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Imagem da capa: Estátuas antigas de Ares, um dos doze grandes Deuses de Olympus. 

Identificado mais tarde com o Deus Marte Romano associado à Química do Ferro. 
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Capítulo 1 

Os iões metálicos são elementos vitais para a sobrevivência celular. Numerosos processos 

metabólicos estão dependentes da participação dos metais de transição e a manutenção da sua 

homeostasia é crucial para a vida (Liu et ai. 1997, Nelson 1999, Radisky e Kaplan 1999). 

Deste modo, as células desenvolveram numerosos mecanismos para a solubilização e absorção 

de metais a partir do meio extracelular de forma a satisfazer as suas necessidades. 

Simultaneamente, tornou-se necessário que fossem capazes de controlar rigorosamente os 

níveis intracelulares destes elementos uma vez que estes representam uma potencial 

toxicidade devido ao seu envolvimento em reacções de radicais livres (De Silva et ai. 1996, 

Hentze e Kiihn 1996, Liu et ai. 1997, Nelson 1999). Neste âmbito, os transportadores de 

metais desempenham um papel crucial na conservação das concentrações correctas dos vários 

iões metálicos nos diferentes compartimentos celulares. O delicado equilíbrio entre os 

processos de entrada, armazenamento e secreção destes elementos é mantido através de um 

conjunto de mecanismos de regulação de sistemas transportadores que funcionam à custa da 

energia libertada através da hidrólise da molécula de ATP ou seguindo o gradiente 

electroquímico criado por outros iões (Radisky e Kaplan 1999). Em conjunto, é a coordenação 

destes sistemas que determina a homeostasia celular e consequentemente o bom 

funcionamento do organismo. 

Muito embora o controlo homeostático destes vários elementos seja essencial para a 

função celular normal, o ferro tem recebido especial atenção por parte dos investigadores 

(Weinberg 1989). Por esse motivo, o metabolismo do ferro serve frequentemente como 

modelo do metabolismo mineral. 

Neste trabalho focaremos a nossa atenção para o papel desempenhado pelo Sistema 

Imunológico (SI) na manutenção da homeostasia do ferro. 

1.1 O papel do Sistema Imunológico na Homeostasia do ferro 
Segundo a visão clássica da função do SI, este sistema está ligado exclusivamente à 

vigilância e controlo da invasão por agentes externos ao organismo, os quais seriam 

potencialmente patogénicos. Este pressuposto serviu de base ao estudo da Imunologia até ao 

surgimento de várias descobertas que contribuíram decisivamente para a contestação desta 

posição. Em particular, uma "nova visão imunológica" surgiu a partir do postulado formulado 

em 1978 por De Sousa de que o sistema imune poderia ter um papel no controlo da toxidade 

do ferro no organismo (De Sousa et ai. 1978a). 

De acordo com este princípio a circulação dos linfócitos T a nível sistémico far-se-ia 

de acordo com gradientes de ferro ou de proteínas ligadas a este metal constituindo um 

mecanismo de controlo da migração e posicionamento destas células no organismo. A 

demonstração de que os linfócitos possuem receptores para ferroproteínas (Philips 1976, 

Moroz et ai. 1977), a observação de uma grande concentração de ferro em macrofagos nos 

linfomas de células B (De Sousa 1978b) e a descoberta de que os gânglios linfáticos e o baço 
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de doentes com a doença de Hodgkin sequestram linfócitos (Kaur et ai. 1974) contribuíram 

para o desenvolvimento deste postulado. Provas suplementares para esta proposta advêm dos 

estudos realizados no sinovium de rato demonstrativos da associação entre alterações das 

populações linfocitárias, acumulação local de ferro (De Sousa 1988a, 1988b) e progressão da 

artrite reumatóide (Blake et ai. 1981). 

Posteriormente, foi sugerido que a ausência de linfócitos T circulantes está ligada à 

sobrecarga tecidular de ferro (De Sousa 1994). Tanto a observação da existência de 

macrofagos repletos de ferro em doentes com SIDA (Lacroix & Said 1992) como a 

demonstração em doentes com Hemocromatose Hereditária (HH) de uma correlação entre a 

acumulação deste metal no parênquima celular e o número de linfócitos CD8+ circulantes 

(Reimão et ai. 1991, Porto et ai. 1993) representam um suporte para esta conjectura. 

Actualmente, é largamente reconhecida a intricada ligação entre o metabolismo do 

ferro e a imunidade celular (Weiss et ai. 1995, 1997). O vasto conjunto de informação obtida 

nestas duas últimas décadas permitem destrinçar vários níveis de regulação, o envolvimento 

de vários tipos celulares e de múltiplos factores. Por um lado, tornou-se evidente de que tanto 

a deficiência em ferro como a sua sobrecarga podem provocar alterações na proliferação das 

populações linfocitárias T e B (Brock 1994). Em particular, foi reportada a capacidade 

imunomoduladora do ferro celular através da sua influência na actividade efectora de 

subpopulações linfocitárias específicas (Good et ai. 1986, Thorson et ai. 1991). 

Adicionalmente, o papel desempenhado pelo ferro na citoxicidade mediada pelos macrófagos 

através da produção de várias espécies reactivas de oxigénio (Fleming & Andrews 1998, 

Nelson 1999) revela a importância da homeostasia deste metal na função imunitária. Por outro 

lado, tem aumentado a evidência para o papel de várias citoquinas (Miura et ai. 1991, Djeha 

et ai. 1992b e 1995, Kobune et ai. 1994, Mencacci et ai. 1997) e o efeito da fosforilação 

(Mascotti et ai. 1995) na modulação da síntese de proteínas ferro-dependentes. Evidência 

suplementar para a ligação entre o metabolismo do ferro e a imunidade está relacionada com a 

regulação mediada pelo óxido nítrico (NO) (Reif et ai. 1990, Hentze & Kiíhn 1996, Sánchez et 

ai. 1996, Raja et ai. 1997, Kolios et ai. 1998). 

Não obstante o acumular de dados acerca desta inequívoca relação bidireccional entre 

o SI e o metabolismo do ferro, o certo é que ainda continua(m) por esclarecer o(s) 

mecanismos(s) subjacente(s) ao seu controlo. O estudo de situações patológicas particulares e 

a identificação dos genes que lhe estão subjacentes são frequentemente clarificadoras. 

1.1.1 O ferro e os linfócitos T: duas faces da mesma moeda? 

Umas das primeiras hipóteses explicativas para o papel atribuído aos linfócitos T 

circulantes na defesa contra a potencial toxicidade do ferro surgiu da observação da 

capacidade destas células em sintetizar e secretar proteínas de ligação a este metal (De Sousa 

et ai. 1988c). Efectivamente, estudos anteriores tinham mostrado que os monócitos e 

linfócitos do sangue periférico de humanos contém ferritina (Ft) (Summers et al. 1974, 1976), 
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a transferrina (Tf) é libertada para o meio em resposta à indução mitogénica de linfócitos T 

(Soltys & Brody 1970) e que subpopulações específicas destas células em indivíduos com a 

doença de Hodgkin possuem Ft à sua superfície (Moroz et ai. 1977). A realização de estudos 

sobre a síntese de Ft pelos linfócitos T demonstraram que estas células produzem Ft mais rica 

na subunidade H do que na L (Dõrner et ai. 1980) e respondem de um modo diferente dos 

macrófagos ao aumento de ferro na cultura (De Sousa et ai. 1982, Dõrner et ai. 1983). De 

acordo com estes autores, a presença de Tf e Ft nos linfócitos T constitui uma base através da 

qual estas células podem exercer o controlo sobre outros sistemas biológicos reconhecidos por 

necessitarem de ferro para o cumprimento das suas funções. 

