ±3,0 

(0,00446;0,01246) 
9,116 ±0,375 0,01311" 52,9 41,4 ± 5,8 d 

(0,01057;0,01627) 

Libertação por 
ubaína 10 uM e 

meio sem Ca2* 

tiramina 5 
3240 uM 

estimulação 7 
eléctrica (4,5 Hz) 

3,463 ±0,284 0,00429 161,5 6,7 ±9,1 
(0,00182:0,01011) 

5,932 ±0,371 0,00766 90,5 3,7 ± 3,9 
(0,00623:0,00942) 

7,640 ±0,725 0,00726 95,5 20,6 ± 5,7 
(0,00513:0,01027) 

Representa-se a média ± erro padrão; n = número de experiências. Diferença 
significativa entre c e d (P<0,01);a eb (P < 0,05) (comparação pelo método de 
Tukey-Kramer, incluindo a série do efluxo espontâneo). 

minutos) do que para as de 10 ou 100 uM (respectivamente 68 e 58) (Fig. 18 
e Tabela 16). 

O valor do efluxo máximo aumentava 2,4 vezes entre a concentração 
mais baixa e a mais elevada (P < 0,05). Com a ressalva de apenas se terem 
utilizado três concentrações, os resultados apontam para um processo de 
libertação saturável, poro estudo da correlação S/V vsS (em que S representa 
a concentração de ubaína e V o efluxo máximo) apresentar uma correlação 
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In efluxo 
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(ng.g .mm ) 
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Figura 20. Efluxo de
 3

H induzido pela ubaína, em tiras de veia safena com inibição da 
MAO, COMT e captação extraneuronial, previamente incubadas com

 3
HNA. Abcis-

sas: tempo (em minutos); ordenadas: In efluxo (em ng.g'
1
.min

 1
). Representase a 

média ± desvio padrão (quando não representado é inferior ao tamanho do símbolo). 
O tempo de actuação da ubaína (10 uM)é indicado pela barra. Perda espontânea: 
■ (n  5). •  ubaína, meio com Ca

2+ (n = 6); +  ubaína, meio sem Ca
2+ (n = 6); 

xubaína + estimulação eléctrica (4,5 Hz, a partir dos 140minutos;n = 7); ♦ ubaína 
+ tiramina (3240 uM, a partir dos 140 minutos; n = 5). 

significativa (r = 0,9991 ; P < 0,05), com um VmBx aparente de 9,3 ng.g
1
.min

1 e 
um Km aparente de 3,7 uM. 

Após o máximo, o efluxo reduziase exponencialmente, passando a 
semividade 119,6 minutos {k = 0,00580 min

1
) para 52,9 minutos {k = 0,01311 

min
1
), com o aumento das concentrações de ubaína (Tabela 17). No caso da 

ubaína 10 pM, era ainda possível identificar um outro compartimento, com t/2 
de cerca de 10 minutos; dado, no entanto, que este compartimento era mal 
definido, o seu estudo não foi mais aprofundado (Rg. 20). A fracção fixa 
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aumentava com o aumento da concentração de ubaína, de 7,9 ± 7,5 %, para 
41,4 ± 5,8 % da quantidade existente no tecido aos 70 minutos, valores 
significativamente inferiores ao obtido na situação de perda espontânea 
(P<0,01). 

A exposição a ubaína 10 uM em meio de perifusão desprovido de Ca2+ 

(após o período de incubação com 3H-NA) dava lugar a um efluxo que se 
iniciava mais cedo (93 ± 2 minutos; P < 0,01 ), com um tempo de latência mais 
curto (27,6 minutos; 19,8-36,2; P < 0,01 ) (Fig.19), que aumentava mais rapida
mente (k = 0,10080 min1; 0,07829-0,12978; P < 0,05) e atingia um efluxo 
máximo inferior (3,463 ±0,284 vs 5,872 ± 0,915ng.g1.min1; P< 0,05) ao obtido 
utilizando um meio de perifusão contendo Ca2+. O ponto mais alto da curva de 
efluxo era atingido aos 125 minutos, depois do que se verificava um declínio 
monoexponencial, com uma semivida de 161,5 min (k = 0,00429 min1). A 
fracção de libertação (durante o tempo total de exposição à ubaína) correspon
dia a 0,320 ± 0,019 da actividade do tecido antes da exposição à ubaína, valor 
significativamente inferior (P < 0,05) ao obtido em presença de Ca2+ (0,415 ± 
0,038). A fracção fixa representava 6,7 ± 9,1 % da AT70, valor que não difere 
significativamente de 0 (Fig. 20 e Tabela 17). 

Quando, a partir do pico da curva de efluxo, se adicionava tiramina 
3240 uM ao meio de perifusão de veias já submetidas à acção de ubaína 10 uM, 
a semivida do ramo descendente da curva de efluxo não era diferente da 
resultante da acção isolada da ubaína (r/2 = 90,5 minutos; k = 0,00766 min1) 
(Fig. 20 e Tabela 17), mas, como sucedia usando o meio sem Ca2+, a fracção 
fixa era reduzida para um valor que não era diferente de 0 (3,7 ±3,9 % of TA70). 

Em alguns casos, procedeu-se à estimulação eléctrica (4,5 Hz)de tiras 
submetidas à acção de ubaína 10 uM (na presença de fentolamina 10 uM); 
como no caso de utilização de tiramina, a estimulação prolongava-se dos 140 
minutos (i.e., do início da fase descendente da curva de efluxo) ao fim da 
perifusão. Nestas condições, o 112. era de 95,5 minutos (k = 0,00726 min1) e 
a fracção fixa de 20,6 ± 5,7 % da quantidade existente no tecido aos 70 minutos 
(Fig. 20 e Tabela 17). Apesar de as características gerais da curva de efluxo 
serem quase sobreponíveis às obtidas com a ubaína na ausência de estimu
lação eléctrica, verificou-se, ao contrário do observado nos outros casos, um 
aumento significativo do efluxo entre os 135 e 145 minutos (P < 0,05, teste de 

empl' 

Consideradas em conjunto todas as situações experimentais em que 
se utilizou ubaína 10 uM e ainda a série da perda espontânea, verifica-se que 
as diferenças entre as semividas não atingem o limiar de significância. Pelo 
contrário, a fracção fixa é significativamente maior na situação da perda 
espontânea que nas séries submetidas à acção da ubaína (P < 0,01 ), mas estas 
não diferem significativamente entre si. 
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DISCUSSÃO 

Quando se consideram em conjunto resultados obtidos ao longo de um 
período de tempo mais ou menos extenso, não podem deixar de se observar 
alterações de métodos ou de critérios, nomeadamente quando se consideram 
os resultados de vários centros de investigação. A título de exemplo, apenas 
dois aspectos. 

A reserpina foi considerada capaz de levar ao esvaziamento vesicular, 
com transformação do terminal adrenérgico num modelo constituído por 
apenas um compartimento (por exemplo, Paton, 1973a). 

Por outro lado, no campo da análise do significado dos resultados, 
pode-se dizer que muitos dos avanços básicos da fisiofarmacologia adrenérgica 
se fizeram na ausência de comparações estatísticas, quantas vezes usando 
séries experimentais com n = 1. Apesar de afirmações do tipo "... while the 
difference between (them)... failed to reach significance." (Henseling, 1984) 
terem cada vez menos lugar, é preciso não esquecer que o uso de métodos 
estatísticos demasiado restritivos, como o de Tukey-Kramer, faz, por vezes, 
correr o risco de esvaziamento do significado dos resultados experimentais. 
Assim, aqui, como em tudo, é preciso não esquecer a máxima de Guilherme de 
Ockam: "é vão fazer com mais o que se pode fazer com menos". 

A - ASPECTOS METODOLÓGICOS 

1 - Representação dos resultados 

Quando se representa o ef luxo induzido por um processo de libertação, 
pode-se utilizar o valor que representa o total do efluxo, ou a este pode ser 
descontada a perda espontânea. É evidente que a segunda forma de represen
tação seria mais correcta, desde que se pudesse saber qual o valor da perda 
espontânea correspondente a cada momento da libertação. Mas esta é, 
precisamente, a dificuldade (Osswald, 1980), particularmente quando se utili-
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zam tempos muito prolongados, como sucedeu nas experiências de cinética, 
descritas nos resultados. O valor será o existente imediatamente antes do início 
de actuação do processo libertador? Ou será um valor calculado a partir do 
declive da perda espontânea, fora do período de libertação? Ou nem sequer 
existe? E quai a interferência do processo que induz a libertação sobre os 
mecanismos responsáveis pela perda espontânea? Na impossibilidade de 
responder a estas dúvidas, optou-se, a não ser em caso de menção contrária, 
pela primeira forma de representação. Aliás, para os valores relativos da perda 
espontânea e do efluxo induzido que se encontram nas séries experimentais 
de estudo cinético, a diferença entre os dois critérios é, presumivelmente, muito 
pequena. 

A representação de um efluxo, no caso presente do efluxo de 3H-NA 
dos terminais simpáticos, pode ser feita de várias maneiras, que se prestam 
melhor ou pior à análise da cinética desse efluxo. 

Pode-se recorrer ao cociente entre o efluxo de 3H e a quantidade de 3H 
existente no tecido na altura do efluxo (imediatamente antes do início do 
período em estudo ou a meio deste). Com diversos nomes, este processo de 
representação tem sido adoptado por vários autores - Paton (1973a) refere-se 
ao "rate coefficient", Langer e Enero (1974) ao "fractionalrelease" e Graefe 
étal. (1977) ao "fractional rate of loss". Quando há apenas um compartimento, 
este tipo de representação é perfeito - peia definição de compartimento, o 
efluxo é uma fracção constante da quantidade nele existente, pelo que a 
tradução da fracção de libertação é uma linha horizontal. Peio contrário, quando 
mais de um compartimento participa no efluxo, esta representação não é 
utilizável por não fornecer uma linha horizontal que possa ser estudada do 
ponto de vista cinético, já que resulta da soma de exponenciais. A situação é 
idêntica mesmo quando o segundo compartimento não participa no efluxo (i.e., 
quando se está perante uma fracção fixa). De facto, considerando apenas um 
compartimento mobilizável, representado por C, e a fracção fixa, representada 
por FF, e sendo 

E 
FL= 

AT 

em que FL representa a fracção de libertação, E o efluxo na unidade de tempo 
e AT o conteúdo do tecido, e sabendo que, por definição, k é a constante de 
perda (do compartimento mobilizável) por unidade de tempo, então 

C x k 
FL= 

AT 

mas sendo 

AT = C + FF 
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fazendo a substituição e rearranjando teremos 

AT x k - FF x k 
FL= 

AT 

ou 

FF x k 
AT x (k - ) 

AT 
FL= 

AT 

o que, simplificando, dá 

FF x k 
FL = k -

AT 

Assim, se FF = 0, o numerador da fracção é 0, pelo que FL = k . Mas se 
FF * 0, à medida que o compartimento mobilizável se reduz com o tempo (em 
consequência da perda pelo efluxo), mantendo-se FF constante (por de
finição), o valor da fracção aumenta, pelo que FL se reduz (segundo uma curva 
muito semelhante à que traduz o efluxo). Pela mesma razão, Henseling et ai. 
(1978b) compararam os resultados obtidos para a FL com o k. 

Ao contrário do que sucedia com a representação atrás referida, 
quando a representação do efluxo de um compartimento vs tempo é feita em 
escala semilogarítmica, obtém-se uma linha recta que caracteriza cineticamente 
esse compartimento, e cujo declive traduz a sua constante de perda. Com as 
restrições que adiante se referem, este tipo de representação continua a ser 
aplicável mesmo quando há mais de um compartimento (mobilizável ou não), 
por ser possível decompor a curva do somatório do efluxo dos vários compar
timentos mobilizáveis nas rectas que caracterizam cada um deles. Por este 
motivo, e por, nas situações experimentais consideradas, haver, em regra, 
mais de um compartimento, foi este o tipo de representação dos resultados 
utilizado na generalidade dos casos. 

2 - Caracterização dos compartimentos a partir das curvas de efluxo 

Ao pretender fazer o estudo cinético de curvas de efluxo resultantes da 
soma de várias exponenciais, o primeiro aspecto a ter em conta é que, mesmo 
admitindo a inexistência de variabilidade experimental, há mais de uma solução 
possível (Daniel, 1975). Apesar de a solução que melhor se adapta à curva 
experimental ser, geralmente, a constituída por um número de compartimentos 
igual ao número de pontos experimentais menos um, na prática deve-se 
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adoptar o menor número de compartimentos compatível com os dados (a não 
ser que outras razões levem a escolher uma solução diferente) (Casteels e 
Droogmans, 1975). Por outro lado, é preciso não esquecer que a biologia 
implica condições que não se põem num estudo matemático ou puramente 
físico. Apesar de se ter verificado que a conservação de estruturas vasculares 
em condições bastante drásticas permitia ainda o estudo da resposta contractu 
e de processos bioquímicos, como a captação neuronial (Miiller-Schweinitzer 
e Tapparelli, 1986), a duração da experiência é um exemplo deste problema. 
Se era desejável prolongá-la, para reduzir o papel de compartimentos com 
semividas curtas, a viabilidade dos tecidos faz com que os resultados comecem 
a ser duvidosos a partir de certo momento. Isto mesmo se verificou com a 
utilização de ubaína 10 uM. A semivida calculada para a curva de efluxo 
implicava um estudo prolongado bastante para além dos 230 minutos utiliza
dos, mas, a partir de cerca de 300 minutos, o efluxo passava a apresentar cara
cterísticas que sugeriam alteração do tecido (o mesmo sucedia com as outras 
concentrações de ubaína, parecendo os tempos inversamente proporcionais à 
concentração utilizada). Este valor de 6 horas é, aliás, referido como limite 
prático para experiências de efluxo com tecido muscular liso (Cook, 1975). 

Para fazer a análise cinética de uma curva de efluxo representada por 
In efluxo vs tempo, é necessário recorrer à técnica da análise de regressão 
retrógrada ("peeling') (Henseling et ai., 1976a), que não é mais que a 
adaptação ao caso do efluxo de uma técnica idêntica anteriormente aplicada 
aos tamanhos dos compartimentos (Casteels e Droogmans, 1975). Começa-
-se por definir o compartimento de maior semivida, i.e., o correspondente à 
parte final da curva de efluxo; seguidamente, para cada tempo experimental, 
subtrai-se ao efluxo medido experimentalmente o devido ao compartimento de
terminado e, com esta nova série de valores, define-se um segundo compar
timento; o processo repete-se até aos valores residuais serem da ordem de 
grandeza do erro experimental (Casteels e Droogmans, 1975). No fim a fracção 
fixa (que não passa de um conceito cinético, correspondente a um compar
timento com um coeficiente de perda muito inferior ao do compartimento que 
origina o efluxo e, como tal, sem tradução na curva do efluxo) é calculada 
subtraindo ao total existente no tecido o valor do somatório dos vários 
compartimentos. Nas condições experimentais usadas, a duração do período 
de perifusão que precedeu a recolha das amostras para estudo fez com que só 
se identificassem, no máximo, dois compartimentos mobilizáveis. 

Se bem que a técnica do "peeling' permita fazer a análise das 
características cinéticas do efluxo de um sistema constituído por mais de um 
compartimento, o que não sucedia com a fracção de libertação, ela não está 
totalmente desprovida de erros. 

O erro experimental é um factor importante a ter em conta (Myhill, 
1967), por interferir apreciavelmente na determinação das características 
cinéticas da curva de efluxo. Acresce ainda o acumular destes erros à medida 
que o processo avança (Le., que o início da curva de efluxo se aproxima), o que 
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torna cada vez menos fiável a determinação das características dos compar
timentos com semividas mais curtas. 

Por outro lado, mesmo considerando a ausência de erro experimental, 
se o compartimento com semivida mais curta (compartimento I) tem maior 
importância no início da curva, reduzindo-se o seu contributo à medida que o 
tempo passa, ele interfere mesmo nos tempos tardios. Apesar de residual, o 
seu contributo na parte terminal da curva de efluxo (para as durações de 
experiências correntemente utilizadas) pode interferir com a determinação das 
características do compartimento com a semivida mais longa (compartimento 
II) e, consequentemente, das suas próprias características. Assim, o aumento 
relativo do tamanho do compartimento I em relação ao compartimento II ou o 
aumento da sua semivida fazem aumentar o seu contributo para o efluxo total; 
consequentemente, a semivida determinada para compartimento II virá re
duzida, tanto mais quanto mais precoce for a determinação. Por seu turno, as 
alterações da semivida do compartimento II acompanham-se de alterações no 
mesmo sentido da semivida do compartimento I. 

A título de exemplo, construiu-se um modelo teórico constituído por 
dois compartimentos mobilizáveis, com semividas de 10 e 100 minutos, e uma 
fracção fixa (representando, respectivamente, cerca de 1 e 49%, e 50% da 
actividade do tecido aos 100 minutos de perifusão). A técnica da análise de 
regressão retrógrada aplicada aos efluxos resultantes deste sistema mostrou 
os dois compartimentos e a fracção fixa; o compartimento II englobava os 
pontos até aos 135 minutos de perifusão. Quando o cálculo do compartimento 
II se baseava apenas nos quatro pontos terminais da curva, o sistema era 
definido por compartimentos com tl2 de 98,1 minutos (entre os 195 e os 135) 
e 9,4 minutos (entre os 125 e os 105) e por uma fracção fixa de 50,5%; mas se 
todos os pontos até aos 135 minutos fossem incluídos (e a recta resultante tinha 
um coeficiente de correlação de r= 0,9995), o sistema passava a ter t/2 de 93,7 
e 7,6 minutos e uma fracção fixa de 51,7% (Fig. 21 ). 

É pelas razões expostas que a semivida deve ser determinada durante 
um tempo superior ao dobro da semivida do compartimento terminal; no 
entanto, mesmo quando isto não sucede, a determinação tem interesse desde 
que considerada como o limite mínimo do valor da semivida (Henseling et ai., 
1978a). Em consequência dos problemas anteriores, e como solução de 
compromisso entre o erro da determinação experimental e o erro da análise 
matemática, adoptou-se, particularmente nas últimas séries experimentais, 
uma definição do último compartimento mobilizável apenas pelos quatro (por 
vezes cinco) últimos pontos da curva. 

3 - Efeito do local de marcação da NA pelo 3H 

Como foi referido nos Resultados, com excepção de uma série experi
mental (aquela em que se utilizou ubaína), usou-se sempre 3H-NA cuja 
marcação não era exclusivamente no carbono 7 (i.e., o carbono 8 da cadeia 

61 



In efluxo 
(ng.g" .miri

1
) 

2 

1/2 . - . . i | 
!•• | 
• ■ 1 
•>• 1 
• 4 ^ 
• t | 
' " « 4 

• * 7 

"•' p o n t o » 

9 5 105 115 125 135 145 155 165 175 185 195 
Tempo (min) 

Figura 21. Características do efluxo de um modelo matemático constituído por dois 
compartimentos com t/2 de 10 e de 100 minutos e uma fracção fixa (representando, 
respectivamente, 1; 49 e 50% da actividade do tecido aos 100 minutos). Inclusão: 
variação do t/2 do compartimento final em função do número de pontos utilizados para 
a sua determinação. 

lateral), mas tinha cerca de 30% do
 3

H ligado ao carbono 8. Este problema da 
marcação incorrecta da

3
HNA comercializada como (7)

3
HNA foi inicialmente 

levantado por Starke et al. (1980), que demonstraram que esta alteração con

dicionava uma modificação do comportamento da
 3
HNA. Estes dados foram 

confirmados e ampliados em trabalhos posteriores, que mostraram que os efei

tos eram pequenos, exceptuando a perturbação da desaminação resultante da 
existência de

 3
H em posição 8 (Trendelenburg et ai., 1983; Grohman et ai., 

1986). Assim, com a MAO inibida (captação extraneuronial e COMT inibidas), 
não há diferença entre o destino neuronial da (7)

3
HNA e da (7,8)

3
HNA 

(Grohman et ai., 1986; Henseling, 1987); mesmo com a MAO activa, a per

turbação da desaminação pelo
 3

H no carbono 8 leva ao aumento da concen

tração de NA intacta no axoplasma, o que, até certo ponto, vai contrabalançar 
a deficiente desaminação (Henseling, 1987). Deste modo, tendo uma grande 
parte das experiências sido feita com inibição da MAO, apenas nas séries em 
que foi estudada a metabolização da

 3
HNA libertada por acção da tiramina ou 
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da estimulação eléctrica poderá ter havido alguma perturbação dos resultados 
obtidos; mesmo nestas séries a alteração terá sido necessariamente pequena, 
atendendo não só aos já citados resultados de Henseling (1987), como às 
características do efluxo obtido pelos dois processos de libertação. 

4 - 3H-NA versus NA endógena 

Um problema quase constante desde o início dos estudos com com
postos marcados - e ainda não resolvido de forma absoluta - é a relação entre 
o comportamento da 3H-NA, da NA recém-sintetizada e da NA endógena pré-
-existente: enquanto que Hedqvist e Stjárne (1969) consideram a recaptação 
neuronial (logo, a 3H-NA) mais importante na manutenção do compartimento 
funcional de catecolaminas, Kopin et ai. (1968), Hughes (1972) e Hughes e 
Roth (1974) admitem a libertação preferencial da recém-sintetizada. No 
presente trabalho apenas se estudou o comportamento da 3H-NA, em parte por 
a sensibilidade dos métodos de doseamento da NA endógena, existentes 
aquando do seu início, não permitir um estudo cinético aceitável. Um pressuposto 
na utilização de NA marcada com isótopos radioactivos é que esta se mistura 
homogeneamente com a NA endógena (Neff et ai., 1968). No entanto, a 
comparação dos resultados obtidos, na veia safena de Cão, para a NA 
endógena (Muldoon et ai., 1979), com os de Brandão (1977) paraa3H-NA, faz 
duvidar do rigor deste pressuposto, o que é corroborado pela observação da 
libertação preferenciai da 3H-NA pela estimulação eléctrica (Wakade e Wakade, 
1982; Moura, 1988) e pelos dados morfológicos de Budd e Salpeter (1969), 
mostrando a acumulação da 3H-NA nas vesículas mais periféricas. Apesar de 
tudo, e sem pretender, de forma alguma, tomar uma posição categórica, a 
concentração relativamente elevada de 3H-NA que se utilizou (1,4 uM), e a 
longa duração dos períodos de estudo do efluxo fazem supor uma distribuição 
mais homogénea por todo o terminal (Hughes, 1973; Hughes e Roth, 1974) do 
que a esperada com as concentrações mais baixas que frequentemente são 
referidas (por exemplo, 1 0 9 - 1 0 7 - Duckies e Rapoport, 1979; Duckies, 1980; 
Wakade e Wakade, 1982). É também necessária uma situação de equilíbrio, 
i.e., em que não haja síntese de novo, o que não só não acontece (Farnebo e 
Lidbrink, 1971 ; Muscholl e Spira, 1982; Wakade et ai., 1988), como também 
não tem sido devidamente apreciado. 

5 - Características dos vasos utilizados 

Nos vasos sanguíneos distinguem-se dois tipos de estrutura e de 
inervação adrenérgica: inervação da camada média (i.e., homogénea), de que 
são exemplo as veias subcutâneas como a veia safena, e inervação adventício-
-média {i.e., assimétrica), o tipo habitualmente encontrado nas artérias, na qual 
os terminais adrenérgicos não penetram na camada muscular (Coimbra et ai., 
1974; Bevan e Su, 1974; ver revisões em Bevan et ai., 1980a; Osswald e 
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Guimarães, 1983). Para além do aspecto geral da distribuição, as característi
cas da "sinapse" são também diferentes. Na veia safena, a fenda neuromus
cular é estreita, com 100-300 nm (Coimbra et ai., 1974). Na generalidade das 
artérias, o intervalo neuromuscular é maior, e em regra aumenta das pequenas 
arteríolas para as grandes artérias elásticas. Nas artérias de maior calibre, 
como a aorta de Coelho, chega a não se poder falar propriamente em fenda 
neuromuscular, por o intervalo ser de 2 um; nas artérias musculares, como a 
artéria central da orelha de Coelho ou a artéria mesentérica de Rato, a distância 
neuromuscular tem um valor intermediário, da ordem dos 500 nm (Bevan e Su, 
1974; Bevan et ai., 1980a). 

Apesar de ser mais ou menos aceite que as características farma
cológicas dos terminais adrenérgicos são muito semelhantes (ou até idênticas 
- Weiner, 1979), as diferenças morfológicas, nomeadamente o padrão de 
inervação e a distância neuromuscular, podem fazer diferir consideravelmente 
a farmacologia de órgãos (por exemplo, vasos sanguíneos) diferentes. É o que 
sucede com as diferentes relações da concentração intra- vs perissináptica do 
mediador adrenérgico (Bevan e Su, 1974; Bevan et ai., 1980a), e também com 
as características da metabolização do mediador libertado. Em parte como 
consequência da diferente facilidade de acesso do mediador aos diversos 
mecanismos de inactivação, o papel relativo de cada um deles varia de acordo 
com as características morfológicas do vaso estudado, de um modo geral 
aumentando a importância da difusão e da metabolização extraneuroniai à 
medida que aumenta a distância neuromuscular (Bevan et ai., 1980a, b; 
de la Lande, 1981; Osswald e Guimarães, 1983; Osswald, 1986). 

Nos estudos efectuados, foram utilizadas duas preparações vascu
lares - a veia safena e a artéria esplénica (extremidade proximal) do Cão. 
Estes dois vasos apresentam distâncias neuromusculares da mesma ordem de 
grandeza (Soares-da-Silva e Azevedo, 1985), o que os faz diferir apenas, sob 
o ponto de vista da estrutura da inervação adrenérgica, no que respeita à 
distribuição dos terminais (respectivamente através da média e na zona 
adventício-média). 

B - ORIGEM DO MEDIADOR LIBERTADO 

Como foi referido nos Resultados, usaram-se tiras de veia safena 
incubadas durante 60 minutos com 3H-NA 1,4 uM e subsequentemente 
perifundidas com solução de Krebs-Henseleit, em condições em que os 
sistemas de inactivação da NA se encontravam activos. 

A perda espontânea era baixa, cerca de 0,4 ng.g\min-1, como era de 
prever de acordo com a observação da manutenção do conteúdo de NA 
endógena da veia safena ao longo de 240 minutos (Garrett e Branco, 1978). 
2/3 do total da perda espontânea correspondiam a DOPEG e 1 /5 a DOMA. Esta 
distribuição percentual dos metabolitos é diferente da referida por Brandão 
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(1977), apenas se encontrando como possível explicação para a menor 
percentagem de metabolites O-metilados (NMN e fracção OMDA), no presente 
trabalho, a presença de inibidores da captação extraneuronial e da COMT 
durante a incubação com a 3H-NA. 

Atendendo a que as características da libertação devida à acção da 
tiramina ou à estimulação eléctrica não permitiam a sua correcta avaliação pelo 
valor determinado na amostra inicial, optou-se pela recolha até ao regresso do 
efluxo à linha de base. Nestas condições experimentais, verificou-se haver 
diferença entre a libertação devida a cada um dos agentes libertadores. 

A libertação devida à estimulação eléctrica (10 Hz, 2,5 minutos) atingiu 
rapidamente o valor máximo, diminuindo depois progressivamente nos períodos 
subsequentes à estimulação. A comparação dos resultados na ausência de 
cocaína com os obtidos na presença de uma concentração baixa (1,6 uM) 
mostrava uma pequena subida da fracção de libertação (não significativa 
estatisticamente), acompanhada por marcada redução do valor percentual do 
DOPEG e aumento dos metabolites metilados (normetanefrina e fracção 
OMDA), correspondendo a NA a cerca de metade do 3H em ambas as 
situações. As alterações do efluxo foram semelhantes às obtidas por Langer e 
Enero (1974) na membrana nictitante de Gato com cocaína 0,9 uM, ou por 
Graefe et ai. (1977) no canal deferente de Rato com cocaína 10 uM, e são as 
esperadas para uma libertação por exocitose, seguida por recaptação neu-
ronial e metabolização pela MAO intraneuronial (Tarlov e Langer, 1971; 
Cubeddu era/., 1974; Caramonaefa/., 1985; para revisão ver Brandão, 1979). 

Nas preparações submetidas àacção da tiramina (40 uM, 2,5 minutos), 
na ausência de qualquer inibição enzimática, a fracção de libertação (total) de 
3H-NA foi de aproximadamente 1,5x102 do conteúdo da veia antes do início 
da libertação. Apesar deste valor ser da mesma ordem de grandeza que o 
obtido com a estimulação eléctrica, as características da libertação mostraram-
-se diferentes: havia um atraso de 5 a 10 minutos ao pico do efluxo e a maior 
parte da libertação tinha lugar após o fim do contacto com a tiramina. 

Quando, em condições experimentais semelhantes às anteriores, se 
utilizavam concentrações crescentes de tiramina (1,5 a 1080 uM), havia um 
aumento da libertação de 3H-NA, de acordo com a concentração utilizada; o 
mesmo sucedia com o atraso ao pico do efluxo e o tempo necessário para o 
regresso do efluxo à linha de base. Considerando o total da libertação 
(independentemente do tempo ao longo do qual ela se estendeu), verificou-se 
uma boa correlação com a concentração de tiramina utilizada (Fig. 3), não 
sendo possível obter a saturação do processo com a gama de concentrações 
utilizada. No entanto, a representação da libertação (como percentagem do 
máximo) em função do logaritmo da concentração tem um aspecto sigmóide, 
com 50% da libertação obtida com cerca de tiramina 180 uM. Estes resultados 
estão aparentemente em desacordo com a observação de um Km para a 
captação da tiramina de cerca de 1 uM e de metade da velocidade máxima do 
efluxo da NA libertada pela tiramina ser obtida com 2 uM (Pereira e Bõnisch, 
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1978; Rodrigues- Pereira e Bònisch, 1982; Bõnisch e Rodrigues-Pereira, 1983). 
No entanto, estes autores utilizaram preparações reserpinizadas e Langeloh 
et ai. (1987) e Langeloh e Trendelenburg (1987) mostraram que a reserpina 
origina um efluxo mais acentuado, mas de duração mais curta. Tendo em 
atenção o diferente tempo de actuação da tiramina e o modo de avaliar a 
libertação, os resultados aqui apresentados são compatíveis com os obtidos 
por Langeloh e Trendelenburg (1987) para a libertação obtida no canal 
deferente de Rato (ver curva da tiramina na Fig. 3A destes autores). Apesar de 
a lipofilia da tiramina (Mack e Bõnisch, 1979) permitir uma elevada penetração 
celular por difusão, este componente inespecífico não explica por si só o maior 
efluxo, por não levar para o lado interno da membrana axoplasmática o 
transportador {"carrier") necessário ao efluxo da NA (Sammet e Graefe, 1979). 
Atendendo a que a tiramina é um bom substrato da MAO (Caramona, 1982) e 
do processo de captação vesicular (Michalke ef a/., 1987), o aumento de 
libertação de 3H-NA com o aumento de concentração da tiramina parece assim 
resultar de vários factores: a) aproximação progressiva da saturação dos 
transportadores das paredes neuronial e vesicular; b) aumento do efluxo de 
DOPEG, por difusão, resultante do aumento da concentração axoplasmática 
de NA consequente à penetração de tiramina por lipofilia e, finalmente, 
c) aumento do tempo durante o qual existem no tecido quantidades de amina 
inalterada que possam ser transportadas para o interior do neurónio. 