Uma das possíveis explicações dadas para o facto de existir um paralelismo directo 

entre as variações fisiológicas da concentração de ferro verificadas em determinados locais do 

organismo e o número de linfócitos aí encontrados é a necessidade deste metal como nutriente 

para estas células (De Sousa 1992b). De facto, é largamente reconhecida a importância do 

ferro particularmente em relação aos linfócitos normais activados e aos linfócitos 

transformados os quais expressam à sua superfície receptores específicos para a transferrina 

(TfR) (Bomford et ai. 1983, Neckers et ai. 1983). A Tf e o ferro têm por isso sido referidos 

como requisitos indispensáveis à proliferação linfocitária in vitro (Djeha et al. 1992a, 1992b, 

1995). Neste caso, a função de vigilância dos linfócitos circulantes em resposta à potencial 

toxicidade do ferro expressar-se-ia na manutenção do equilíbrio da concentração do metal 

através do controlo do número de linfócitos nesse local (De Sousa 1992b). 

Os primeiros estudos sobre a influência de sais de ferro na função e activação 

linfocitária T realizados por De Sousa e colaboradores demonstraram que este metal inibe a 

formação de rosetas eritrócitárias (De Sousa & Nishiya 1978c, Nishiya et ai. 1980), a reacção 

linfocitária mista (RLM) (Bryan et ai. 1981) e a resposta mitogénica à estimulação por PHA e 

Con A (Bryan & Leech 1983). Posteriormente, o uso de anticorpos monoclonais confirmou o 

efeito modulatório do citrato de ferro na expressão da molécula CD2 à superfície dos 

linfócitos T (Carvalho e De Sousa 1988, Santos et ai. 1994). Os dados obtidos sugerem que a 

presença do ferro em cultura tem uma acção distinta sobre uma subpopulação linfocitária 

específica (CD4+) indicando o potencial papel deste metal na selecção do tipo celular 

representante na população linfocitária T circulante (Santos et ai. 1994). 

1.1.1.1 O papel das citoquinas 

Para além desta capacidade imunomoduladora, a ligação bidireccional entre o 

metabolismo do ferro e o SI é expressa na profunda influência exercida pelas citoquinas 

produzidas pelas diferentes subpopulações de células T na homeostasia deste metal (Tabela 

1.1.). 
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Tabela 1.1.- Citoquinas e Metabolismo do Ferro 

IL-1 indução de hipoferremia (Gordeuk et ai. 1988) 

t síntese da cadeia H da Ft (Wei et al. 1990) 

IL-2 t expressão RNAm do TfR (Seiser et al. 1993) 

IL-4/IL-13 î expressão TfR e tradução da Ft (Weiss et al. 1997) 

IL-6 t síntese de Ft em hepatócitos (Kobune et al. 1994) 

IL-11 t absorção de ferro em ratos (Baynes et al. 1995) 

IL-12 t eritropoiese em ratinhos (Dybedal et al. 1995) 

TNFa indução de hipoferremia (Alvarez-Hernandez et al. 1989) 

î síntese de Ft (Torti et al. 1988) 

f libertação da Ft em hepatócitos de rato (Tran et al. 1997) 

IFNy t RNAm da cadeia H da Ft em monócitos (Fahmy & Young. 1993) 

t actividade do NO (Moncada & Higgs 1993) 

t ceruloplasmina em monócitos humanos (Mazumder et al. 1997) 

t expressão TfR em macrófagos humanos (Taetle & Honeysett 1988) 

TNFa/IL-la Î expressão TfR e RNAm da Tf em fibroblastos (Tsuji et ai. 1991) 

Um dos mais reconhecidos exemplos de interacção entre as citoquinas e o controlo da 

homeostase celular do ferro envolve a indução do NO através do IFNy, TNFa e IL-1 (Weiss et 

ai. 1995). Este gaz possui capacidades reguladoras da actividade dos IRPs (do inglês iron-

responsive proteins) que são capazes de modular a síntese da Ft, a expressão do TfR e DMT1 

(Eisenstein et ai. 1998). 

Por outro lado, o IFNy está igualmente envolvido na produção de ceruloplasmina (Cp) 

pelos macrófagos humanos (Mazumder et ai. 1997). Sendo a Cp uma proteína do soro 

profundamente implicada na regulação da homeostase do ferro através da sua capacidade 

ferroxidásica (Osaki et ai. 1966, 1971) e efeitos sobre a entrada (Attieh et ai. 1999, 

Mukhopadhyay et ai. 1998) e libertação (Osaki et ai. 1969) de ferro celular, facilmente se 

compreende a importância da contribuição desta interacção para a manutenção do equilíbrio 

dos níveis celulares deste metal. Por exemplo, vários autores referem a existência de 

anomalias da homeostase do ferro em indivíduos com aceruloplasminémia- uma doença 

neurodegenerativa hereditária associada à presença de mutações no gene que codifica para a 

Cp (Harris 1995 e 1998, Yoshida et ai. 1995, Okamoto et ai. 1996). Adicionalmente, a 

importância da produção da Cp pode ser expressa através de um possível mecanismo de 

controlo dos níveis de Fe2+/Fe3+ (ver Capítulo 6) de forma a manter o equilíbrio iónico 

celular. 
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Por seu turno, sugeriu-se que a acumulação hepática de ferro em ratinhos TcR yô -/-

está directamente ligada a uma diminuição da secreção de TNFa por parte dos linfócitos 

intestinais epiteliais (iEL) (Ten Elshof et ai. 1999). Embora não esteja completamente 

esclarecido o mecanismo de actuação desta citoquina o certo é que foi descrito uma 

diminuição da sua secreção em monóeitos do sangue periférico de indivíduos com HH 

(Gordeuk et ai. 1992) e um aumento da sua concentração em sobrenadantes de culturas de 

monóeitos após eritrofagocitose (Costa et ai. 1998). 

Outra das características importantes atribuídas às citoquinas é a sua capacidade de 

modular o transporte iónico e a função epitelial a nível intestinal (Bern et ai. 1989, Santos et 

ai. 1989, McKay et ai. 1996 e 1998). Vários autores têm descrito a IL-4 (Colgan et ai. 1994a), 

o IFNy (Holmgren et ai. 1989, Madara et ai. 1989, Adams et ai. 1993, Colgan et ai. 1993, 

1994b), o TNFa e a IL-6 (Hiribarren et ai. 1993), a IL-1 (Chang et al. 1990, Chiossone et al. 

1990) e a IL-3 (Chang et al. 1990) como componentes activos na regulação da permeabilidade 

e secreção de fluídos e electrólitos. Deste modo, as variações no equilíbrio electrofisiológico 

dependentes das citoquinas a nível intestinal poderão expressar-se em alterações da absorção 

iónica com especial relevância para o caso do ferro dada a sua estreita interacção com o SI. 

1.2 A Hemocromatose: uma patologia do Sistema Imunológico? 

A HH é uma doença autossómica recessiva ligada ao Sistema Maior da 

Histocompatibilidade (MHC) classe I (Feder et ai. 1996, Andrews e Levy 1998, Edwards et 

al. 1998, Porto et al. 1998) caracterizada por um aumento da absorção intestinal de ferro e a 

subsequente acumulação deste metal nos órgãos não linfoides (Barton & Bertoli 1996). A 

maior parte dos sinais clínicos são resultantes da lesão tecidular e disfunção orgânica 

provocada pelo depósito excessivo do metal (Cox 1990, Stremmel et ai. 1993, Lynch 1995). 

Os efeitos severos da doença usualmente expressos na forma de diabetes, hepatocarcinoma, 

cirrose, cardiomiopatia e artrite (Blumberg et ai. 1988, Conrad et ai. 1994) aparecem só após 

várias décadas. Consequentemente, embora a HH seja uma das doenças mais comuns na 

população caucasiana (Cartwright et ai. 1979, Edwards et ai. 1988, Botwell & MacPhail 1998) 

o certo é que não tem sido alvo de um proporcional interesse mediático. 

1.2.1 O hfe e a HH 

A descoberta do hfe como o gene candidato envolvido na HH (Feder et ai. 1996) veio 

contribuir para novas linhas de investigação. A maioria dos doentes com HH são 

homozigóticos para a substituição C282Y na proteína HFE (Feder et ai. 1996, Jouanolle et ai. 

1996, Jazwinska et ai. 1996, Cardoso et ai. 1998a, Mura et ai. 1999). Esta mutação impede a 

capacidade de associação do HFE com a (32 microglobulina ((32m) e consequentemente a sua 

expressão à superfície da célula (Feder et ai. 1997, Waheed et ai. 1997). Muito embora seja 
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clara a evidência da importância desta associação na manutenção da homeostase do ferro (ver 

Capítulo 4) os mecanismos precisos desta interacção estão ainda por ser demonstrados. 

Uma das moléculas candidatas a um papel relevante na regulação do metabolismo do 

ferro através do HFE é o TfR (Gross et ai. 1998, Lebrón et ai. 1998). A associação destas 

duas moléculas foi demonstrada em tecidos e em células de cultura (Feder et ai. 1998, 

Parkkila et ai. 1997a). Vários estudos mostram que esta interacção HFE/TfR reduz a afinidade 

da ligação com a Tf (Feder et ai. 1998, Lebrón et ai. 1998, Gross et ai. 1998) sugerindo-se o 

envolvimento do HFE na modulação do transporte de ferro Tf-dependente (Roy et ai. 1999). 

Contudo, esta interacção localiza-se a nível intracelular das criptas do enterócito (Parkkila et 

ai. 1997b, Waheed et ai. 1999) onde o receptor não possui uma função determinante no 

transporte mucosal de ferro. 

A descoberta do DMT1 como um transportador de catiões divalentes e a sua 

localização preferencial nas vilosidades intestinais (Gunshin et ai. 1997) sugere um papel 

importante na absorção do ferro (Andrews et ai. 1999). Recentemente, foi descrita uma 

regulação recíproca entre o DMT1 e HFE (Han et ai. 1999). Neste caso, o transportador 

parece ser modulado pelas necessidades celulares do metal. Enquanto a expressão da proteína 

e do RNAm do HFE acompanham directamente o aumento da concentração de ferro na célula 

assiste-se a um decréscimo dos níveis de DMT1. Estudos recentes sugerem que a absorção de 

ferro no duodeno é regulada pela quantidade de DMT1 presente na membrana plasmática 

(Fleming et ai. 1999). 

Alguns autores defendem que as mutações no HFE de doentes com HH reduzem a 

entrada de ferro plasmático (Tf-dependente) a nível das criptas provocando uma diminuição 

da "pool" intracelular deste metal (Han et ai. 1999, Waheed et ai. 1999). Em consequência, os 

enterócitos estimulam a absorção de ferro da dieta através dum aumento da actividade 

transportadora do DMT1. Este modelo sugere um mecanismo através do qual o HFE pode 

servir de sensor da quantidade de ferro no organismo e modular adequadamente a 

transferência do metal para o enterócito. Outras propostas incluem o funcionamento (directo 

ou indirecto) do HFE como um regulador "negativo" do tráfego do DMT1 para a membrana 

plasmática (Nelson 1999). Neste caso, quantidades aumentadas de HFE manteriam o DMT1 no 

sistema vacuolar enquanto a descida da concentração de ferro no meio externo causaria a sua 

libertação e deposição a nível membranar. O HFE mutado resultaria na incapacidade de reter o 

DMT1 e consequentemente na entrada excessiva de ferro. A recente demonstração do aumento 

de expressão do DMT1 nas biópsias duodenais de doentes com HH confere um apoio adicional 

para esta hipótese (Zoller et ai. 1999). Mecanismos similares foram igualmente sugeridos em 

relação ao Smflp nas leveduras (Liu et ai. 1997, Liu & Culotta 1999). 

Muito recentemente, identificou-se um locus no braço longo do cromossoma 1 como a 

provável localização do gene responsável pela HH juvenil (Roetto et ai. 1999). Os jovens 

afectados por esta doença não apresentam mutações no gene HFE tal como os indivíduos com 

HH Africana (Moyo et ai. 1998). Adicionalmente, vários autores descrevem uma frequência 
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baixa da mutação em doentes Italianos ou Afro-Americanos (Barton et ai. 1996, Carella et ai. 

1997). Deste modo, será importante esclarecer a influência deste novo gene na distribuição e 

actividade do DMT1 e de outros factores directamente envolvidas no metabolismo do ferro. 

Em particular, o delineamento da associação bidireccional com o SI poderá constituir uma 

abordagem esclarecedora. 

1.2.2 O defeito intestinal 

A absorção intestinal de ferro na HH não está apropriadamente regulada 

provavelmente devido a anomalias em um ou mais passos do transporte deste metal (Wood & 

Han 1998) (Tabela 1.2.). 

Embora vários estudos de absorção in vivo refiram alterações na entrada de ferro a 

nível da mucosa (Boender et ai. 1969, Powell et ai. 1970, Cox & Peters 1978, Marx 1979) há 

evidência sugerindo a existência de um defeito a nível da transferência do ião a partir do 

enterócito para o sangue (McLaren et ai. 1985, 1990). De qualquer forma, em ambos os casos 

regista-se uma excessiva absorção intestinal de ferro face às reservas corporais deste metal 

(Lynch et ai. 1989, Cox 1990). 

A tentativa de esclarecer o papel do intestino na fisiopatologia da HH levou à 

pesquisa neste órgão da presença de prováveis anomalias relacionadas com várias proteínas de 

ligação ao ferro. Por exemplo, estudos ultraestruturais de biópsias da mucosa intestinal de 

indivíduos com HH mostraram a ausência de corpos de Ft nestes tecidos (Crosby 1963). 

Posteriormente, outros investigadores confirmaram a diminuição (Whittaker et ai. 1989, 

Pietrangelo et ai. 1992) ou a ausência (Fracanzani et ai. 1989) de Ft nas células duodenais da 

maioria dos pacientes hemocromatóticos. Em 1995 Pietrangelo e colaboradores demonstraram 

que a baixa acumulação de Ft no duodeno registada nesta patologia não era causada por uma 

anomalia da síntese desta proteína mas devia-se a uma diminuição da expressão do seu RNAm 

e a uma actividade aumentada do IRP -um importante regulador da tradução do RNAm da Ft e 

sensor fisiológico dos níveis intracelulares de ferro (Pietrangelo et ai. 1995). 

Adicionalmente, foi descrita a ausência de acumulação de ferro em macrófagos do 

duodeno terminal de doentes com HH (Dullmann et ai. 1991) em concordância com o 

observado em outros órgãos nomeadamente do sistema reticuloendotelial (SRE). De acordo 

com estas observações, uma das possíveis explicações para o aumento da entrada de ferro 

observada na HH apoia-se na diminuição da concentração do metal na mucosa intestinal 

(McLaren et ai. 1990, Conrad et ai. 1994). Segundo esta teoria, o aumento da transferência 

basolateral de ferro no enterócito verificada nos doentes com HH causaria uma "falsa" 

deficiência do metal e verificar-se-ia consequentemente um aumento da sua entrada a nível da 

mucosa. Suporte adicional para esta hipótese foi a demonstração da existência de TfR na 

membrana basolateral em biópsias duodenais de indivíduos com HH em contraste com a sua 

ausência em amostras correspondentes de doentes com acumulação secundária de ferro 

(Lombard et ai. 1990). Neste caso, o aumento da expressão de TfR na serosa do enterócito 
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sugere uma resposta à "pobreza" em ferro nestas células em contraste com o que acontece com 

outros tecidos nos quais o TfR está diminuído devido à acumulação excessiva do metal 

(Lombard et ai. 1989). Idêntica falta de regulação do gene da TfR foi demonstrada no 

duodeno humano de doentes HH em oposição ao observado em patologias secundárias de 

acumulação de ferro (Pietrangelo et ai. 1992). 

Alternativamente, Stremmel e colegas sugeriram que o aumento da concentração de 

uma proteína de ligação ao ferro (MIBP) poderia constituir o possível defeito metabólico na 

HH (Stremmel et ai. 1993). De acordo com estes autores a MIBP estaria aumentada na 

membrana plasmática das células do epitélio intestinal e do fígado de doentes com HH 

enquanto nos indivíduos normais observar-se-ia uma regulação fisiológica da sua expressão de 

acordo com os níveis de reserva de ferro no organismo (Stremmel et ai. 1991). Neste caso, o 

fluxo aumentado de ferro através da célula intestinal seria o responsável pela sideropenia do 

enterócito. 