Ao contrário do que sucedia com a estimulação eléctrica, o DOPEG era 
o principal constituinte do efluxo de 3H, representando cerca de 50% do total. 
Dado que elevada actividade intraneuronial da MAO (Cassis ef ai., 1986; 
Grohman, 1987) faz com que este metaboiito traduza bastante fielmente a 
desaminação intraneuronial e a concentração da NA livre no axoplasma 
(Langer e Enero, 1974; Brandão, 1977; Stefano e Trendelenburg, 1984), pelo 
menos quando estão em causa baixas concentrações do mediador (Paiva e 
Guimarães, 1978; Osswald e Guimarães, 1983), os elevados valores observa
dos podem traduzir uma elevada recaptação neuronial da 3H-NA libertada pela 
tiramina, ou podem corresponder a uma desaminação anterior à libertação para 
o meio de perifusão. Elementos de vária ordem confirmam a exactidão da 
segunda hipótese, de acordo com a qual a tiramina libertaria 3H-NA vesicular, 
que seria, na sua maior parte, desaminada antes de atingir a fenda sináptica. 
Por um lado, a tiramina utiliza, tal como a NA, o mecanismo de transporte da 
membrana axonial (Commarato et ai., 1969). Esta propriedade explica a 
redução da fracção de libertação obtida na presença da cocaína (não significa
tiva com 1,6 uM, mas sim com 8 uM) e justifica a competição com a recaptação 
do mediador libertado (Hertting ef ai., 1961 ; Lindmar e Muscholl, 1965). Por 
outro lado, não há redução do DOPEG após a utilização de cocaína, como seria 
de esperar se a sua formação fosse subsequente à recaptação e como se 
observou após a libertação resultante da estimulação eléctrica. Finalmente, a 
libertação de NA devida à tiramina não necessita da existência de Ca2+ no meio 
de perifusão (Kirpekar et ai., 1972; Thoa et ai., 1975) e não se acompanha de 
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libertação dedopamina 8-hidroxilase (Chubb et ai., 1972), o que mostra que ela 
não é devida a exocitose. Estes resultados são muito semelhantes aos 
referidos por Luchelli-Fortis e Langer (1974) e aos resultados não publicados 
de Langer (citados por Trendelenburg, 1979), mas são opostos aos obtidos por 
Leitz e Stefano (1971 ) no coração de Rato isolado. Estes autores verificaram, 
com uma concentração de cerca de 6 uM de tiramina, haver um acentuado 
aumento do efluxo de 3H-NA, com redução das fracções correspondentes aos 
metabolites desaminados e sem variação do efluxo de 3H, concluindo que estas 
características resultavam da inibição da MAO pela tiramina. Não sendo de 
excluir esta possibilidade, ou o diferente comportamento do órgão e espécie 
usados, a explicação da discrepância parece ser outra. Como foi referido, o pico 
de libertação devido à tiramina era tardio, mais para o DOPEG que para a NA, 
só surgindo após 5 a 10 minutos; ora tendo Leitz e Stefano (1971) terminado 
0 período de colheita aos 7,5 minutos, é bem possível que tenham perdido o 
máximo de libertação do DOPEG. 

A utilização de várias concentrações de tiramina mostrou que o 
aumento da concentração desta amina aumentava acentuadamente a percen
tagem correspondente à 3H-NA intacta, com redução concomitante do DOPEG 
e aumento muito marcado da relação NA/DOPEG (Fig. 10); esta observação 
está de acordo com a proposta de Stute e Trendelenburg (1984) de que a 
indução da libertação de NA aumenta a relação NA/DOPEG. Contudo, apesar 
da redução do valor percentual do DOPEG, a sua síntese aumentava 8 vezes 
entre a concentração mais baixa e a mais alta. Confirmou-se assim que, para 
as concentrações utilizadas, a MAO não estava saturada, ao contrário do 
afirmado por Leitz e Stefano (1971 ). Apesar de tudo é de admitir a possibilidade 
de as concentrações mais elevadas inibirem parcialmente a enzima, como 
Langeloh e Trendelenburg (1987) mostraram ocorrer com concentrações entre 
1 e 10 mM. A ser assim, a MAO poderia ter a sua actividade parcialmente 
reduzida durante o tempo de perifusão com a tiramina, sendo esta redução da 
actividade encoberta pela desaminação durante o resto do tempo de colheita. 
Esta hipótese explicaria, em parte, o atraso relativo no aparecimento do pico 
de efluxo do DOPEG, embora a obtenção dos gradientes de concentração 
necessários ao efluxo por difusão (Graefe, 1981 ) e o elevado valor da constante 
de perda para o efluxo do DOPEG (Henseling et ai, 1978b; Trendelenburg et 
ai., 1980) sejam também de considerar. A utilização de concentrações crescen
tes de tiramina mostrou ainda que a NA e seus metabolitos não tinham todos 
o mesmo comportamento. Enquanto as curvas de libertação da NA, DOPEG 
e fracção OMDA (VMA + MOPEG) tinham um formato sigmóide, como a curva 
do 3H libertado (apesar de os seus valores percentuais variarem de modo 
diferente com o aumento da concentração), o mesmo não sucedia com a 
normetanefrina e o DOMA. A normetanefrina aumentava continuamente com 
a concentração, traduzindo o aumento de oferta de NA intacta para metaboli-
zação extraneuronial, enquanto o DOMA apresentava uma ligeira redução com 
a concentração mais elevada. Como o DOMA é retido nos tecidos durante 
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períodos maiores que os observados para os outros metabolitos (Henseling et 
ai., 1978a, b; Graefe, 1981), em resultado da sua natureza ácida (Mack e 
Bõnisch, 1979), este comportamento poderá ser explicado pela persistência de 
um pequeno efluxo tardio, que não acarreta aumento apreciável da perda basal 
e, como tal, não é identificado. Em relação ao padrão de metabolização da NA, 
é ainda de referir que ele foi modificado pela concentração de cocaína mais 
elevada (8 uM), observando-se então uma distribuição percentual dos metabo
litos semelhante à que se obteria na ausência de cocaína com uma concen
tração de tiramina 10 vezes inferior, o que traduz a restrição do transporte da 
amina para o interior do terminal adrenérgico. 

O alargamento do tempo de actuação da tiramina ou da estimulação 
eléctrica de 2,5 para 40 minutos aumentou a fracção de libertação para cerca 
de 9 x 102 do conteúdo da veia antes do início da libertação e confirmou a maior 
parte das observações resultantes da actuação durante 2,5 minutos, nomeada
mente o aumento mais rápido da libertação devida à estimulação eléctrica. No 
entanto, enquanto o efluxo de 3H, resultante da actuação da tiramina, se man
tinha sensivelmente constante ao longo dos 40 minutos, o devido à estimulação 
eléctrica reduzia-se com o tempo. Nestas condições, o padrão metabólico 
resultante da acção da tiramina era pouco alterado ao longo dos períodos de 
colheita sucessivos, apenas se observando um aumento moderado da relação 
NA/DOPEG. Pelo contrário, com a estimulação eléctrica havia uma acentuada 
redução do valor percentual da NA ao longo do tempo, com aumento progres
sivo da percentagem representada pelo DOPEG e consequente redução da 
relação NA/DOPEG (Fig. 16). Estes resultados são precisamente opostos à 
hipótese de a tiramina só actuar sobre uma pequena parte da NA total (Crout 
et ai., 1962; Lee et ai., 1967) e estão antes de acordo com a afirmação 
(Muscholl, 1972) de que as aminas de acção indirecta libertam NA de um com
partimento que não é susceptível à estimulação eléctrica. Deve, no entanto, 
admitir-se a existência de outros possíveis factores na libertação pela estimu
lação eléctrica, como: 1 ) a redução progressiva da libertação por estimulação 
dos receptores a2 pré-sinápticos (para revisão, ver Langer, 1977,1982; Starke, 
1977,1987), que Guimarães étal. (1978) mostraram actuar na veia safena; 2) 
a progressiva diluição da 3H-NA por libertação preferencial da NA recém-
sintetizada (Kopin et ai., 1968; Gewirtz e Kopin, 1970); 3) o esvaziamento pre
ferencial das vesículas periféricas, com maior actividade específica da 3H-NA 
(Hughes e Roth, 1974). Finalmente, tanto no caso da tiramina como no da 
estimulação eléctrica, foi notória a lentidão do regresso dos valores da fracção 
OMDA (VMA + MOPEG) à linha de base. A justificação parece residir no baixo 
valor da constante de perda para o efluxo do VMA (Henseling et ai., 1978b; 
Trendelenburg et al., 1980), consequente à sua baixa lipofilia (Mack e Bõnisch, 
1979); mas a diferença entre as curvas tardias do efluxo do DOMA e da fracção 
OMDA e a semelhança entre as constantes de perda para o efluxo do DOMA 
e do VMA obrigam a considerar que, na veia safena, também se verifica a con-
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versão tardia do VMA em DOMA, tal como sucede na aorta de Coelho 
(Henseling et ai., 1978b). 

Em preparações obtidas de animais reserpinizados e tratados com 
iproniazida, a estimulação eléctrica praticamente não aumentava o efluxo de 
3H-NA (Fig. 5); a libertação residual observada não é de estranhar, sabendo-
-se que, mesmo em presença de depleção muito acentuada, se pode obter uma 
pequena libertação de NA por exocitose (Farnebo, 1971 ) ou a contracção da 
aurícula de Cobaia (Antonaccio e Smith, 1974). A tiramina, pelo contrário, 
originava um nítido aumento do efluxo, se bem que de pequena intensidade, 
menor que a esperada (Bõnisch e Rodrigues-Pereira, 1983) (o que poderá estar 
relacionado com a baixa eficácia da iproniazida como inibidor da MAO), tal 
como foi observado por Furchgott et ai. (1963), Furchgott e Sanchez-Garcia 
(1968) e Bõnisch (1986). Potter (1967) mostrou que no canal deferente, em 
condições análogas às aqui utilizadas, a incubação com 3H-NA aumentava a 
concentração axoplasmática de NA na fracção solúvel e que esta NA não era 
libertada por estimulação eléctrica. Assim, os resultados obtidos sugerem que 
a tiramina pode libertar a NA acumulada num compartimento extravesicular, o 
mesmo não sucedendo com a estimulação eléctrica. 

Em conclusão, os resultados obtidos em preparações com os sistemas 
de inactivação da NA funcionantes ou em preparações provenientes de animais 
reserpinizados sugerem que: 
1 - a estimulação eléctrica liberta a NA directamente para o exterior da célula, 
enquanto a tiramina mobiliza a NA vesicular para o compartimento extravesicu
lar, de onde a NA é libertada para o exterior; como consequência, a distribuição 
percentual dos metabolitos é diferente nas duas situações; 
2 - o tamanho do compartimento susceptível à acção da tiramina é maior que 
o do compartimento responsável pelo efluxo induzido pela estimulação eléctrica; 
isto pode resultar de a actuação da estimulação eléctrica se limitar às vesículas 
mais próximas da membrana axonial; 
3 - tanto a tiramina como a estimulação eléctrica podem mobilizar a NA 
vesicular, mas só a amina é capaz de libertar a NA extravesicular. 

C - CINÉTICA DA LIBERTAÇÃO DA 3H-NA 

Apesar da existência de alguns trabalhos mais antigos (Neff er ai., 
1965,1968), o estudo da cinética da libertação do mediador adrenérgico é re
lativamente recente e nele teve grande influência a escola de farmacologia de 
Wùrzburg, sendo de realçar os trabalhos iniciais de Henseling e colaboradores 
(Henseling et ai., 1976a,b, 1978a,b; Eckert era/., 1976). 

O estudo das características cinéticas deve, idealmente, fazer-se 
numa situação tão próxima do real quanto possível, mas na prática tal não é 
viável, pelo grande número de parâmetros implicados. Como consequência -
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e tendo muitas vezes a avaliação do sistema de ser feita por processos 
indirectos - é necessário simplificar o sistema. É em regra feita a inibição da 
metabolização extraneuronial, pela utilização de inibidores da captação 
(geralmente um corticosteróide) e da COMT (habitualmente pelo U-0521); 
muitas vezes é também inibida a actividade da MAO (quase sempre peia 
pargilina) e, dependendo da finalidade do estudo, por vezes é também inibida 
a captação vesicular (usando-se frequentemente a reserpina). Mas é preciso 
não esquecer que, na presença de todas estas inibições, como aliás salienta 
Trendelenburg (1979), "estes estudos lidam com sistemas artificiais, com 
pouca semelhança com os terminais nervosos 'normais' existentes em órgãos 
isolados". Mesmo nestas condições não se está perante um sistema mono-
compartimental, ao contrário do que muitas vezes se admitiu (Paton, 1973a). 
De facto, Henseling et ai. (1978a) e Bonisch e Trendelenburg (1987) demons
traram experimentalmente, respectivamente na aorta e no canal deferente 
tratados com pargilina e U-0521, que a omissão da reserpina só aumentava a 
acumulação da 3H-NA em cerca de 10-15%. Por seu turno, a simulação 
matemática mostrou que os resultados experimentais eram compatíveis com 
a distribuição de 60% da 3H-NA nas vesículas e 40% no axoplasma, após 
reserpinização e inibição da metabolização, relação que aumentava de modo 
muito acentuado (que não foi possível quantificar) quando os processos de 
remoção de NA do axoplasma não eram inactivados (Schõmig e Trende
lenburg, 1987). Esta aparente discrepância entre a acção da reserpina e a 
persistência de apreciável acumulação vesicular parece resultar do baixo pH 
intravesicular (Johnson e Scarpa, 1976), que não é alterado pela reserpina 
(Holz, 1978), o qual ionizaria e impediria a saída da vesícula à NA que aí 
penetrasse por difusão (Johnson era/., 1982; Knoth era/., 1984). Aliás, para 
além deste aspecto, a própria vesícula parece não corresponder apenas a um, 
mas sim a dois compartimentos cinéticos (Uvnas e Aborg, 1984). 

Pretendendo-se estudar a libertação induzida pela tiramina e pela 
estimulação eléctrica, optou-se pela utilização de preparações em que apenas 
se inibiram os sistemas de metabolização da NA. Como anteriormente foi 
referido, a elevada actividade da MAO intraneuronial faz com que a sua inibição 
pela pargilina não seja total. Assim, qualquer eventual aumento da NA livre no 
axoplasma dará lugar a um aumento do DOPEG formado. No entanto, a indu
ção do transporte da NA para fora do terminal adrenergic», sob a acção da tira
mina, faz reduzir a formação de DOPEG (Stute e Trendelenburg, 1984); o mes
mo sucede em caso de não inibição da captação vesicular, pela competição 
entre as vesículas e a MAO para a NA axoplasmática (Henseling era/., 1978a). 