Outra hipótese procurando explicar o aumento da absorção intestinal de ferro na HH 

foi reportada por Raja e colegas com base na demonstração de um aumento significativo de 

actividade ferriredutásica na mucosa duodenal de doentes com esta patologia (Raja et ai. 

1996). Observações similares foram confirmadas recentemente no duodeno de ratinhos 

deficientes para a P2m ((32m-/-)- um dos modelos experimentais para o estudo da HH (Costa 

et ai. 2000). 

Com a descoberta do gene HFE e do DMT1 várias hipóteses tem sido propostas na 

tentativa de explicar as anomalias verificadas no mecanismo de regulação da absorção do 

ferro na HH. Em particular, demonstrou-se um aumento da expressão duodenal do DMT1 em 

doentes hemocromatóticos (Zoller et ai. 1999) e em ratinhos deficientes para o HFE (HFE-/-) 

(Fleming et ai. 1999)- um dos últimos modelos experimentais da HH (Zhou et ai. 1998). 

Muito recentemente, estudos de absorção intestinal de ferro realizados in vivo em ratinhos 

HFE-"deficientes" mostraram existir um aumento da absorção deste metal em comparação 

com os controlos (Bahram et ai. 1999). 

Não obstante este acumular de dados, ainda restam por esclarecer muitos dos aspectos 

subjacentes ao controlo do transporte intestinal de ferro tanto em condições normais como 

patológicas. 

Na Tabela 1.2. encontram-se resumidas as anomalias do intestino reportadas em 

indivíduos com HH e em reconhecidos modelos animais desta doença. 
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Tabela 1.2.- Alterações da função intestinal na HH 

Absorção de Fe in vivo Anormalmente elevada em relação às reservas corporais em 
humanos com HH (Marx 1979, Lynch et ai. 1989) 
t da absorção em ratinhos p2m-/- (Santos et ai. 1998a, 1998b) 
t da entrada a nível mucosal (Powell et al. 1970) 

Absorção de Fe in vitro î da transferência a nível basolateral (McLaren et al. 1985, 
1990) 
t da entrada a nível mucosal (Cox & Peters 1978) 
t absorção em ratinhos P2m-/- (Costa et ai. 2000) 

Concentração de Ferro celular Ausente em macrófagos duodenais (Dullmann et ai. 1991) 
Ft Diminuição/ausência nos enterócitos duodenais 

(Crosby 1963, Whittaker et ai. 1989, Pietrangelo et ai. 1992, 
Fracanzani et ai. 1989) 

RNAm da Ft Diminuição da expressão (Pietrangelo et ai. 1995) 
TfR Expressão aumentada na serosa enterócitos (Lombard et ai. 1990) 

Anomalias da regulação (Pietrangelo et ai. 1992) 
MIBP Aumentada nos enterócitos (Stremmel et ai. 1993) 

Redução Fe3+ a Fe2+ Aumentada em duodeno humano com HH (Raja et ai. 1996) e 
em duodeno de ratinhos (32m-/- (Costa et ai. 2000) 

Actividade do IRF Aumentada (Pietrangelo et ai. 1995) 
DMT1 Expressão aumentada em humanos com HH (Zoller et ai. 

1999) e ratinhos HFE-/- (Fleming et ai. 1999) 

1.2.3 A disfunção do Sistema ReticuIoEndotelial 

Outro aspecto significativo das alterações verificadas na dinâmica do ferro na HH 

relaciona-se com o envolvimento das células do SRE (Tabela 1.3.). Para além do papel 

importante dos macrófagos (M<|)) tecidulares na regulação da homeostase do ferro através 

reciclagem dos eritrócitos senescentes, estas células em conjunto com monócitos (MN) são 

elementos principais da degradação e apresentação de péptidos antigénicos no contexto do 

MHC às células T. 

A observação de que M<j) medulares (Flanagan et ai. 1989) e intestinais (Astaldi et ai. 

1966, Lombard et ai. 1990) de doentes com HH contém uma pequena concentração de ferro 

conduziu à hipótese da existência de um defeito primário a nível do SRE que seria expresso 

na redução da acumulação e aumento da transferência deste metal às células do parênquima 

(McLaren et ai. 1993, Powell et ai. 1996). Estudos cinéticos da função do SRE na HH 

apoiaram este conceito (Fillet et ai. 1975, 1989). 

Não obstante alguns relatórios que negam a existência na HH de anomalias do 

metabolismo do ferro em MN circulantes e M<j> (Jacobs & Summers 1981, Baynes et al. 1989), 

um aumento do TfR desproporcional às reservas de ferro do organismo (Bjõrn-Rasmussen et 

ai. 1985) e uma diminuição da concentração de TNFa (Gordeuk et ai. 1992) foram descritos 

em MN do sangue periférico de doentes hemocromatóticos. 

Resultados de estudos de eritrofagocitose realizados com MN e macrófagos derivados 

de monócitos (MDM) isolados a partir de doentes com HH mostraram existir diferenças 

significativas comparativamente com os indivíduos normais (Moura 1997a). Em particular, 
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registaram-se diferenças na forma química do ferro libertado após eritrofagocitose, uma 

diminuição da eritrofagocitose em MDM de indivíduos com HH e um decréscimo de 

expressão de CD14 nos MN dos doentes comparativamente aos controlos (Moura 1997a, 

Moura et ai. 1997b, 1998a e 1998b). 

Tabela 1.3.- Anomalias das células do SRE reportadas na HH 

Tipo celular Disfunção  
M(|> medulares • Acumulação de ferro l ou normal (Flanagan et ai. 

1989) 
M(() intestinais • Acumulação de ferro 1 (Astaldi et ai. 1966, Dúllmann 

et ai. 1991) 
Células do SRE in vivo • Capacidade acumulativa de Fe 4 (Fillet et ai. 1975) 

• Cinética anormal de libertação de ferro (Fillet et ai. 
1989) 

MN do sangue periférico • TfR t (Bjõrn-Rasmussen et ai. 1985) 
• TNFa4(Gordeukl988) 
• Expressão CD 14 i (Moura 1997a) 

MN/MDM • Eritrofagocitose in vitro l (Moura 1997b, 1998a, 
1998b) com alterações na forma química do Fe 
libertado (Moura 1997a) 

Leucócitos do sangue • Ft normal ou i (Jacobs & Summers 1981) 
periférico  

1.2.4 Anomalias de populações linfocitárias 

Posteriormente à criação do postulado de que a contínua recirculação linfocitária é 

movida pela necessidade de controlar a toxicidade do ferro (De Sousa 1978a) cresceu 

consideravelmente o acumular de evidência sobre a relação directa entre o SI e o metabolismo 

deste metal (De Sousa et ai. 1984, 1988c, 1989b, 1992b e 2000, Weiss et ai. 1995). 

Nomeadamente, tornou-se clara uma forte associação entre o número e o fenótipo dos 

linfócitos T e as anomalias verificadas na HH (Gerhard et ai. 1998, De Sousa 1989a e 1992a, 

De Sousa & Porto 1998). 

As primeiras descrições desta interacção reportam alterações nas proporções relativas 

de linfócitos T CD4+ e CD8+ em indivíduos com HH (Reimão et ai. 1991). Nos estudos com 

estes doentes verificaram-se razões CD4/CD8 anormalmente elevadas, persistentes após 

tratamento com correcção da sobrecarga de ferro e que se correlacionavam directamente com 

um incremento da reentrada de ferro na "pool" de Tf circulante após correcção do balanço de 

ferro por flebotomia. 

Estudos posteriores demonstraram que a sobrecarga de ferro não produz alterações na 

percentagem de células CD4+ e CD8+ circulantes na periferia (Porto et ai. 1994, 1997) e que 

a percentagem de células CD8+ (mas não CD4+) se correlaciona significativamente com a 

quantidade de ferro mobilizado pela flebotomia (Porto et ai. 1994). Em particular, um baixo 

número de linfócitos CD8 em combinação com a presença da molécula MHC classe I A3 foi 

associado a uma maior sobrecarga de ferro medida através da quantidade de metal removido 

(Porto et ai. 1994, 1997). 
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Uma vez que os linfócitos T CD8+ activados expandem no contexto do sistema MHC 

classe I (Koller et ai. 1990, Zijlstra et ai. 1990) e dada a sua importância na expressão clínica 

da HH iniciou-se em doentes tipados para o HLA a caracterização molecular deste processo. 

Os estudos do receptor das células T (TCR) em linfócitos em sangue periférico de pacientes 

hemocromatóticos mostraram a existência de anomalias na "pool" de células CD8+ (Cabeda et 

ai. 1995). Em particular, mostrou-se que doentes HLA-A3+ e com cirrose apresentam 

percentagens diminuídas de células CD8+ que expressam a cadeia V(36.7 (Cabeda et ai. 1997). 

Simultaneamente, a caracterização da subpopulação linfocitária T CD8+ no sangue 

periférico de doentes com HH evidenciaram a presença de sinais de activação nestas células 

(Arosa et ai. 1994, 1997). A existência de percentagens elevadas de linfócitos T CD8+CD28-

e CD8+HLA-DR+, de uma diminuída actividade citotóxica de linfócitos T CD8+ e de um 

decréscimo da actividade da tirosina cinase lck associada à molécula CD8 sugerem 

colectivamente que a população linfocitária T CD8+ no sangue periférico pode desempenhar 

funções reguladoras relacionadas com a protecção celular em resposta ao stress provocado 

pelo excesso de ferro. Segundo Arosa, a interacção dos linfócitos CD8+ com os tecidos 

periféricos (Arosa et ai. 1998) promove a expansão de uma subpopulação especializada 

CD8+CD28- que poderá ser a responsável pela manutenção deste nível de protecção (Arosa et 

ai. 1999). 

Mais recentemente, com a descoberta do gene da HH, tornou-se evidente a 

necessidade de procurar associações possíveis entre as anomalias da expressão linfocitária T 

nesta patologia (Tabela 1.4.) e a presença das mutações descritas no hfe (De Sousa et ai. 

2000). Os resultados obtidos neste estudo mostraram que a frequência de uma razão CD4/CD8 

elevada não está relacionada com qualquer uma das mutações reportadas na HH mas sim 

consistentemente com o aumento da gravidade da sobrecarga de ferro. 

Evidência adicional para estas observações é descrita em relação a doentes suecos nos 

quais se observou um paralelismo entre o baixo número de linfócitos CD8+ no fígado e o 

aumento da deposição do metal a nível hepático (Cardoso et al. 1998b). A análise da retenção 

de ferro em pacientes holandeses com HH confirmam esta correlação com a "pool" de células 

CD8+ (Moura, Verheul & Marx, em preparação). 

Em síntese, o conjunto de dados acumulados nestes últimos anos sobre a relação entre 

a função linfocitária e a expressão da HH são a ilustração de uma forte associação entre SI e a 

regulação do metabolismo do ferro. Continua, no entanto, por esclarecer o exacto mecanismo 

ou mecanismos através do qual se efectua este controlo. 

25 



Introdução Geral 

Tabela 1.4.- Anomalias da expressão linfocitária T na HH 

Tipo celular Anomalia ExpressãoClínica 
• Razão CD4/CD8 t (>3) (Porto et ai. 1994) • Acumulação Î de Fe 

Células medida por flebotomia 
CD4 e CD8 

• Razão CD4/CD8 anormal (Moura 1997a) » Sem correlação 
• Diminuídas (Porto et ai. 1997) • Acumulação T de Fe 

medida por flebotomia 
• Diminuídas (Moura 1997a) » Retenção t de Fe 

Células CD8 • Diminuídas no fígado (Cardoso et ai. • Acumulação T de Fe, 
1998b) cirrose 

• Actividade p561ck i (Arosa et ai. 1994) • Sem correlação 
• CD8Vp6.7 i (Cabeda et ai. 1995) • Cirrose 
• CD8+CD28+4- (Arosa et ai. 1997) » Cirrose 
• Activação células CD8+ (Arosa et ai. 1995) • Cirrose 

Células T • Activação celular (Moura 1997a) • Retenção de ferro 
(<25%) 

1.2.5 Os modelos animais 

De Sousa e colegas foram os primeiros a demonstrar a existência do desenvolvimento 

de uma sobrecarga espontânea de ferro em ratinhos (32m-/- (De Sousa et ai. 1994). A 

caracterização posterior do metabolismo do ferro nestes animais (ver Capítulo 4) permitiu a 

demonstração da semelhança com a HH humana dando um apoio significativo para o 

envolvimento do sistema MHC classe I na homeostasia do ferro (Santos et ai. 1996, 1998a e 

1998b). A observação de que a mutação mais frequente em indivíduos com HH (C282Y) 

provoca uma alteração na proteína HFE que a torna incapaz de associar com a P2m e de se 

expressar normalmente à superfície da célula (Waheed et ai. 1997) representa evidência 

suplementar desta interacção. 

Mais recentemente, Santos e colegas num estudo em animais resultantes do 

cruzamento entre ratinhos (52m-/- e ratinhos deficientes para a RAG-1 (RAG-1-/-) (Santos et 

ai. 1999) revelaram a importância inequívoca do papel dos linfócitos circulantes na 

homeostase deste metal. 

Por outro lado, evidência directa do envolvimento do HFE na regulação da 

homeostase do ferro foi dada pelos resultados obtidos com ratinhos HFE-/- nos quais se 

observa alterações profundas no metabolismo deste metal (Zhou et ai. 1998). A existência de 

uma saturação da Tf anormalmente elevada e de uma excessiva acumulação de ferro no fígado 

nestes animais confirmaram esta associação e introduziram uma linha de investigação 

adicional para o esclarecimento da fisiopatologia da HH. 

Muito recentemente foi descrito um novo modelo experimental da HH (Bahram et ai. 

1999). Ratinhos nos quais se induziu in vivo a delecção dos exons correspondentes aos 

domínios a l e a2 do hfe mostraram possuir alterações nos parâmetros bioquímicos 

semelhantes às observadas nos ratinhos HFE -/-. Contudo, a análise fenotípica das várias sub-
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populações celulares T em ratinhos /í/e-"deficientes" não permitiu o reconhecimento nesta 

proteína da existência de uma função relacionada com o sistema imune o que sugere o 

envolvimento de mecanismos suplementares de interacção na regulação da expressão da 

fisiopatologia da HH. 

1.3 O Estudo do Transporte Iónico: um exemplo de 
multidisciplinariedade 

Nos humanos, os transportadores de metais são críticos para a manutenção do 

equilíbrio homeostático celular e sistémico. O balanço entre os efeitos dos metais de transição 

essenciais para a vida celular e a protecção da sua potencial toxidade é garantida através de 

mecanismos que controlam a sua acumulação celular, distribuição e destoxificação. 

Alterações mínimas na actividade destes processos podem provocar doenças graves uma vez 

que estes iões podem representar um risco para a integridade dos ácidos nucleicos e proteínas. 

Em particular, a disfunção de um transportador iónico específico é frequentemente 

responsável por aberrações na homeostase celular de um ou mais iões metálicos. 

Recentemente, tem aumentado progressivamente o reconhecimento da importância dos 

transportadores membranares e dos canais na fisiopatologia de várias anomalias. Um número 

crescente de doenças humanas têm sido directamente relacionadas com o desequilíbrio da 

homeostasia iónica intracelular incluindo a HH (Andrews & Levy 1998), doença de Wilson 

(Buli et ai. 1993, Chelly & Monaco 1993a, Petrukhin et ai. 1993), doença de Menkes (Chelly 

et ai. 1993b, Levinson et ai. 1993, Mercer et ai. 1993, Tanzi et ai. 1993, Vulpe et ai. 1993) e 

outras doenças neurodegenerativas (Moore & Sears 1994, Harris 1998). Deste modo, o estudo 

dos transportadores iónicos em funcionamento nos vários tecidos é determinante para o 

conhecimento dos mecanismos inerentes à sua função biológica e do papel por eles 

desempenhado nas várias patologias. 