1 - Libertação pela tiramina de preparações sem inibição da captação 
vesicular 

O efluxo espontâneo de 3H, determinado na veia safena de Cão com 
a MAO, COMT e captação extraneuronial inibidas, entre cerca dos 80 minutos 
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e mais de 200 minutos de perifusão, era na sua maior parte constituído por NA 
(86%). Ao longo deste período de tempo, o efluxo espontâneo reduzia-se 
progressivamente, de acordo com uma curva monoexponenciai com uma 
semivida bastante longa (cerca de 147 minutos), e apenas cerca de 15% do 
conteúdo da preparação venosa participavam no efluxo (i.e., a fracção fixa era 
de cerca de 85%). Dado que o efluxo resultante dos compartimentos extraneu-
roniais tende a apresentar semivida curta (Lindmar e Lõffelholz, 1974a; Eckert 
et ai., 1976; Henseling et ai., 1976a), a duração da semivida encontrada e o 
aspecto monoexponenciai da curva de efluxo fazem admitir estar-se perante 
um efluxo de origem neuronial, tal como foi proposto por Eckert et ai. (1976) e 
Henseling et ai. (1976a,b) no caso da aorta de Coelho. Após inibição da MAO, 
Graefe et ai. (1977) encontraram no canal deferente do Rato, uma semivida 
para o efluxo espontâneo da 3H-NA de cerca de400 minutos (determinada entre 
os 100 e 200 minutos, enquanto Henseling er ai. (1976a) referem uma semivida 
para o desaparecimento da NA endógena da aorta de Coelho de 960 minutos 
(determinada até às 12 horas). Tanto um como o outro valor são significati
vamente superiores ao aqui referido, embora em ambos os casos não só se 
tenham usado tempos de estudo demasiado curtos para a semivida calculada, 
como ainda a utilização de incubação não pode ser considerada a técnica mais 
adequada, por a mais acentuada recaptação neuronial levar a um aumento da 
semivida. Apesar de tudo, é preciso considerar, de acordo com Henseling et ai. 
(1978a), o valor de 147 minutos como o limite mínimo para a semivida do efluxo 
espontâneo, já que o cálculo da semivida tem um valor superior quando, nas 
mesmas condições experimentais, é utilizado um período de perifusão mais 
longo (ver Tabela 3). A não participação de cerca de 85% da NA na perda 
espontânea é, de certo modo, surpreendente, mas Lindmar e Lõffelholz 
(1974b) referiram que só 50% da 3H-NA existente aos 20 minutos participa no 
efluxo, o que vai corresponder a uma fracção fixa não muito diferente da aqui 
observada. 

A exposição à tiramina, entre os 100 e os 200 minutos de perifusão, em 
concentrações geometricamente escalonadas entre 0,49 e 3240 uM, levou, 
como foi verificado com a utilização de apenas 2,5 minutos de exposição, ao 
aumento da libertação com o aumento da concentração de tiramina. Nas 
condições experimentais referidas, foi possível verificar que a semivida obtida 
para a concentração de tiramina mais baixa era idêntica à do efluxo espontâneo 
(nesta série experimental de cerca de 270 minutos), reduzindo-se progres
sivamente até à concentração de 40 uM e praticamente estabilizando para as 
concentrações superiores (num valor sensivelmente igual a metade do inicial). 
Como este comportamento sugeria que a constante de perda (i.e., k ) estava 
na dependência de um processo saturável, procedeu-se ao estudo da corre
lação da constante de perda (k ) com a concentração de tiramina. Dos três 
principais processos gráficos utilizáveis (dos duplos recíprocos ou de Line-
weaver-Burk, de V versus V/S e de S/V versus S) foi adoptado o último, 
utilizando-se, pelo seu maior rigor, o tratamento numérico dos valores de 
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preferência à forma gráfica. A escolha de S/V vs V ficou a dever-se ao facto de 
as características da linha de regressão levarem à intercepção do eixo das 
abcissas no mesmo ponto, independentemente da existência e importância do 
eventual componente devido à difusão (Neame e Richards, 1972). Fazendo 
corresponder S à concentração de tiramina eVa f t , obteve-se uma correlação 
quase perfeita, com valores de Km aparente de cerca de 10 uM e Vmax aparente 
de 0,00744 min1 (f 12 = 93,2 min). Se este último valor se ajusta perfeitamente 
aos dados experimentais, o valor do Km aparente merece alguma reflexão. De 
facto, foi demonstrado que, no coração de Coelho perfundido, o K para a 
captação neuronial de tiramina era de 1 uM e que metade da velocidade 
máxima de libertação (em preparação reserpinizada) se obtinha com 2 uM 
(Pereira e Bõnisch, 1978; Rodrigues-Pereira e Bõnisch, 1982; Bõnisch e 
Rodrigues-Pereira, 1983). Assim, a discrepância entre os valores obtidos por 
estes autores, numa preparação com a captação vesicular inibida, e os 10 uM 
aqui encontrados, quando as vesículas estão activas, mostra que o mecanismo 
saturávei em causa não é a captação neuronial de tiramina e sugere que ele se 
localiza a nível vesicular. 

Como foi referido (ver Resultados), o tamanho do compartimento 
mobilizado aumentou linearmente com a concentração de tiramina utilizada, 
até a fracção fixa ser praticamente abolida pela concentração mais elevada; 
observação semelhante foi feita no coração de Coelho, com uma menor 
amplitude de concentrações (Bonisch e Rodrigues-Pereira, 1983). Esta con
clusão está de acordo com a observação de que concentrações moderadas de 
tiramina levam ao aparecimento de taquifilaxia sem alteração mensurável do 
conteúdo tecidular de NA (Lee et ai., 1967), enquanto doses altas de tiramina 
podem produzir depleção da NA (Weiner et ai., 1962). Foram anteriormente 
discutidos os possíveis factores implicados na libertação de 3H-NA resultante 
da utilização de tiramina durante um período curto e com a MAO activa. Aqui 
está-se perante uma situação totalmente diferente, não só por a MAO estar 
inibida, como por o longo tempo de actuação ter mais ou menos permitido 
atingir o equilíbrio. Acresce ainda que a fracção fixa calculada pelos métodos 
usados nos cálculos cinéticos não é a quantidade restante na veia no fim da 
perifusão, mas sim a quantidade restante uma vez esvaziado o compartimento 
responsável pelo efluxo. Nestas condições, a concentração de tiramina exis
tente no terminal adrenérgico, em consequência do seu transporte activo, deve 
ser virtualmente máxima com 40 pM, de acordo com o Km para a captação 
neuronial de tiramina (Pereira e Bonisch, 1978; Bõnisch e Rodrigues-Pereira, 
1983). Mas a acumulação pela difusão consequente à lipofilia da tiramina (Mack 
e Bõnisch, 1979) aumenta linearmente com a concentração (Bõnisch e 
Rodrigues-Pereira, 1983). Ora se a entrada por difusão não modifica a 
orientação (para dentro ou para fora) do transportador da NA (Sammet e 
Graefe, 1979) e, portanto, não pode aumentar a velocidade do efluxo, ela pode 
permitir maior penetração vesicular da tiramina. Langeloh et ai. (1987) e 
Langeloh e Trendelenburg (1987) mostraram que a capacidade de libertação 
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de uma série de aminas estava dependente da sua capacidade de mobilização 
da NA vesicular, agrupando-as, deste modo, em "boas libertadoras" e "más 
libertadoras". Concomitantemente, Michalke et ai. (1987) mostraram que o K 
para a captação vesicular de aminas "boas libertadoras", entre as quais se 
inclui a tiramina, era baixo, entre 2 e 15 uM. Assim, o aumento da concentração 
da tiramina no interior do terminal vai permitir uma mobilização crescente da NA 
vesicular e, portanto, a redução da fracção fixa. 

Conforme se pode verificar pelos dois parágrafos anteriores, a tiramina 
determinou um aumento do efluxo para todas as concentrações usadas, 
aumento este dependente da associação de dois factores. Ao aumento do 
tamanho do compartimento mobilizável, verificado para todas as concen
trações, adidonava-se o efeito resultante de uma constante de perda (k ) 
crescente no caso das concentrações mais baixas (inferiores a 40 uM). 

Em discordância com os resultados obtidos neste trabalho, Rapoport 
et ai. (1981) observaram, na aorta de Coelho e ao longo de períodos de 
exposição até seis horas, uma mobilização quase total, mesmo com apenas 
tiramina 0,1 uM. Independentemente de causas resultantes da espécie animal 
ou do tipo de estudo efectuado (já que pequenos desvios da linearidade não 
seriam apreciados, tendo em conta os valores da fracção fixa), as característi
cas estruturais do vaso usado - grande distância neuromuscular - podem estar 
na origem da depleção observada, pela maior facilidade de difusão para o 
espaço extra-sináptico (Bevan e Su, 1974; Bevan et ai., 1980a). 

2 - Importância do compartimento axoplasmático na libertação pela 
tiramina 

Como o estudo referido na alínea anterior não permitia definir o papel 
relativo da libertação do compartimento vesicular e axoplasmático, recorreu-se 
a tiras de veia safena obtidas de animais reserpinizados. Como era de esperar 
pelo que anteriormente foi exposto, a acumulação de 3H-NA não era abolida, 
embora fosse reduzida. Pelo contrário, e apesar desta redução, o efluxo 
espontâneo (aos 90 minutos de perifusão) era cerca de três vezes mais elevado 
que na ausência de inibição vesicular e reduzia-se de acordo com uma semi vida 
de 122 minutos, mais curta que a observada na ausência de reserpinização 
(particularmente quando comparada com os 270 minutos do grupo de controlo 
da mesma série experimental). É ainda de notar, embora isso não origine 
alteração da importância relativa dos valores, que as semividas poderão ser 
superiores às determinadas, atendendo à percentagem de metabolitos obtida 
nesta série experimental (17 - 30%). A fracção fixa era também mais reduzida 
após reserpinização, correspondendo a cerca de metade da 3H-NA existente 
aos 100 minutos de perifusão. Estes resultados são compatíveis com uma 
redução da acumulação vesicular e aumento da concentração axoplasmática 
da 3H-NA. De acordo com esta hipótese, Eckert et ai. (1976) e Henseiing et ai. 
(1978a) verificaram que a reserpina reduzia o valor percentual da 3H-NA 
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acumulada nos compartimentos presumivelmente vesiculares (compartimento 
V e fracção fixa); de modo idêntico ao aqui observado, verificaram ainda, tal 
como Henseling et ai. (1976b) em relação ao efluxo espontâneo, ou Bonisch 
e Trendelenburg (1987) em relação à libertação devida à veratridina, que o 
aumento relativo do compartimento axoplasmático aumentava o valor do 
efluxo. 

Foi referido na secção B que a estimulação eléctrica de preparações 
obtidas de animais reserpinizados quase não alterava o efluxo, enquanto a 
exposição à tiramina levava ao seu nítido aumento, se bem que de pequena 
amplitude. A utilização de tiramina 40 uM durante 100 minutos (100 - 200 
minutos de perifusão) permitiu definir melhor este aumento do efluxo. Em 
comparação com o que observava em tiras obtidas de animais não pré-tratados 
pela reserpina e expostos à mesma concentração de tiramina, o aumento inicial 
do efluxo era mais rápido, decaía de acordo com a distribuição por dois 
compartimentos (semividas de 8 e 50 minutos) e não havia fracção fixa. Um 
comportamento idêntico foi observado por Bonisch e Trendelenburg (1988) na 
libertação, pela tiramina, do canal deferente de Rato, e por Bonisch e Trende
lenburg (1987) na libertação induzida pela veratridina. Um modelo matemático 
baseado nestes últimos resultados (Schõmig e Trendelenburg, 1987) mostrou 
que eles são compatíveis com a existência de dois compartimentos em série 
(/.e., o primeiro esvaziando para o segundo e só este comunicando com o meio 
extracelular). Assim, o compartimento com semivida curta aqui observado 
pode ser atribuído à elevada constante de perda (k ) do transporte da 3H-NA 
axoplasmática para o exterior do terminal simpático; como a constante de perda 
vesicular é muito inferior, o compartimento axoplasmático vai-se esvaziando 
até se atingir o equilíbrio entre o transporte para o exterior e a perda vesicular. 
Deste modo, apesar de ter origem imediata num compartimento "periférico", o 
efluxo terminal acaba por traduzir, na realidade, a perda vesicular. 

Na alínea anterior, foi proposto que, nas preparações com as vesículas 
intactas, o limite à velocidade de libertação de NA pela tiramina residia na 
parede vesicular e não na neuronial, atendendo à discrepância entre os 
resultados de Pereira e Bonisch (1978) e Bonisch e Rodrigues-Pereira (1983), 
por um lado, e a libertação resultante de cada concentração de tiramina, pelo 
outro. Os resultados após pré-tratamento pela reserpina confirmam esta 
proposta. De facto, se o mecanismo saturável se localizasse na membrana 
neuronial, a constante de perda deveria ser sempre igual à mais elevada obtida 
após reserpinização, o que evidentemente não sucede. Como não é admissível 
que a difusão intraneuronial da NA seja a responsável, restam os mecanismos 
de origem vesicular. A este nível poderão encarar-se três hipóteses - a 
captação vesicular, a dissociação dos complexos de armazenamento vesicular 
de NA e a saída da NA das vesículas. A hipótese de a responsabilidade ser da 
deslocação da NA dos complexos, sob a acção da tiramina, não parece de 
admitir, por a) ela não depender da transformação enzimática prévia da 
tiramina em octopamina (Musacchio er ai., 1966), b) pelas características 
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habituais de dissociação de complexos e c) por estes serem termolábeis 
(Philippu e Matthaei, 1988). Por outro lado, o acentuado aumento de efluxo que 
se verifica após a actuação de um composto com acção reserpínica, como o 
Ro 4-1284 (ver, por exemplo, Stute e Trendelenburg, 1984; Langeloh e 
Trendelenburg, 1987), confirma a existência de um elevado efluxo espontâneo 
das vesículas sinápticas (Philippu, 1976); deste modo, a limitação não poderá 
residir no efluxo vesicular. Como consequência, terá de ser encarada a 
hipótese de o processo saturável depender da captação vesicular. 

Para além da penetração que pode ocorrer na dependência da lipof ilia, 
por difusão simples (Lentzen e Philippu, 1981 ), a captação de catecolaminas 
e outras monoaminas depende de uma ATPase dependente do Mg2+, tanto nos 
grânulos cromafins (Taugner, 1971 ), como nas vesículas sinápticas (Lentzen 
e Philippu, 1977, 1981). Este mecanismo de transporte relativamente ines-
pecífico é um processo com grande eficiência, que reduz a elevada perda 
vesicular absoluta de catecolaminas para o valor observado sob a forma de 
efluxo neuronial de NA e metabolitos, e é sobre ele que se exerce a acção da 
reserpina. As aminas de acção indirecta que utilizam este mecanismo de 
transporte, como a tiramina (Lentzen e Philippu, 1977,1981), podem competir 
com a recaptação das catecolaminas e originar assim um aumento aparente da 
perda vesicular, desde que a sua afinidade para o processo seja alta. Uma vez 
no interior da vesícula, as aminas vão substituir estequiometricamente as 
catecolaminas dos complexos de armazenamento (Schumann e Philippu, 
1961) e podem ainda, em concentrações elevadas, alterar o pH intravesicular 
(cerca de 20% de redução do ApH com 2-8 mM - Michalke, 1987). Existe, pois, 
um processo saturável ao nível da captação vesicular. Michalke et ai. (1987) 
mostraram que o Km para a captação de tiramina era baixo, da mesma ordem 
de grandeza que o Km aparente observado para o aumento da constante de 
perda (k ) de NA pela tiramina, pelo que é de aceitar a localização do processo 
saturável para a libertação de NA pela tiramina ao nível da captação vesicular. 