Nestes últimos anos, os avanços testemunhados na Biologia Molecular levaram à 

identificação de um grande número de genes envolvidos neste processo. Os dados adquiridos 

recentemente demonstraram a existência de vários transportadores para um único metal o que 

reflecte a importância vital destes elementos nos vários processos biológicos. Contudo, a 

verificação fisiológica experimental destes novos dados não tem sido demonstrada de uma 

forma proporcional à sua reconhecida importância in vitro. 

Por exemplo, algumas dificuldades tem sido referidas relativamente ao estudo do 

transporte de ferro (De Silva et ai. 1996) nomeadamente no que diz respeito à montagem de 

um sistema in vitro adequado. Estudos realizados em "laçadas"ou fragmentos intestinais tem 

revelado alguma utilidade (Manis & Schachter 1962, Muir et ai. 1984, Bahram et ai. 1999) 

mas não são apropriados para uma investigação mecanicista detalhada deste processo. 

Adicionalmente, vários investigadores utilizaram preparações de vesículas 

membranares (apicais e basolaterais) no sentido de definir a bioquímica do transporte de 
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ferro. Contudo, resultados díspares sobre a forma iónica transportada (Simpson et ai. 1986, 

1988) e sobre a natureza das várias moléculas propostas para a ligação com o metal 

(Teichmann & Stremmel 1990, Conrad et ai. 1993) mostraram que existe uma falta de 

consenso sobre o mecanismo de transporte utilizado. 

Os sistemas de cultura de tecidos tem sido também empregues numa tentativa de 

reproduzir o funcionamento dos sistemas de transporte intestinal (Alvarez-Hernandez et ai. 

1991, Núnez et ai. 1994, Tapia et ai. 1996). Neste caso, para além do facto das monocamadas 

de células utilizadas corresponderem a linhas celulares e logo, não constituírem um tecido 

funcionalmente "normal", são também provenientes de locais do intestino considerados não 

relevantes para a absorção do ião ferro (cólon). Por outro lado, os resultados descritos em 

vários estudos não tem sido reproduzidos pelos diferentes grupos de investigadores. As linhas 

celulares utilizadas parecem comportar-se diferentemente nos diferentes laboratórios tornando 

a comparação dos resultados difícil (De Silva et ai. 1996). 

A rigorosa caracterização do mecanismo pelo qual se realiza o transporte de 

moléculas através da membrana celular só é possível num sistema capaz de diferenciar entre 

os seus fluxos de entrada e saída. Paralelamente, a aproximação experimental utilizada deve 

possibilitar a análise dos vários transportadores locados a cada uma das barreira do epitélio 

em estudo e a avaliação sobre a possível dependência do processo do potencial de membrana 

celular. Adicionalmente, há necessidade de que o método seja apropriado para a demonstração 

de fenómenos de troca iónica ou /rans-estimulação, os únicos meios de destrinçar entre a 

presença de um canal iónico ou de um transportador. 

Dos numerosos estudos in vitro realizados sobre o transporte de ferro poucos tem 

respondido a estes requisitos. A maioria das investigações feitas têm medido acumulação do 

metal e não o seu transporte. Assim, para uma verdadeira avaliação deste processo é 

necessário a determinação do fluxo unidireccional de ferro e o estudo dos vários agentes ou 

condições que o influenciam. 

Neste âmbito, a aplicação dos conceitos e abordagens experimentais utilizadas 

classicamente nos estudos de fisiologia revelam-se como uma contribuição impar para o 

conhecimento do metabolismo do ferro. Em particular, a possibilidade da montagem in vitro 

de fragmentos duodenais de ratinho e do seu estudo electrofisiológico proporcionam um 

poderoso recurso técnico. 

1.4 Objectivos do presente trabalho 
Não obstante a HH ser considerada como a doença genética autossómica recessiva 

mais comum na população caucasiana de todo o mundo (Cartwright et ai. 1979, Edwards et ai. 

1988, Barton & Bertoli 1996), ainda continua por clarificar a anomalia primária responsável 

pelo sua etiologia. 

28 



Capítulo 1 

Anteriormente à descoberta do gene hfe vários tecidos e tipos celulares incluindo o 

fígado (Adams et ai. 1991, Pietrangelo et ai. 1991), monócitos do sangue periférico, e o 

duodeno (Lombard et ai. 1990, Pietrangelo et ai 1992, 1993, 1995) foram propostos como os 

locais primários do erro subjacente à HH. No entanto, a existência de um erro funcional nos 

enterócitos duodenais tem atraído uma maior atenção (Cox 1990). 

A demonstração nas células do duodeno de várias perturbações na expressão de 

algumas moléculas envolvidas no metabolismo do ferro não conduziu, contudo, à formulação 

de uma hipótese fisiológica consistente que explicasse a etiologia da HH. Por outro lado, não 

se desenvolveu um modelo in vitro completamente apropriado ao estudo da absorção de ferro 

neste órgão. 

Em face desta realidade, o trabalho apresentado nesta tese teve como objectivo 

fundamental a criação de um sistema in vitro que permitisse uma avaliação rigorosa do 

transporte de ferro através do duodeno de ratinho (Capítulo 3). 

Neste âmbito, fez-se a montagem da preparação biológica em câmaras de Ussing 

apropriadas e adaptou-se um sistema de controlo de potencial associado que viabilizasse o 

estudo das propriedades electrofisiológicas do epitélio (Capítulo 2). A criação de um modelo 

experimental adequado à investigação em duodeno de ratinho reveste-se de um interesse 

particular sobretudo devido ao recente crescimento de uma grande variedade de estirpes 

geneticamente manipuladas directamente envolvidas com o metabolismo do ferro. A 

possibilidade de estudar electrofisiológicamente este epitélio revela vantagens porque permite 

o delineamento dos vários mecanismos de transporte a ele associados. 

Dada a importância dos ratinhos p2m-/- como um modelo animal apropriado ao estudo 

das anomalias inerentes à sobrecarga de ferro na HH, fez-se o estudo comparativo entre a 

passagem de ferro através do duodeno destes ratinhos e através do duodeno de ratinhos 

normais em várias condições experimentais (Capítulo 4). 

Na sequência destes estudos, surgiu a hipótese da implicação da actividade 

ferriredutásica na regulação da absorção e distribuição de ferro no organismo. No Capítulo 5 

estão descritos os resultados da investigação sobre o efeito das reservas de ferro na actividade 

ferriredutora no fígado e intestino de ratinhos normais e P2m-/-. 

Finalmente, no Capítulo 6 demonstra-se a existência de uma interacção funcional 

entre as células mononucleadas esplénicas e a actividade ferriredutásica hepática medida nas 

duas estirpes de animais. 

No Capítulo 7 discute-se a relevância dos dados apresentados no quadro actual do que 

se sabe sobre a HH e a manutenção da homeostasia do ferro no organismo. 

V) 



Introdução Geral 

1.5 Bibliografia 

Adams, P., Ghent, C, Grant, D., Frei, J. & Wall, W. (1991) Transplantation of a donor liver with 
haemochromatosis: evidence against an inherited intrahepatic defect. Gut, 32: 1082-1083. 

Adams, R., Planchon, S. & Roche, J. (1993) IFN-y modulation of epithelial barrier function. The Journal 
of Immunology, 150: 2356-2363. 

Alvarez-Hernandez, X., Liceaga, J., McKay, I. & Brock, J. (1989) Induction of hipoferremia and 
modulation of macrophage iron metabolism by tumor necrosis factor. Laboratory Investigation, 61: 319-
322. 

Alvarez-Hernandez, X., Nichols, G M. & Glass, J. (1991) Caco-2 cell line: a system for studying 
intestinal iron transport across epithelial cell monolayers. Biochimica and Biophysica Acta, 1070: 205-
208. 

Andrews, N. & Levy, J. (1998) Iron is hot: an update on the pathophysiology of hemochromatosis. Blood, 
92: 1845-51. 

Andrews, N., Fleming, M. & Gunshin, H. (1999) Iron transport across biologic membranes. Nutrition 
Reviews, 57: 114-123. 

Arosa, F., Da Silva, A., Godinho, 1., Ter Steege, J., Porto, G., Rudd, C. & De Sousa, M. (1994) Decreased 
CD8-p561ck activity in peripheraal blood T-lymphocytes from patients with hereditary hemochromatosis. 
Scandinavian Journal of Immunology, 39: 426-432. 

Arosa, F. & De Sousa, M. (1995) Iron differentially modulates the CD4-lck and CD8-lck complexes in 
resting peripheral blood T-lymphocytes. Cellular Immunology, 161, 138-142. 

Arosa, F., Oliveira, L., Da Silva, B., Kruijer, W., Veltman, J. & De Sousa, M. (1997) Anomalies of the 
CD8+ Tcell pool in haemochromatosis: the HLA-A3-linked expansions of CD8+CD28- T cells. Clinical 
Experimental Immunology, 107: 548-54. 

Arosa, F., Irwin, C, Mayer, L., De Sousa, M. & Posnett, D. (1998) Interactions between peripheral blood 
CD8 T lymphocytes and intestinal epithelial cells. Clinical Experimental Immunology, 112: 226-236. 

Arosa, F. (1999) Biochemical and functional characterization of human peripheral blood CD8+ T 
lymphocytes: Hemochromatosis as a model. PhD Thesis, Porto, Portugal. 

Astaldi, G., Meardi, G. & Lisino, T. (1966) The iron content of jejunal mucosa obtained by crosby's 
biopsy in hemochromatosis and hemosidedoris. Blood, 28: 70-82. 

Attieh, Z., Mukhopadhhyay, C., Seshadri, V., Tripoulas, N. & Fox, P. (1999) Ceruloplasmin ferroxidades 
activity stimulates cellular iron uptake by a trivalent cation-specific transport mechanism. The Journal of 
Biological Chemistry, 21 A: 1116-1123. 

Bahram, S., Gilfillan, S., Kiihn, L., Moret, R., Schulze, J , Lebeau, A. & Schumann, K. (1999) 
Experimental hemochromatosis due to MHC class I HFE deficiency: immune status and iron metabolism. 
Proceedings of National Academy of Sciences of United States of America, 96: 13312-13317. 

Barton, J. & Bertoli, L. (1996) Hemochromatosis: The genetic disorder of the twenty-first century. Nature 
Medicine, 2: 394-396. 

Baynes, R. D., Bukofzer, G., Bothwell, T. H., Meyer, T. E., Fiedman, B., Macfariane, B. & Lamparelli, 
R. (1989) Iron metabolism in normal and hemochromatotic macrophages. American Journal of 
Hematology, 31:21 -25. 

Baynes, R. D., Cook, J. D. & Keith, J. (1995) IL-11 enhances gastrointestinal absorption of iron in rats. 
British Journal of Haematology, 91: 230-233. 

30 



Capítulo 1 

Bern, M., Sturbaum, C , Karayalcin, S., Berschneider, H., Wachsman, J. & Powell, D. (1989) Immune 
system control of rat and rabbit colonic electrolyte transport. The Journal of Clinical Investigation, 83: 
1810-1820. 

Bjõrn-Rasmussen, E., Hageman, J., Dungen, P., Ksiazek, A. & Biberfeld, P. (1985) Tranferrin receptors 
on circulating monocytes in hereditary haemochromatosis. Scandinavian Journal of Haematology, 34: 
308-311. 

Blake, D., Hall, N., Dieppe, P., Halliwell, B. & Gutteridge, J. (1981) The importance of iron in 
reumathoide disease. Lancett, ii: 1142-1144. 

Blumberg, R., Chopra, S., Ibrahim, R., Crawford, J., Farraye, F., Zeldis, J. & Berman, M. (1988) Primary 
hepatocellular carcinoma in idiopathic hemochromatosis after reversal of cirrhosis. Gastroenterology, 95: 
1399-402. 

Boender, C. & Verloop, M. (1969) Iron absorption, iron loss and iron retention in man: studies after oral 
administration of a tracer dose of59 FeS04and l3lBaS04. British Journal of Haematology, 17: 45-58. 

Bomford, A., Young, S. P., Nouri-Aria, K. & Williams, R. (1983) Uptake and release of transferrin and 
iron by mitogen-stimulated human lymphocytes. British Journal of Haematology, 55: 93-101. 

Botwell, T.& Macphail, A. (1998) Hereditary Hemochromatosis: etiologic, pathologic and clinical 
aspects. Seminars in Hematology, 35: 55-71. 

Brock, J. (1994) In: Iron Metabolism in Health and Disease. Brock, J., Halliday, J., Pippard, M. & 
Powell, L. eds., pp.353-389. W.B. Sauders. 

Bryan, C , Nishiya, K., Pollack, B., Dupont, B. & De Sousa, M. (1981) Differential inhibition of the MLR 
by iron. Immunogenetics, 12: 129-140. 

Bryan, C. & Leech, S. (1983) The immunoregulatory nature of iron: lymphocyte proliferation. Cellular 
Immunology, 75: 71-79. 

Bull, P., Thomas, G., Rommens, J., Forbes, J. & Cox, D. (1993) The Wilson disease gene is a putative 
copper transporting P-type ATPase similar to the Menkes gene. Nature Genetics, 5: 327-337. 

Cabeda, J., Porto, G., Lacerda, R, Jedi-Tehrani, M., da Silva, B. & De Sousa, M. (1995) Anomalies of 
CD8+ population in genetic hemochromatosis: characterization of the T cell repertoire. FASEB Journal, 
9: 527 (Abstr.). 

Cabeda, J., Rodrigues, P , Porto, G., Lacerda, R., da Silva, B. & De Sousa, M. (1997) T cell receptor 
repertoire abnormalities in hemochromatosis. Immunology Letters, 561: 230 (Abstr.). 

Cardoso, E., Stal, P., Hagen, K., Cabeda, J.M., Esin, S., De Sousa, M. & Hulcrantz, R. (1998a) HFE 
mutations in patients with hereditary haemochromatosis in Sweden. Journal of Internal Medicine, 243: 
203- 208. 

Cardoso, E., De Sousa, M. & Hulcrantz, R. (1998b) CD8+ cells in liver and expression of hereditary 
haemocromatosis (HH). Journal of Hepatology, 28: 143 (Abstr.). 

Carella, M., D'Ambrosio, L., Totaro, A., Grifa, A., Valentino, M., Piperno, A., Girelli, D., Roetto, A., 
Franco, B., Gasparini, P. & Camaschella, C. (1997) Mutation analysis of the HLA-H in Italian 
Hemochromatosis patients. American Journal of Human Genetics, 60: 828-832. 

Cartwright, G., Edwards, C, Kravitz, K., Skolnick, M., Amos, D., Johnson, A. & Buskjaer, L. (1979) 
Hereditary hemochromatosis- phenotypic expression of the disease. The New England Journal of 
Medicine, 301: 175-179. 

Carvalho, G. e De Sousa, M. (1988) Iron exerts a specific inhibitory effect on CD2 expression of human 
PBL. Immunology Letters, 19: 163-168. 

31 



Introdução Geral 

Chang, E. B., Mush, M. W. & Mayer, L. (1990) IL-1 and IL-3 stimulate anion secretion in chicken 
intestine. Gastroenterology, 98: 1518-1524. 

Chelly, J. & Monaco, A. (1993a) Cloning the Wilson disease gene. Nature Genetics, 5: 317-318. 

Chelly, J., Turner, Z., Tonnesen, T., Petterson, A., Ishikawa-Brush, Y., Tommerup, N., Horn, N. & 
Monaco, A. (1993b) Isolation of a candidate gene for Menkes disease that encodes a potential heavy 
metal binding protein. Nature Genetics, 3: 14-19. 

Chiossone, D., Simon, P. & Smith, P. (1990) IL-1: effects on rabbit ileal mucosal ion transport in vitro. 
European Journal of Pharmacology, 180: 217-228. 

Colgan, S., Parkos, C , Delp, C , Arnaout, M. & Madara, J. (1993) Neutrophil migration across cultured 
intestinal epithelial monolayers is modulated by epithelial exposure to IFN-y in a highly polarized 
fashion. The Journal of Cell Biology, 120: 785-798. 