Apesar de tudo, é necessário fazer uma ressalva em relação ao papel 
desempenhado pela membrana neuronial. Se o processo de captação pode, 
como se viu, ser afastado, terá de se considerar a eventualidade de a alta 
concentração de tiramina axoplasmática, resultante da soma do seu transporte 
para o interior do terminal adrenérgico e da sua penetração por lipofilia, poder 
competir com a NA para o ciclo de retorno do transportador e saturá-lo. Os 
resultados obtidos sugerem, no entanto, que não é isto o que sucede, por o 
efluxo estabilizar a partir da concentração de 40 uM, enquanto seria de esperar 
a sua redução se a competição tivesse um papel primordial. 

3 - Importância da actividade da MAO na libertação pela tiramina 

O estudo referido nas alíneas anteriores foi sempre feito sob condições 
de inibição da actividade da MAO. No entanto, como já foi referido, a tiramina 
é um bom substrato desta enzima, como foi demonstrado pelas observações 
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de Furchgott et al. (1963) e Furchgott e Sanchez-Garcia (1968), pelo que 
importava saber de que modo a MAO altera as características de libertação. 

O papel da MAO foi determinado em segmentos de artéria esplénica 
com inibição da captação extraneuronial e da COMT e com ou sem inibição da 
MAO. Para o fim pretendido, as diferenças de estrutura entre a veia safena e 
a artéria esplénica não impedem a validade da sua escolha. De facto, 
resultados anteriormente apresentados mostram que o DOPEG é o principal 
metabolito do efluxo induzido pela tiramina; acresce ainda que a utilização de 
tiras tratadas pela hidrocortisona e U-0521 reduz a importância da metaboli-
zação extraneuronial, como o prova o facto de mais de 80% do total de 3H 
libertado corresponderem à soma de NA e DOPEG, tanto para a perda 
espontânea, como para o efluxo libertado por várias concentrações de tiramina 
(na realidade, a percentagem é ainda maior, por a eficiência de recuperação da 
separação cromatográfica ser inferior à unidade). 

Um aspecto particular que se evidenciou na artéria esplénica foi a muito 
menor acumulação - avaliada pelo conteúdo tecidular aos 100 minutos - obtida 
após inibição da MAO. Este aspecto, oposto ao habitualmente referido (Henseling 
et al., 1978a) e causa de uma redução concomitante do efluxo espontâneo, 
parece ser de atribuir às diferentes condições experimentais aqui usadas, já 
que a pargilina não esteve presente apenas no período de pré-incubação, mas 
também durante a incubação com a 3H-NA. Assim, a causa seria a inibição da 
captação neuronial, em resultado da acção cocaínica que a pargilina também 
possui (Hendley e Snyder, 1968; Azzaro e Demarest, 1982). 

Nas suas características gerais, o efluxo induzido na artéria esplénica 
pelas três concentrações de tiramina utilizadas (1,5,40 e 3240 uM) apresentou 
características semelhantes às obtidas na veia safena, tanto em relação à 
artéria em que a MAO se encontrava activa (UC), como inibida (PUC). Assim, 
o efluxo aumentava com a concentração, reduzia-se ao longo do tempo, 
segundo um processo mono-exponencial com uma semivida longa, e havia 
uma fracção fixa cujo valor estava inversamente relacionado com a concen
tração de tiramina. Mas a comparação das artérias UC e PUC mostrava 
algumas diferenças entre elas. Enquanto na artéria esplénica PUC, tal como na 
veia safena, o efluxo não aumentava com concentrações de tiramina superio
res a 40 uM, na artéria esplénica UC o aumento verificava-se com todas as 
concentrações. Por outro lado, se a fracção fixa desaparecia em ambas as 
situações com a utilização de tiramina 3240 uM, para as duas concentrações 
inferiores o valor da fracção fixa era mais baixo nas artérias PUC que nas UC. 
No seu conjunto, estes resultados mostram que, para concentrações de 
tiramina que determinam um efeito inferior ao máximo, o efeito obtido por uma 
determinada concentração de tiramina é mais elevado quando a MAO está 
inibida do que se a enzima estiver activa. Tendo em conta a sensibilidade da 
tiramina à acção da MAO (Furchgott e Sanchez-Garcia, 1968; Caramona, 
1982), a interpretação é que a concentração axoplasmática de tiramina é maior 
nas artérias esplénicas com a MAO inibida. Este aumento vai permitir a redução 
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da fracção fixa, por se atingir um maior número de vesículas (possivelmente 
vesículas mais profundas). A mesma explicação pode ser invocada para o 
diferente comportamento do efluxo com o aumento da concentração de 
tiramina; tal como foi discutido na alínea anterior e corroborado pelos valores 
relativos observados nos dois grupos de artérias, a razão parece ser mais de 
natureza vesicular que resultante da competição entre a tiramina não metabo
lizada e a NA para o transportador da parede neuronial. 

Como foi referido nos Resultados, quando a MAO se encontrava 
activa, a tiramina aumentava o efluxo de DOPEG, mas o aumento era 
praticamente independente da concentração de tiramina usada. Em contrapar
tida, a libertação de NA apresentava um acentuado aumento, pelo que a 
relação NA//DOPEG atingia valores crescentes. Este resultado é análogo ao 
obtido por Langeloh e Trendelenburg (1987) no canal deferente de Rato (COMT 
inibida) (comparar curvas do DOPEG da Fig. 11A com a Fig. 1C destes 
autores). Paton (1973a) sugeriu que o aumento do Na+ intracelular aumentava 
o efluxo de NA. O ciclo de entrada da tiramina toma o transportador disponível 
no interior do terminal adrenérgico, ao mesmo tempo que o co-transporte de 
Na+ com a tiramina aumenta a concentração axoplasmática de Na+; assim, não 
só passa a haver maior número de moléculas do transportador do lado interno 
da parede neuronial, como também aumenta a sua afinidade para a NA (reduz-
-se o Km para o ciclo de saída), em consequência do aumento de Na+ (Bõnisch, 
1986). Estes resultados e os de Powis et ai. (1988) confirmam, pois, a hipótese 
de Paton (1973a). Deste modo, o maior efluxo de NA resultante da acção da 
tiramina vai reduzir a concentração da NA livre no axoplasma e, portanto, a 
formação de DOPEG (Stute e Trendelenburg, 1984). A este factor principal 
pode-se adicionar um segundo. Apesar de não se confirmar a inibição da MAO 
por concentrações baixas de tiramina, conforme proposto por Leitz e Stefano 
(1971 ), foi sugerido (trabalho II) que esta inibição podia ter lugar com a maior 
das concentrações utilizadas (1080 uM). A utilização de concentrações muito 
elevadas de tiramina (1 -10 mM) permitiu a Langeloh e Trendelenburg (1987) 
evidenciar a dissociação entre a libertação de 3H-NA e a relação NA/DOPEG, 
confirmando a existência de inibição da MAO para esta gama de concen
trações. Os resultados aqui obtidos não permitem afirmar directamente a 
existência de inibição da MAO no caso da tiramina 3240 uM, mas o atraso 
observado até ao início do planalto da relação NA/DOPEG sugere-o indire
ctamente, pois esse atraso seria, em parte, resultante do tempo necessário 
para atingir as concentrações intracelulares necessárias à inibição da enzima. 

4 - Libertação pela estimulação eléctrica 

Foi referido na secção B que a libertação resultante da actuação da 
tiramina ou da estimulação eléctrica apresentava características diferentes, 
nomeadamente pelo facto de a resposta a esta última se reduzir ao longo do 
tempo. Por esta razão, impunha-se o estudo das características cinéticas da 
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libertação pela estimulação eléctrica, como meio de esclarecer a origem da 
diferença. 

As características da fenda sináptica na veia safena de Cão fazem com 
que a recaptação neuronial do mediador libertado tenha grande importância na 
sua remoção da biofase (Coimbra et ai., 1974; Guimarães e Osswald, 1983; 
Osswald, 1986), o que foi verificado tanto em relação ao relaxamento (Brandão 
e Guimarães, 1974), como em relação ao efluxo de 3H (Brandão, 1977). Por 
esta razão, o estudo da libertação da 3H-NA pela estimulação eléctrica foi feito 
na presença de cocaína (10 uM, adicionada ao líquido de perifusão 25 minutos 
antes do início da estimulação). A falta de referências a situações de estimu
lação contínua prolongada que permitissem garantir a viabilidade da preparação, 
levou a reduzir o período de estimulação para apenas 50 minutos; de modo 
análogo ao procedimento no caso da tiramina, utilizaram-se várias frequências 
de estimulação, geometricamente escalonadas entre os 0,5 e os 13,5 Hz. 
Como se obteve apenas um compartimento mobilizável, para todas as fre
quências e na ausência ou presença de fentolamina, a obtenção de semividas 
da ordem dos 30 minutos permite validar os resultados, apesar do "curto" 
período de estimulação. 

Na veia safena, a estimulação eléctrica aumentou o efluxo de 3H-NA 
para todas as frequências utilizadas e de acordo com elas (ver Tabela 10), e, 
como referido, aparentemente de um único compartimento. Apesar do au
mento do efluxo e da redução da sua semivida, a fracção fixa apenas era 
reduzida para cerca de 50%, não havendo diferença entre os valores corres
pondentes às três frequências mais elevadas. Este resultado mostra que a 
estimulação eléctrica prolongada não é capaz de levar à depleção da NA, de 
acordo com o referido na secção B para a estimulação prolongada em presença 
da MAO activa (Davies, 1963; Chang e Chang, 1965). Poderia admitir-se que 
esta impossibilidade de anular a fracção fixa, ao contrário do observado com 
a tiramina, fosse consequência da modulação da resposta através dos receptores 
a pré-sinápticos (Langer, 1977,1982; Starke, 1977,1987), modulação que se 
sabe ser também funcionante na veia safena de Cão (Guimarães et ai., 1978; 
Lorenz et ai., 1979). A presença de um antagonista (fentolamina) dos receptores 
a pré-sinápticos no meio de perifusão deu lugar a uma acentuada redução da 
semivida do efluxo induzido pela estimulação eléctrica, mas em relação à 
fracção fixa só reduziu a frequência necessária para atingir os 50%; como era 
esperado, o efeito obtido na presença de um agonista (clonidina) foi, de certo 
modo, oposto ao resultante da fentolamina. Os resultados mostram, pois, que 
a estimulação eléctrica contínua durante 50 minutos não é capaz de mobilizar 
a totalidade da 3H-NA acumulada pela veia, independentemente da frequência 
utilizada e da modulação dependente dos receptores a pré-sinápticos. 

Desde que a frequência da estimulação eléctrica fosse igual ou 
superior a 1,5 Hz, a fracção fixa era reduzida para cerca de 50%, valor que não 
era ultrapassado mesmo após eliminação da inibição a pré-sináptica, pelo uso 
da fentolamina. Tendo, no entanto, este fármaco outras acções sobre o 
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terminal adrenérgico, procedeu-se ao estudo comparativo da libertação pela 
estimulação eléctrica na ausência ou presença de um antagonista "puro" dos 
receptores a pré-sinápticos (ioimbina) e/ou cocaína. No seu conjunto, os 
resultados são sugestivos (já que as diferenças, apesar de sistemáticas, não 
são significativas) de que o aumento da libertação pela inibição a pré-sináptica 
reduz a semivida. A fracção fixa era, pelo contrário, significativamente aumen
tada pela ioimbina, enquanto que a cocaína a reduzia. Tendo em conta os 
efeitos concomitantes da ioimbina sobre a semivida, os resultados apontam 
para a hipótese de que a amina recaptada pelo neurónio se vai acumular na 
fracção fixa. 

A estimulação eléctrica da artéria esplénica veio mostrar que, além dos 
factores anteriores, também o tipo de inervação não era a causa da impossi
bilidade de abolir a fracção fixa. De facto, na presença de cocaína e de 
fentoiamina, o seu valor apenas foi reduzido para cerca de 40%. Este valor é 
um pouco inferior ao obtido, em condições análogas, na veiasafena (P < 0,05), 
mas a diferença poderá estar relacionada com uma maior perda espontânea, 
como tinha sido observado por Garrett e Branco (1978) e Branco e Osswald 
(1986) em relação à artéria mesentérica. 

Uma hipótese a considerar é a de que a incapacidade de a estimulação 
eléctrica libertar a totalidade da 3H-NA acumulada resulte de deficiente estimu
lação dos terminais adrenérgicos. Isto poderia ser consequência da utilização 
de uma corrente eléctrica com intensidade insuficiente ou, mesmo com 
intensidade adequada, por haver um curto-circuito através do meio de peri-
fusão. Como foi referido nos Métodos, não pareceu que qualquer destas 
causas pudesse estar implicada. Em primeiro lugar, o efluxo manteve as suas 
características quando a voltagem do estímulo foi aumentada dos 100 V 
usualmente utilizados para os 150 ou mesmo 200 V. Por outro lado, Gillis (1971 ) 
mostrou, em condições ainda mais drásticas que as usadas neste estudo 
(câmara húmida com o meio de perifusão correndo sobre a preparação), que 
a resposta contractu era possível. Esta observação legitima a estimulação da 
tira vascular não mergulhada no meio de perifusão, situação em que os 
resultados foram também muito semelhantes aos obtidos nas condições de 
estudo "normais". Assim, tanto um como o outro método vieram mostrar que 
a causa da não libertação, pela estimulação eléctrica, de cerca de 50% da 
3H-NA acumulada não resultava da insuficiência do estímulo eléctrico para 
causar a despolarização dos terminais nervosos. 

5 - Libertação pelo ião K+ 

Apesar de os resultados obtidos com voltagens elevadas ou com 
estimulação em câmara húmida não apoiarem a possibilidade de a estimulação 
ser globalmente insuficiente, era necessário encarar outra hipótese. Poderia 
suceder que a corrente eléctrica seguisse um trajecto preferencial ao longo das 
camadas superficiais da estrutura vascular, com deficiente despolarização dos 
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terminais situados profundamente. Para responder a esta dúvida, 
procedeu-se, numa série experimental, à despolarização dos terminais adrenérgi-
cos por altas concentações do ião potássio, despolarização esta que é directa 
e não dependente de potenciais de acção nervosos (Haeusler et ai., 1968; 
Stjarne, 1981). 

A despolarização do terminal adrenérgico, pelo aumento da concen
tração de K+ no meio de perifusão, verifica-se, nos terminais periféricos, quando 
ela excede os 50-60 mM (Haeusler et ai., 1968). A libertação é Ca2+-depen-
dente (Kirpekar e Wakade, 1968; el-Din e Malik, 1987; Katsuragi et ai., 1988) 
e potenciada pelo agonista dos canais de cálcio Bay K 8644 (Shalaby et ai., 
1984; Middlemiss, 1985), tem lugar por exocitose, como o prova a libertação 
simultânea de NA e dopamina B-hidroxilase (Thoa et ai., 1975), e é par
cialmente modulada pelos receptores a pré-sinápticos (para as concentrações 
próximas do limiar de despolarização, mas não para as mais elevadas - Starke 
e Montei, 1974). 

A utilização de soluções despolarizantes de K+ levanta o problema de 
saber se a resposta obtida não pode, pelo menos em parte, resultar da elevada 
osmolaridade. Conforme foi referido nos Resultados, uma solução contendo 
150 mmol.l"1 de sacarose mostrou que tal não sucedia, pois, apesar de a 
osmolalidade desta solução ser da mesma ordem de grandeza que a da 
solução de K+ 150 mM, a fracção fixa não era alterada e apenas havia um 
pequeno aumento do efluxo, com semivida curta. 

As soluções contendo 50 ou 150 mM de K+ aumentaram o efluxo de 
3H-NA, estando o aumento dependente da concentração utilizada. Observou-
-se, em ambos os casos, uma redução da semivida do efluxo, mas, tal como 
sucedia com a estimulação eléctrica, a fracção fixa só era reduzida para 50%. 
Estes resultados mostram que a impossibilidade de abolir a fracção fixa não é 
resultante de uma característica particular da estimulação eléctrica, parecendo 
antes ser própria da libertação por despolarização do terminal adrenérgico, 
independentemente do modo como esta é obtida. 

6 - Libertação por alteração da composição iónica do terminal adrenérgico 

É um ponto mais ou menos pacífico que a existência de Ca2* é 
indispensável para que a libertação celular por exocitose possa ter lugar, 
nomeadamente a libertação de catecolaminas da medular supra-renal ou dos 
terminais simpáticos (Hukovic e Muscholl, 1962; ver Baker, 1972; Blaustein, 
1988; Meldolesi et ai. 1988), tendo Stjarne (1975) verificado que o Km para a 
secreção dependente do Ca2+ era de 3 mM de Ca2+. Isto não invalida que outros 
factores possam (também) estar em causa, como o diacilglicerol e a proteína 
cinase C ou o GTP e as G-proteínas, etc., para não falar na possibilidade, 
levantada por alguns autores, face a certos resultados experimentais, de o 
aumento do Ca2+ não passar apenas de um epifenómeno (ver Cockcroft e 
Gomperts, 1988). O aparecimento de ionóforos relativamente específicos para 
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certos iões, de indicadores fluorescentes da concentração do Ca2+ intracelular 
ou do potencial de membrana e de técnicas de registo em células isoladas, 
permitiram certos avanços recentes. Assim, foi possível: 1 ) identificar canais 
específicos (geralmente de mais de um tipo) para o Na+, K+ e Ca2+, bem como 
sistemas de troca ou de bombagem de iões e caracterizá-los; 2) determinar a 
sequência temporal das variações da concentração intracelular dos iões; e 3) 
reconhecer o papel dos processos de tamponamento da concentração axo-
plasmática de Ca2+. 

A observação de que a libertação de NA pelo K+ era máxima no início 
e depois se reduzia progressivamente, sem que isso correspondesse a 
depleção dos depósitos de NA, levou Garcia et ai. (1976) a proporem a abertura 
dos canais de Ca2+, seguida pela sua inactivação, o que pode sugerir haver falta 
relativa de Ca2+ intracelular após uma estimulação prolongada. O tetraetil-
amónio (0,5 -10 mM) potencia a libertação de NA pela estimulação eléctrica 
(Thoenen era/., 1967; Kirpekar et ai., 1972) ou pelo K* (Wakade, 1980), e Katz 
e Miledi (1969) atribu iram esta acção ao bloqueio da corrente de potássio, o que 
permitiria manter os canais de cálcio abertos durante mais tempo. De acordo 
com as hipóteses anteriores, Wakade e Wakade (1982) observaram acentuada 
redução da NA do coração de Cobaia, após estimulação na presença de 
tetraetilamónio - cerca de 50% em 15 minutos, com um máximo de cerca de 
80% após 60 minutos. De modo semelhante, a modulação da resposta pelos 
receptores a pré-sinápticos foi atribuída à interferência com a entrada de Ca2+ 

no interior do terminal adrenérgico (Dubey et ai., 1975; Kirpekar et ai., 1975; 
Lipscombe et ai., 1989). 

Apesar de tanto no canal deferente de Rato (Wakade, 1979), como no 
coração de Cobaia (Wakade e Wakade, 1982), cerca de 20-30% da NA não 
serem libertados pela estimulação eléctrica na presença de tetraetilamónio, 
admitiu-se a possibilidade de o valor de 50% para a fracção fixa poder ser 
consequência da concentração intracelular (insuficiente) de Ca2+. Assim, em 
algumas experiências, procedeu-se à estimulação eléctrica na presença de 
tetraetilamónio (10 mM). Este processo de actuar sobre o Ca2+ intracelular foi, 
no entanto, abandonado, por os resultados não terem sido conclusivos. 

Os glicosídeos cardíacos inibem aATPase da membrana Na+-K+-
-dependente, em consequência do que alteram profundamente a composição 
tónica do meio intracelular, primariamente por aumento da concentração do Na+ 

(ver Akera, 1981 ). Para além de serem utilizados como instrumentos no estudo 
da libertação das catecolaminas, a sua acção libertadora tem sido largamente 
estudada, tanto em células como em órgãos isolados (Lindmar e LSffelholz, 
1974a; Lorenz et ai., 1980; Aunis e Garcia, 1981; Powis, 1983; Branco e 
Osswald, 1986,1988; Powis et ai., 1988). Por estas razões, procedeu-se ao 
estudo da cinética da libertação na presença de ubaína, utilizando esta como 
modo de alterar a concentração intracelular de Ca2+ (em consequência da 
alteração do Na+). Apesar de se encontrarem referências frequentes à utili
zação de concentrações milimolares de ubaína (por exemplo, Bõnisch e 
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Trendelenburg, 1987 - 1 mM; Stute e Trendelenburg, 1984 - 3 mM), nesses 
casos o animal de experiência é, em regra, o Rato, cuja sensibilidade aos 
digitálicos é baixa (Akera, 1981 ). Assim, optou-se aqui por concentrações muito 
inferiores (1 ; 10 e 100 uM), de acordo com a maior sensibilidade do Cão. 

Em tiras de veia safena com inibição da MAO, COMT e captação 
extraneuronial e na presença de fentolamina (10 uM), a ubaína originou um 
aumento muito acentuado da libertação. 

A utilização de três concentrações de ubaína permitiu verificar que o 
efeito libertador não só era de instalação lenta, como ainda estava dependente 
da concentração utilizada. De facto, o atraso entre a adição de ubaína ao meio 
de perifusão e o início da libertação diminuía com o aumento da concentração 
de ubaína, enquanto o ritmo de aumento do efeito libertador (e também o efeito 
máximo) aumentavam, diferenças que eram particularmente evidentes no caso 
da concentração mais baixa. A existência de um tempo de latência antes do 
início do efeito libertador da ubaína é frequentemente referida, mas a sua 
duração é habitualmente muito inferior à encontrada neste trabalho (Lindmar 
e Loffelholz, 1974a; Garcia et ai., 1980; Tan e Powis, 1985; Branco e Osswald, 
1986); mesmo a relação do tempo de latência com a concentração utilizada é 
aparente nos resultados de Paton (1973a), na aurícula isolada, e nos de Aunis 
e Garcia (1981), nas células de supra-renal isoladas. Estes atrasos, ao início 
do efeito libertador e ao seu máximo, são certamente devidos ao tempo 
necessário à ligação da ubaína à ATPase (Choi e Akera, 1977) e ao aumento 
subsequente da concentração intracelular de Na+ (Meyer e Cooper, 1981 ), 
aumento este que Stute e Trendelenburg (1984) mostraram acelerar o trans
porte de NA para fora. 

Em comparação com a libertação obtida pela ubaína 10 uM em meio 
de perifusão contendo Ca2+, na ausência deste ela era de instalação mais 
rápida. Este diferente aspecto dos ramos ascendentes das curvas de ef luxo é 
certamente o responsável pela afirmação de que, na ausência de cálcio, o 
efluxo cumulativo é superior ao obtido na sua presença, quando o tempo de 
exposição é curto, mas não, quando ele é longo (Lorenz et ai., 1980; Tan e 
Powis, 1985). A instalação mais rápida do efeito libertador da ubaína na 
ausência de Ca2+ pode resultar do aumento da afinidade da ATPase Na+-K+ 

para o glicosídeo (Mansier e Lelièvre, 1982). Parece, no entanto, ser também 
de considerar uma maior acumulação inicial de Na+ no terminal adrenérgico, 
que poderia resultar da maior permeabilidade da membrana na falta de Ca2+, 
como observado em mastócitos (Knudsen e Johansen, 1989), ou poderia ser 
devida ao não funcionamento, na falta de Ca2+, do modo inverso do permutador 
Na+/Ca2+ (ver Blaustein, 1988), de modo análogo ao observado em células de 
miocárdio isoladas (Hohl et ai., 1983). 

A sensibilidade do Cão aos giicosídeos cardíacos faz com que as 
concentrações milimoiares habitualmente utilizadas estejam muito para além 
das que determinam o efeito máximo. Nas condições experimentais do 
presente trabalho e no que diz respeito ao valor do efluxo máximo, verificou-se 
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que 10 uM davam uma resposta superior a 60% do máximo (calculado pela 
correlação de S/V vs S) ; este valor é semelhante aos 1 - 3 uM (ubaína) ou cerca 
de 5 uM (acetilestrofantidina) obtidos para a CE50 respeitante à libertação até 
aos 75 minutos de exposição (Tan e Powis, 1985). Face a estas CE50, a 
afirmação de que a acetilestrofantidina 2,2 uM não aumenta o efluxo de NA 
(Lorenz et ai., 1980) deve ser encarada como traduzindo um período de análise 
da libertação de NA muito curto, que apenas abrange o início da curva de 
aumento do efluxo. Por esta mesma razão, o estudo do efeito libertador dos 
glicosídeos cardíacos deve ser prolongado por tempo suficientemente longo, 
particularmente quando se utilizam baixas concentrações. Mas, como foi 
realçado na secção A, por vezes o tempo não pode ser tão prolongado quanto 
seria de desejar, devido à alteração da viabilidade da preparação (o que é 
especialmente de ter em conta no caso dos glicosídeos cardíacos). 

Após o máximo, as curvas de efluxo apresentavam, em regra, um 
aspecto exponencial bifásico, com um compartimento inicial com uma semivida 
de cerca de 10 minutos e um compartimento tardio com uma semivida longa, 
da ordem do valor observado para a perda espontânea. As características do 
compartimento inicial não foram estudadas em pormenor, por ele ser mal 
definido; este facto é, pelo menos em parte, resultante do longo período de 
aumento do efluxo e da sua sobreposição ao esvaziamento inicial deste 
compartimento. No que respeita ao compartimento tardio, a sua semivida 
representa o efluxo após a nova situação de equilíbrio entre as vesículas e o 
axoplasma ter sido atingida, e traduz a perda real de 3H-NA vesicular (i.e., a 
diferença entre a perda absoluta e a recaptação vesicular) (Bõnisch e Trende
lenburg, 1987). 

Apesar do aspecto geral relativamente semelhante das curvas de 
efluxo em todas as condições experimentais utilizadas, algumas característi
cas merecem referência. 

O valor (aproximado) da semivida do compartimento inicial pode levar 
a considerá-lo de origem axoplasmática. Neste caso, a sua ausência, quando 
se utilizava o meio de perifusão sem Ca2+, seria resultante do seu mais rápido 
esvaziamento, durante a fase de aumento do efluxo, o que justificaria o menor 
efluxo máximo que se obtém nestas condições. Por outro lado, quando se 
procedia à estimulação eléctrica da preparação, após o máximo da libertação 
ter sido atingido, observava-se um acréscimo do efluxo, mas a semivida do 
compartimento com esvaziamento rápido não era alterada. A possibilidade de 
haver exocitose em consequência da acção da ubaína (ou na sua presença) 
tem sido largamente discutida: Paton (1973a) considerou o efluxo resultante da 
ubaína devido ao transporte pelo transportador sensível à cocaína, o que está 
de acordo com a redução verificada após a utilização de cocaína (Branco e 
Osswald, 1988); Lorenz et ai. (1980) verificaram que, na ausência de Ca2+, ele 
é reduzido; Nakazato et ai. (1978) e Garcia et ai. (1980) afirmaram que o efluxo 
é estritamente Ca2+-dependente, e Pocock (1983) observou aumento da 
libertação de dopamina 6-hidroxilase pela ubaína. Lorenz et ai. (1980) verifi-
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caram ainda que, no início da acção da acetilestrofantidina, a resposta à 
estimulação eléctrica estava aumentada, o que pode ser explicado pela maior 
libertação exocitótica de um compartimento ainda não depletado. Assim, as 
características aqui observadas são compatíveis com a hipótese de o compar
timento cinético inicial resultar da libertação, por exoátose, de um compar
timento que é rapidamente esvaziado. 

Como o aumento da concentração intracelular de Na* devida à ubaína 
desloca o transportador para o lado interno da membrana neuronial (Sammet 
e Graefe, 1979), poderia esperar-se que o efeito da tiramina (adicionada ao 
meio de perifusão após o máximo do ef luxo) viesse reduzido, como foi sugerido 
por Bdnisch (1986), por deficiente transporte da tiramina para o interior do 
terminal (Powis ef ai., 1988). No entanto, como a lipofilia da tiramina (Mack e 
Bõnisch, 1979) permite uma entrada importante por difusão simples, inde
pendente do transportador (Pereira e Bõnisch, 1978; Rodrigues-Pereira e 
Bõnisch, 1982; Bõnisch e Rodrigues-Pereira, 1983), não é de admirar que a 
libertação se mantenha, dada a existência do transportador do lado interno da 
membrana. O mesmo foi verificado por Powis et ai. (1988), bem como por 
Bõnisch e Trendelenburg (1987) em relação à libertação pela tiramina na 
presença de veratridina e ubaína. Na presença de ubaína, a semivida resul
tante da acção da tiramina não difere da obtida quando a ubaína não está 
presente, o que significa que, nestas condições, a sua acção libertadora deixa 
de ser evidente. Foi sugerido que o mecanismo implicado neste desapareci
mento do efeito libertador seria a saturação do transportador da parede 
neuronial, pelas altas concentrações de NA e tiramina existentes no axoplasma 
(Langeloh e Trendelenburg, 1987). Na presente situação não parece que o 
mecanismo possa ser o mesmo - para além das razões anteriormente 
apontadas, a existência de um compartimento com uma semivida cerca de 10 
vezes mais curta, igualmente na presença de tiramina 3240 uM, mostra que a 
capacidade do transportador não foi excedida. Também o aspecto da curva de 
ef luxo não é sugestivo de saturação, por apresentar uma concavidade superior 
e não a convexidade que se observa nos casos de saturação (Stefano e 
Trendelenburg, 1984). Ao contrário do que sucede com a libertação, o efeito 
mobilizador da tiramina, traduzido pela redução da fracção fixa (para um valor 
que não é diferente de 0), mantém-se, mesmo na presença da ubaína. Assim, 
a actuação da ubaína pode ser equiparada à das aminas de acção indirecta 
classificadas como "fracas libertadoras" (Langeloh e Trendelenburg, 1987), na 
medida em que promove a libertação da NA axoplasmática, mas só indire
ctamente interfere com a NA acumulada no interior das vesículas. 

A utilização de diferentes concentrações de ubaína, de meio de 
perifusão desprovido de cálcio e a sobreposição da estimulação eléctrica à 
libertação pela ubaína põem em evidência certas características do compar
timento responsável pelo efluxo tardio. A semivida era reduzida pelo aumento 
da concentração de ubaína, de 120 minutos (valor que não é significativamente 
diferente do correspondente à perda espontânea - para esta série experimentai 
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de 156 minutos) para 53 minutos. Mas nem a utilização de meio sem Ca2+ nem 
a sobreposição de estimulação eléctrica originavam alterações significativas 
em relação ao valor obtido pela ubaína 10 uM em meio com Ca2+. Pelo contrário, 
a fracção fixa variava na razão inversa da concentração de ubaína utilizada, não 
sendo diferente de 0 quando se usava a concentração mais baixa; em relação 
a este parâmetro, também não se observava alteração pela estimulação 
eléctrica, enquanto a falta de Ca2+ abolia a fracção fixa. 

Não é fácil conseguir uma explicação unitária para os diferentes factos 
observados. A aceitar que a estimulação eléctrica vai esvaziar selectivamente 
um conjunto de vesículas situadas próximo da membrana neuronial, como ficou 
exposto atrás, não admira que as características do compartimento tardio não 
sejam alteradas pela estimulação. No entanto Lorenz et ai. (1980) observaram 
um aumento da resposta à estimulação eléctrica. Esta observação não só não 
é incompatível com os resultados aqui obtidos, como até reforça o mecanismo 
proposto. De facto, estes autores estimularam a preparação pouco depois do 
início da acção da acetilestrofantidina, numa altura em que as vesículas 
periféricas ainda não estavam depletadas, como no presente trabalho, pelo que 
a maior resposta pode ser encarada como traduzindo um aumento do Ca2+ 

intracelular. Por outro lado, a abolição da fracção fixa resultante da utilização 
de meio de perif usão sem Ca2+ parece ser devida à redução do Ca2+ intracelular, 
resultante da prolongada perif usão na sua ausência (Borle, 1978). É de admitir 
que esta redução altere a estabilidade da membrana vesicular, de forma 
semelhante à observada para a membrana neuronial na falta de cálcio no meio 
extracelular (Shanes, 1958a); mas a menor síntese de NA (endógena), 
resultante da menor actividade da tirosina hidroxilase na falta de Ca2+, poderá 
também estar implicada (Salzman e Roth, 1980; Yamauchi et ai., 1981). 
Também a redução da captação vesicular de Ca2+ e o aumento da sua perda 
em consequência do aumento do Na+ intracelular (Krieger-Brauer e Gratzl, 
1982) e o papel do Ca2+ na estabilização dos complexos intravesiculares de 
armazenamento das catecolaminas (Colburn e Maas, 1965), a par da neces
sidade de Ca2+ para o processo de captação vesicular (Tanaka et ai., 1976), são 
motivos adicionais que explicam o desaparecimento da fracção fixa. Fi
nalmente, a observação de que a fracção fixa aumenta com a concentração de 
ubaína, bem como da redução concomitante da semivida do compartimento 
tardio, é mais difícil de explicar. Não é plausível que a alteração da composição 
iónica do meio intracelular seja mais acentuada com a concentração mais baixa 
de ubaína, como, aliás, se pode concluir pela observação das semividas. Dois 
mecanismos podem estar em causa. Por um lado, a acção do Ca2+ sobre as 
membranas celulares (Shanes, 1958a, b; Cuthbert, 1988) e o seu papel na 
estabilização do conteúdo vesicular (ver atrás), levam a admitir que, em 
presença das concentrações mais elevadas (que se presume existirem após a 
ubaína 100 uM), a mobilização da NA vesicular está reduzida, de modo análogo 
ao verificado por Kirpekar et ai. (1975) para a libertação por frequências 
elevadas de estimulação eléctrica na presença de fenoxibenzamina. Por outro, 
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a muito lenta instalação do efeito da concentração mais baixa da ubaína levou 
a utilizar tempos de análise muito mais longos, o que, de acordo com o exposto 
na secção A, poderá ter contribuído para o resultado observado. 

Em conclusão, os resultados do estudo cinético da libertação de 3H-NA 
mostram que: 
1 - de um modo geral, a intensidade do estímulo para obter a libertação está re
lacionada com a 3H-NA libertada, tanto na artéria esplénica como na veia safe-
na, não havendo diferenças substanciais entre as duas estruturas vasculares; 
2 - a tiramina pode libertar a 3H-NA acumulada nas vesículas, bem como a 
amina extravesicular; a estimulação eléctrica, pelo contrário, só liberta a 3H-NA 
das vesículas; 
3 - a utilização de concentrações crescentes de tiramina mobiliza um número 
cada vez maior de vesículas, acabando o compartimento mobilizável por ser 
igual ao total de 3H-NA acumulada (fracção fixa de 0); 
4 - a actividade da MAO restringe a capacidade de libertação da tiramina, o que 
não a impede de atingir o seu efeito máximo, desde que a concentração usada 
seja suficiente; 
5 - a constante de perda para a libertação de 3H-NA pela tiramina depende de 
um mecanismo saturável, e a sua relação com a concentração de tiramina 
sugere que este mecanismo seja resultante da captação vesicular; 
6 - a estimulação eléctrica, ao contrário da tiramina, não consegue mobilizar 
mais de 50% do total da 3H-NA acumulada, o que não depende da frequência, 
inibição da libertação por modulação a pré-sináptica ou tipo de inervação; 
7 - tal como para a estimulação eléctrica, também a libertação resultante da 
utilização de concentrações elevadas de K+ não consegue mobilizar senão 
cerca de 50% da 3H-Na acumulada; 
8 - a ubaína, utilizada como meio de obter a libertação da 3H-NA por alteração 
da composição iónica intracelular, tem um efeito de instalação lenta; 
9 - mesmo a ubaína não é capaz de mobilizar atotalidade da 3H-NA acumulada, 
nem sequer pela associação de estimulação eléctrica, a não ser na presença 
de meio de perifusão desprovido de Ca2+ ou após longo período de exposição 
ao glicosídeo. 

D - RAZÃO DA EXISTÊNCIA DA FRACÇÃO FIXA 

Conforme se viu nas secções B e C, a libertação pela tiramina era 
capaz de mobilizar toda a 3H-NA acumulada na preparação, enquanto a 
libertação por exocitose, fosse esta devida à estimulação eléctrica ou à 
utilização de soluções despolarizantes de K+, mostrava a persistência de uma 
fracção fixa; como também se referiu, esta fracção fixa só era parcialmente 
alterada pelas modificações da composição iónica (Na* e Ca2*) do meio 
intracelular. Deve-se assim tentar esclarecer a razão da sua existência. 
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Não é de admitir que parte da 3H-NA acumulada no tecido esteja ligada 
por um processo irreversível, e a prova disso é a possibilidade de a tiramina 
mobilizar a totalidade da 3H-NA. Considerando a longa duração da lavagem do 
tecido e do estudo do efluxo utilizadas neste estudo, a par das semívidas 
calculadas para os compartimentos extraneuroniais e extravesicuiar (Eckert et 
ai., 1976; Henseling, 1976a), é forçoso admitir que a causa última da fracção 
fixa só pode ter origem vesicular (Henseling et ai., 1978a). Neste sentido aponta 
também a acentuada redução da fracção fixa que se observa em preparações 
obtidas de animais reserpinizados, bem como, pelos motivos expostos na 
secção C, a sua abolição pela utilização de ubaína em meio desprovido de Ca2+. 

A primeira hipótese a considerar será a existência de uma barreira 
física à perda da NA, ao nível da organização do tecido (Tõrok e Bevan, 1971 ; 
de la Lande et ai., 1980). De facto, Bevan e Su (1973) mostraram que a difusão 
da NA através da média estava sujeita a certa restrição e Cohen e Weisbrod 
(1988) e Verbeuren et ai. (1988) puseram em evidência o papel do endotélio 
como barreira física à penetração da aminas na parede vascular. Mas não 
parece que este mecanismo possa estar implicado. Por um lado porque a amina 
está em contacto com ambas as superfícies do vaso (endotelial e adventícia), 
e as características de difusão através da adventícia aproximam-se da difusão 
livre (em água) (Bevan e Su, 1973). Por outro, se a existência de barreiras pode 
interferir em estudos cinéticos de processos rápidos (Henseling, 1983c), como 
a captação neuronial (Bònisch e Harder, 1986), o longo tempo necessário ao 
estudo cinético efectuado faz com que uma simples barreira física (do tipo que 
se pode admitir na parede de um vaso) seja irrelevante, por haver tempo mais 
do que suficiente para que o equilíbrio se estabeleça. Isto mesmo é confirmado 
pelo curto intervalo de tempo necessário para que a NA penetre na parede vas
cular, mesmo pelo lado endotelial (Bevan e Tõrbk, 1970; Coimbra et ai., 1974). 

Se a barreira física não parece estar em causa, o problema da 
existência de barreiras metabólicas é diferente (Henseling, 1983a, b; Trende
lenburg, 1986; de la Lande, 1989), mesmo quando se trata de uma amina não 
catecólica, como a tiramina (de la Lande, 1975). Isto mesmo foi também 
verificado neste estudo, pela maior eficácia da tiramina em presença de inibição 
da MAO. Mas, em relação à estimulação eléctrica, apenas será de considerar 
a captação neuronial, já que da acção dos sistemas de metabolização da NA 
apenas seria de esperar uma redução da fracção fixa. A observação de que a 
cocaína reduz a fracção fixa, tanto na ausência como na presença de um 
antagonista dos receptores adrenérgicos a2, é sugestiva da importância da 
recaptação neuronial na formação da fracção fixa. Atendendo à relação 
existente entre o tipo de inervação adrenérgica e a importância da recaptação 
neuronial como mecanismo de inactivação da NA (Osswald e Guimarães, 
1983), a diferença entre o valor da fracção fixa observada na veia safena e na 
artéria esplénica vem em reforço desta hipótese. 

Um outro aspecto a encarar é o de que a fracção fixa resulte de 
dessensibilização do mecanismo de libertação após estimulação prolongada, 
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por falta relativa de Ca2+ intracelular. A redução da fracção fixa observada com 
a estimulação eléctrica na presença de ubaína permite admitir que este factor 
possa estar em causa, embora a sua persistência indique que também não é 
este o único factor (ou o principal). 

Finalmente, o aspecto "tempo" pode estar implicado por vários meca
nismos. 
1 - A síntese de NA é possível em preparações isoladas (Farnebo e Lidbrink, 
1971 ; Boels et ai., 1983; ver Masserano era/., 1989), éacelerada pela depleção 
de um compartimento de pequenas dimensões (Weiner e Rabadjija, 1968), e 
tanto se verifica após despolarização por estimulação eléctrica como por 
soluções com excesso de K+, ou pela veratridina (Boadle-Biber et ai., 1970; 
Weiner et ai., 1972; Salzman e Roth, 1980; Uezono et ai., 1989). Como a sua 
importância é proporcionalmente crescente à medida que a 3H-NA acumulada 
se vai esgotando, a curva de efluxo da NA libertada por estimulação eléctrica 
é exponencial bifásica, enquanto a da dopamina B-hidroxilase é monoexponen-
cial (Muscholl e Spira, 1982), o que pode introduzir um factor de erro no cálculo 
da fracção fixa. 
2 - A NA libertada por exocitose provém apenas das vesículas em posição 
conveniente para a fusão com a membrana neuronial (Stjárne, 1975; 
Vanhoutte, 1978), isto é, daquelas que lhe estão adjacentes (e possivelmente 
na vizinhança de locais específicos) (ver Meldolesi et ai, 1988), e à medida que 
estas vesículas mais periféricas vão sendo esvaziadas, outras vão ocupar a 
sua posição. Por outro lado, foram identificadas certas proteínas associadas à 
membrana das vesículas ou na proximidade da membrana neuronial (Perrin e 
Aunis, 1985; Sarafian et ai., 1987; Lowe et al., 1988; Hemmings et ai., 1989), 
e definido o papel do citosqueleto e da actina (Sorimachi et ai., 1973; Thureson-
-Klein, 1983; Lelkes era/., 1986; Matter etal., 1989). Assim, estas observações 
implicam a necessidade de certo tempo para que haja reposicionamento das 
vesículas profundas, e fornecem uma base para a proposta de que a libertação 
tardia e a fracção fixa dependem da vesículas situadas na profundidade do 
terminal adrenérgico (ou entre dois terminais adjacentes) (Hughes e Roth, 
1974; Wakade e Wakade, 1982). 
3 - Os tempos de análise utilizados e as semividas de horas apontadas para a 
da NA endógena (Henseling et ai., 1976a) ou tritiada (Graefe et ai., 1977) 
permitem admitir que causas metodológicas possam ter alguma importância. 
Isto mesmo foi aqui verificado para as características cinéticas da perda 
espontânea, quando determinadas em momentos diferentes (Tabela 3), e de 
acordo com o observado para a isoprenaiina na íris de Coelho (Patil e 
Trendelenburg, 1982). 

Face ao exposto, a fracção fixa observada após libertação por exoci
tose parece ser resultante do mecanismo seguinte. A abertura da vesícula para 
o exterior, com esvaziamento do seu conteúdo, tem lugar durante um intervalo 
de tempo muito curto, da ordem dos ms (Filienz, 1979; Reichardt e Kelly, 1983; 
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Thureson-Klein, 1983), e é seguida pela recuperação da membrana da 
vesícula, por endocitose (ver Meldolesi et ai., 1988), a qual vai permitir a sua 
re-utilização (Wakade e Wakade, 1982; Wakade et ai., 1982). Em conse
quência das alterações estruturais e bioquímicas verificadas (nomeadamente 
a alteração da concentração do Ca2+ no axoplasma adjacente à membrana 
axonial), o comportamento funcional do terminal adrenérgico fica alterado 
durante um período mais ou menos longo (Lorenz et ai., 1979; Rorie er ai., 
1980). Wakade (1980) chega a apontar para uma duração de 10 s, o que está 
de acordo com a semivida calculada para a permanência da membrana 
vesicular na parede neuronial (ver Meldolesi er ai., 1988). Seria como conse
quência da alteração da recaptação neuronial durante a estimulação eléctrica, 
sugerida por Lorenz e Vanhoutte (1975), que Langer e Enero (1974) referiram 
ser o bloqueio pela cocaína mais eficaz durante a estimulação eléctrica, e 
Dubocovich e Langer (1976) observaram redução da formação de DOPEG em 
relação com a frequência da estimulação. A NA (ou 3H-NA) captada para o 
axoplasma vai ser rapidamente desaminada pela MAO intraneuronial ou 
acumulada nas vesículas, sendo a importância relativa destes dois mecanis
mos determinada pelas condições experimentais, nomeadamente pelo grau de 
inibição de cada um deles. Deste modo, quando a captação vesicular está 
intacta e a MAO está em grande parte inibida, a maior parte da NA vai acumular-
-se nas vesículas. Se, nestas condições, se proceder à libertação por exoci-
tose, a "alteração funcional" das vesículas mais superficiais vai permitir uma 
acumulação predominante nas mais profundas, precisamente aquelas de que 
parece depender a fracção fixa. Por esta razão, quando a estimulação eléctrica 
é feita na presença de cocaína, a fracção fixa vem reduzida, enquanto que a 
ioimbina a aumenta. A ser esta a razão da fracção fixa, é de esperar, atendendo 
à redução da libertação e ao aumento da recaptação neuroniais verificadas com 
o aumento da idade (Daly et al., 1988), que, em idênticas condições experimen
tais, o seu valor percentual esteja directamente correlacionado com a idade. 
Isto mesmo parece poder concluir-se de resultados preliminares obtidos no 
Laboratório de Farmacologia, que mostram que a fracção fixa para a estimu
lação eléctrica se reduz a 0 quando se utilizam veias obtidas de cães recém-
-nascidos. 
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RESUMO E CONCLUSÕES 

O objectivo deste trabalho foi o estudo das características da libertação 
de NA, nomeadamente a origem e cinética do mediador libertado por dois 
processos basicamente diferentes: pela despolarização do terminal adrenergic», 
obtido fundamentalmente pela estimulação eléctrica, ou pela acção de uma 
amina de acção indirecta, para o que se recorreu à tiramina, considerada o 
protótipo deste grupo de fármacos. 

Sendo mais ou menos aceite a semelhança dos terminais adrenérgicos 
nos diferentes órgãos, com as diferenças de resposta mais da responsabilidade 
da organização e do tipo celular do tecido envolvente, recorreu-se a estruturas 
vasculares, pela quantidade e diversidade de informação já existente e pela 
facilidade de obtenção. 

Utilizaram-se tiras de veia safena ou de artéria esplénica. Conforme os 
casos, utilizaram-se preparações com os processos de metabolização da NA 
funcionantes ou com inibição da MAO (geralmente pela pargilina), da COMT 
(pelo U-0521) e captação extraneuronial (por um corticosteróide); por vezes 
associaram-se ainda inibidores da captação neuronial (cocaína) ou vesicular 
(reserpina), ou fármacos com acção sobre os receptores a pré-sinápticos 
(fentolamina, ioimbina ou clonidina). Depois de incubadas com 3H-NA, as tiras 
vasculares foram perifundidas durante períodos de 150 a 340 minutos, tendo 
o efluxo sido estudado após um período de lavagem prolongado (60 a 90 
minutos). A libertação pela tiramina foi obtida com várias concentrações, 
compreendidas entre 0,49 uM e 3240 uM; para a estimulação eléctrica utilizou-
-se a estimulação de campo, com frequências compreendidas entre 0,5 e 13,5 
Hz. Acessoriamente utilizaram-se ainda soluções despoiarizantes de K+(50 e 
150 mM) e ubaína (1; 10 e 100 uM). 

O trabalho desenvolveu-se em duas fases: na primeira o objectivo foi 
definir a origem do mediador libertado, enquanto na segunda se procedeu ao 
estudo da cinética da libertação. 

O estudo comparativo dos resultados obtidos com estimulações de 
curta duração (2,5 minutos) mostrou grande diferença entre a tiramina e a 
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estimulação eléctrica. A tiramina tinha um efeito de instalação e desapareci
mento mais lentos que os observados para a estimulação eléctrica. Uma 
grande parte do trítio libertado correspondia ao DOPEG, diminuindo a percen
tagem deste com o aumento da concentração de tiramina, não havendo 
modificação do padrão metabólico da resposta pela acção da cocaína. A 
estimulação eléctrica, pelo contrário, libertava principalmente NA intacta, cuja 
percentagem aumentava sob a acção da cocaína. Estes resultados permitiram 
concluir que a estimulação eléctrica libertava a NA directamente para o exterior 
da célula, enquanto a tiramina mobilizava a NA vesicular para o compartimento 
extravesi-cular, de onde a NA era libertada para o exterior. A utilização de 
reserpina mostrou que a resposta continuava a observar-se, se bem que de 
amplitude reduzida, no caso da tiramina, mas que era abolida na estimulação 
eléctrica; isto aponta para uma actuação vesicular e axoplasmática no caso da 
tiramina, enquanto a estimulação eléctrica apenas é capaz de libertar a NA 
acumulada nas vesículas. A estimulação durante períodos prolongados mostrou 
uma persistência da libertação no caso da tiramina, enquanto a devida à 
estimulação eléctrica se reduzia de modo acentuado, o que sugere que a 
tiramina liberta de um compartimento maior que o responsável pelo efluxo 
induzido pela estimulação eléctrica, possivelmente por a actuação desta se 
limitar às vesículas mais próximas da membrana axonial, ao passo que a 
tiramina atinge a sua totalidade. Nem os resultados obtidos após estimulação 
de curta duração nem os de longa duração permitiram confirmar a hipótese de 
a acção libertadora da tiramina ser consequência da inibição da MAO. 

Para o estudo da cinética da libertação, utilizaram-se períodos de 
estimulação prolongados, na maior parte dos casos em preparações com a 
MAO, COMT e captação extraneuronial inibidas. Verificou-se que a resposta 
da veia safena e da artéria esplénica não eram fundamentalmente diferentes, 
e que, tanto numa como na outra, a quantidade de 3H-NA libertada estava 
dependente da intensidade do estímulo, i.e., da concentração de tiramina ou da 
frequência de estimulação eléctrica. O estudo cinético da libertação, pela 
tiramina, de preparações reserpinizadas permitiu caracterizar dois compar
timentos, cujas características se ajustam à origem vesicular e axoplasmática 
propostas. Confirmou-se a proposta de a actuação da tiramina se estender a 
vesículas progressivamente mais profundas à medida que a sua concentração 
era aumentada - para baixas concentrações só era mobilizada parte da 3H-NA 
acumulada, mas o valor da "fracção fixa" era progressivamente reduzido, até 
se anular para a concentração mais elevada. A comparação dos resultados 
obtidos na presença ou ausência de inibição da MAO mostrou que a metabo-
lização da tiramina por esta enzima restringia a sua acção, mas que continuava 
a ser possível libertar a totalidade da 3H-NA, desde que se usasse concentração 
de tiramina suficiente. A par de uma mobilização crescente da NA acumulada, 
o aumento da concentração de tiramina aumentava a constante de perda (i.e., 
reduzia a semivida) da libertação, tendo os resultados mostrado estar em causa 
um processo saturável. Considerando a resposta às várias concentrações, a 
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libertação de preparações reserpinizadas e elementos existentes na literatura, 
sugeriu-se que o mecanismo saturável era resultante da captação vesicular. Ao 
contrário do que sucedia com a tiramina, a estimulação eléctrica não era capaz 
de mobilizar mais de 50% do total da 3H-NA acumulada, tendo-se verificado que 
o tamanho desta "fracção fixa" se mantinha, independentemente da frequência 
de estimulação, apesar da acentuada redução da semivida do efluxo que o 
aumento de frequência originava. A "fracção fixa" era também independente 
da inibição da libertação por modulação a pré-sináptica ou do tipo de inervação, 
mas o estudo comparativo do valor obtido após estimulação eléctrica na 
presença de cocaína ou de ioimbina mostrou que a intensidade da recaptação 
neuronial aumentava o tamanho da "fracção fixa". Também a utilização de 
concentrações despolarizantes de K+ pôs em evidência uma "fracção fixa" com 
0 mesmo valor, o que mostra que eia não é uma característica particular da 
estimulação eléctrica, mas é antes comum às situações de libertação por 
exocitose. A utilização de ubaína, como meio de obter a alteração da com
posição iónica do meio intracelular, mostrou que, mesmo neste caso, não é 
possível a abolição da "fracção fixa" pela estimulação eléctrica, embora o seu 
valor fosse reduzido. Estes aspectos, a importância do factor "tempo" e o que 
se sabe do funcionamento do terminal adrenérgico levaram a propor que a 
"fracção fixa" é da responsabilidade das vesículas situadas profundamente. 

Como conclusões finais, propõe-se que: 
1 - A tiramina liberta a NA vesicular para o axopiasma, de onde ela é 
transportada para o exterior, ao contrário do que sucede com a estimulação 
eléctrica. 
2 - A tiramina, desde que em concentração suficiente, é capaz de mobilizar 
a totalidade da NA acumulada, ao passo que a estimulação eléctrica não 
mobiliza senão 50% (70% quando associada à ubaína). 
3 - A "fracção fixa" é resultante de vários factores. No caso da libertação 
através do axopiasma, a "fracção fixa" depende do gradiente de concentrações 
(do agente libertador) estabelecido, logo do número (profundidade) de vesícu
las que pode ser atingido. Na libertação por despolarização do terminal, a 
"fracção fixa" é da responsabilidade das vesículas situadas mais profundamente, 
sendo o seu valor parcialmente dependente da recaptação neuronial, da 
concentração intracelular de Ca2+ e do tempo ao longo do qual é estudado o 
efluxo; a inibição da MAO confere-lhe um valor exagerado, por permitir a 
acumulação profunda da NA recaptada que, de outro modo, seria metabolizada 
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SUMMARY AND CONCLUSIONS 

The aim of this work was the study of the characteristics of the release 
of NA, namely the origin and kinetics of the transmitter released by two different 
mechanisms: by the depolarization of the adrenergic terminal, and by an 
indirectly acting sympathomimetic amine; depolarization was usually obtained 
by electrical stimulation, and tyramine was the indirectly acting amine chosen 
as the prototype of this group of drugs. 

It is more or less generally accepted that the adrenergic terminals are 
similar in every organ, the different responses being rather the consequence of 
the structure and cellular type of the surrounding tissue. Thus, vascular 
structures were the tissues of choice, considering the available information and 
ease of obtention. 

Either saphenous vein or splenic artery strips were used. Some strips 
were used without any inhibition of the NA-metabolizing enzymes, while other 
had MAO, COMTand extraneuronal uptake inhibited (respectively by pargyline, 
U-0521 and Cortisol); in some experiments inhibitors of neuronal uptake 
(cocaine), vesicular uptake (reserpine) or drugs acting on presynaptic 
a receptors were also used (phentolamine, yohimbine or clonidine). After 
incubation with 3H-NA, the strips were superfused for 150 - 340 min, and the 
efflux studied after a washout period of 60 - 90 min. The release was induced 
by tyramine concentrations covering the range from 0,49 uM to 3240 uM; field 
electrical stimulation was applied with frequencies of 0,5 up to 13,5 Hz. In some 
experiments depolarizing solutions of K+ (50 or 150 mM) or ouabain (1 ; 10 or 100 
uM) were also used. 

The work comprised two different periods. In the first, the aim was to 
elucidate the origin of the released transmitter, while in the second the kinetics 
of the release was studied. 

The comparison of the release induced by short periods (2.5 min) of 
electrical stimulation or of exposure to tyramine made clear the marked 
difference between them. With tyramine, both the onset and the disappearance 
of the release were slower than for electrical stimulation. Most of the released 
tritium was found in the DOPEG fraction, but the percentage contribution of this 
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metabolite decreased when the tyramine concentration was increased; the 
metabolic pattern was not modified by cocaine. Electrical stimulation, on the 
contrary, releases mostly intact NA, the percentage of which is increased by 
cocaine. These results show that electrical stimulation release NA directly to the 
synaptic gap, while tyramine mobilizes vesicular NA to the extravesicular 
compartment, from where NA is released to the extracellular space. When 
reserpine was used, tyramine still induced a release, although smaller, but the 
release induced by electrical stimulation was abolished, suggesting that tyramine 
releases both from the vesicles and the axoplasm, while electrical stimulation 
only releases from the vesicular stores of NA. With prolonged periods of 
stimulation, the release induced by tyramine was maintained, but the release 
due to electrical stimulation was sharply reduced, suggesting that tyramine acts 
on a larger compartment than electrical stimulation; it is possible that only the 
vesicles located near the neuronal membrane are susceptible to electrical 
stimulation, while tyramine acts on all of them. Neither the results obtained with 
short or long periods of stimulation confirm the hypothesis that the release 
induced by tyramine is a consequence of the inhibition of MAO. 

Strips with inhibition of MAO, COMT and extraneuronal uptake, and 
prolonged periods of stimulation, were used for the study of the kinetics of 
release. The release from saphenous vein strips was not substantially different 
from that of splenic artery strips, the amount of released 3H-NA being dependent, 
in both of them, on the intensity of the releasing stimulus, i.e., tyramine 
concentration or electrical stimulation frequency. The kinetic study of strips 
from reserpine-pretreated animals showed two compartments, the characteristics 
of which are in agreement with the proposed vesicular and axoplamatic origin. 
It was confirmed that the increase of tyramine concentration releases from 
deeper vesicles - with low concentrations, only part of the accumulated NA was 
released, but the increase of tyramine concentration decreased the "bound 
fraction", which became negligible for the highest concentration of tyramine. 
When the results obtained under MAO inhibition conditions were compared with 
those obtained without inhibition of the enzyme it could be seen that the activity 
of the enzyme restricted tyramine action, but that total release of the accumulated 
3H-NA was still possible if the concentration of tyramine used was high enough. 
Furthermore, the increase of tyramine concentration increased the k value {i.e., 
decreased the half time) of the efflux, the results agreeing with a saturable 
process. Considering the release induced by different concentrations, the 
release from preparations obtained from reserpine-pretreated animals and 
published data, it was suggested that the saturable mechanisms was dependent 
on the vesicular uptake. In contrast to tyramine, electrical stimulation could only 
mobilize about 50% of the total 3H-NA accumulated, the size of the "bound 
fraction" being independent of the stimulation frequency, despite the marked 
reduction of the half time of the efflux that follows the increase of frequency. The 
size of the "bound fraction" was also independent of presynaptic a-adreno-
ceptor inhibition or of the innervation pattern; however, electrical stimulation in 
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the presence of cocaine or of yohimbine showed that the increase of neuronal 
reuptake increases the size of the "bound fraction". When the release was 
induced by depolarizing solutions of K+ a "bound fraction" similar to that seen 
with electrical stimulation was also seen. Thus, the existence of a "bound 
fraction" is not peculiar to electrical stimulation, but it seems to be a character
istic of the release by exocytosis. Even ouabain, used as a tool to modify the 
intracelular ionic composition, could not abolish the "bound fraction" seen with 
electrical stimulation, although its value was reduced. These observations, the 
importance of the length of the study period and the existing knowledge of the 
adrenergic terminal function led to the suggestion that the "bound fraction" 
depends on the vesicles deeply located in the terminal. 

As final conclusions, it is proposed that: 
1 - Tyramine releases vesicular NA to the axoplasm, from where it is 
transported out of the cell, but electrical stimulation releases directly to the 
synaptic gap. 
2 - Tyramine can mobilize all the accumulated NA if its concentration is high 
enough, but electrical stimulation only mobilizes 50% (70% if associated with 
ouabain). 
3 - The "bound fraction" depends on several different mechanisms. When 
the release is through the axoplasm the "bound fraction" results from the 
concentration gradient of the releasing amine, thus of the number (depth) of the 
vesicles from which the release is possible. When the release is due to the 
depolarization of the adrenergic terminal the "bound fraction" is dependent on 
the vesicles with a deep location in the terminal, its value being partially related 
to neuronal reuptake, intracellular Ca2+ concentration and the length of the 
period of the efflux; with MAO inhibition, the "bound fraction" has a higher value, 
since the recaptured NA, that otherwise would be metabolized, can be accumulated 
in the deeply located vesicles. 
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