Colgan, S., Resnick, M., Parkos, C, Delp-Archer, C , McGuirk, D., Bacrra, A, Weller, P. & Madara, J. 
(1994a) IL-4 directly modulates function of a model human intestinal epithelium. The Journal of 
Immunology, 153: 2122-2129. 

Colgan, S., Parkos, C, Matthews, J., DAndrea, L., Awtrey, C , Lichtman, A., Delp- Archer, C. & 
Madara, J. (1994b) Interferon-y induces a cell surface phenotype switch on T84 intestinal epithelial cells. 
American Journal of Physiology, 267: C402-C410. 

Conrad, M. & Umbreit, J. (1993) A concise review: The Mucin-Mobilferrin-Integrin pathway. A 
competitive pathway for metal absorption. Amercan Journal ofHaematology, 42: 67-73. 

Conrad, M., Umbreit, J., Moore, E. & Parmley, R. (1994) Hereditary hemochromatosis: A prevalent 
disorder of iron metabolism with an elusive etiology. American Journal of Hematology, 47: 218-224. 

Costa, L., Moura, E., Moura, J. & De Sousa, M. (1998) Iron compounds after eritrophagocytosis: 
chemical characterization and immunomodulatory effects. Biochemical and Biophysical Research 
Communications, 21 A: 159-165. 

Costa, L., Rebelo da Costa, A. & De Sousa, M. (2000) Ferrireductase: a putative role in iron homeostasis, 
submitted. 

Cox, T. & Peters, T. (1978) Uptake of iron by duodenal biopsy specimens from patients with iron-
deficient anemia and primary haemochromatosis. Lancet, 1: 123-124. 

Cox, T. (1990) Haemochromatosis. Blood Reviews, 4: 75-87. 

Crosby, W. (1963) The control of iron balance by the intestinal mucosa. Blood, 22: 441-449. 

De Silva, D., Askwith, C. & Kaplan, J. (1996) Molecular mechanisms of iron uptake in eukaryotes. 
Physiology Reviews, 76: 31-47. 

De Sousa, M. (1978a) Lymphoid cell positioning: a new proposal for the mechanism of control of 
lymphoid cell migration. Society for Experimental Biology Symposium, 32: 393-407. 

De Sousa, M. (1978b) Ecotaxis, ecotaxopathy and lymphoid malignancy: terms, facts and preditions. In: 
The Immunophatology of Lymphoreticular Neoplasms. Twomey JJ & Good RA Eds. pp 325-359, 
Plenum Publ Co, New York. 

De Sousa, M. & Nishiya, K. (1978c) Inhibition of rosette formation by two iron salts. Cellular 
Immunology, 38: 203-208. 

De Sousa, M., Silva, B., Dõrner, M., Munn, G., Nishiya, K., Grady, R. & Silverstone (1982) Iron and the 
Lymphomieloid System: rationale for considering iron as a target of "Immune surveillance". In: The 
Biochemistry and Physiology of Iron (Paul Saltman & Jack Hegenauer Eds), pp 687-98, Elsevier, 
Amsterdam. 

32 



Capítulo 1 

De Sousa, M. and Potaznick, D. (1984) Proteins of the metabolism of iron, cells of the immune system 
and malignancy. In: "Vitamins, Nutrition and Cancer. Prasad Editions, pp 231-239. 

De Sousa, M., Dynesius-Trentham, R. & Trentham, D. (1988a) Iron-induced changes in T cell 
populations in rat synovium. Annals of the New York Academy of Sciences, 526: 346-348. 

De Sousa, M., Dynesius-Trentham, R., Mota-Garcia, F., Teixeira da Silva, M. & Trentham, D. (1988b) 
Activation of rat synovium by iron. Arthritis and Rheumatism, 31: 653-661. 

De Sousa, M., Dynesius-Trentham, R., Breedvelt, F., Trentham, D. & Lum, J. (1988c) Iron, iron-binding 
proteins and Immune system cells. Annals of the New York Academy of Sciences, 526: 310-322. 

De Sousa, M. (1989a) Immune cell functions in iron overload. Clinical Experimental Immunology, 75: 1-
6. 

De Sousa, M. (1989b) Iron and the lymphomyeloid system: a growing knowledge in: Iron in Immunity, 
Cancer and Inflamation (M. de Sousa and J. H. Brock Eds), pp3-16, J. Wiley, Chichester. 

De Sousa, M. (1992a) T lymphocytes and iron overload: novel correlations of possible significance to the 
biology of the immunological system. Memórias do Instituto Oswaldo Cruz, 87: 23-29. 

De Sousa, M. (1992b) Circulation and distribution of iron: a key to immune interaction. In: Nutrient 
modulation of the immune response. S. Cunningham-Rundles Editions, New York, pp 491-499. 

De Sousa, M. (1994) Lymphocyte traffic and positioning in vivo: an expanding role for the ECM, the 
VLA proteins and the cytokines. Pathology Research and Practice, 190: 840-850. 

De Sousa, M. and Porto, G. (1998) The Immunological System and Hemochromatosis. Journal of 
Hepatology, 28: 1-7. 

De Sousa, M., Porto, G., Arosa, F., Cardoso, C, Cabeda, J., Lacerda, R. & Fraga, J. (2000) T lymphocyte 
expression and function in hemochromatosis. In: Hemochromatosis. Genetics, Pathophysiology, 
Diagnosis, and Treatment, James Barton & Edwards Eds., pp 396-407. Cambridge University Press. 

Djeha, A. & Brock, J. (1992a) Uptake and intracellular handling of iron from transferrin and iron chelates 
by mitogen stimulated mouse lymphocytes. Biochimica et Biophysica Acta, 1133: 147-52. 

Djeha, A., Pérez-Arellano, J., Hayes, S. & Brock, J. (1992b) Transferrin synthesis by macrophages: up-
regulation by y- interferon and effect on lymphocyte proliferation. FEMS Microbiology Immunology, 
105: 279-282. 

Djeha, A., Perez- Arellano, J., Hayes, S., Oria, R., Simpson, R., Raja, K. & Brock, J. (1995) Cytokine-
mediated regulation of transferrin synthesis in mouse macrophages and human T lymphocytes. Blood, 85: 
1036-1042. 

Dõrner, M., Silverstone, A., Nishiya, K., Sostoa, A., Munn, G. & De Sousa, M. ( 1980) Ferritin synthesis 
by human T lymphocytes. Science, 209: 1019-1020. 

Dõrner, M., Silverstone, A., Sostoa, A., Munn, G. & De Sousa, M. (1983) Relative subunit composition 
of the ferritin synthesized by selected human lymphomyeloid cell populations. Experimental Hematology, 
11:866-872. 

Dullmann, J., Wulfhekel, U., Mohr, A., Riecken, K. & Huasmann, K. (1991) Absence of macrophage and 
presence of plasmacellular iron storage in the terminal duodenum of patients with hereditary 
haemochromatosis. Virchows Archiv A Pathological Anatomy and Histopathology, 418:241 -247. 

Dybedal, I., Larsen, S. & Jacobsen, S. (1995) IL-12 directly enhances in vitro murine erythropoiesis in 
combination with IL-4 and stem cell factor. Journal of Immunology, 154: 4950-4955. 

Edwards, C , Griffen, L., Goldbarg, D., Drummond, C, Skolnick, M. & Kushner, J. (1988) Prevalence of 
hemochromatosis among 11,065 presumably healthy blood donors. New England Journal of Medicine, 
318: 1355-62. 

33 



Introdução Geral 

Eisenstein, R. & Blemings, K. (1998). Iron regulatory proteins, iron responsive elements and iron 
homeostasis. Journal of Nutrition, 128: 2295-2298. 

Fahmy, M. & Young, S. (1993) Modulation of iron metabolism in monocyte cell line U937 by 
inflammatory cytokines: changes in Tf uptake, iron handling and Ft mRNA. Biochemistry Journal, 296: 
175-181. 

Feder, J., Gnirke, A., Thomas, W., Tsuchhashi, Z., Ruddy, D., Basava, A., Dormishian, F., Domingo, R., 
Ellis, M., Fullan, A., Hinton, L., Jones, N., Kimmel, B., Kronmal, G., Lauer, P., Lee, V., Loeb, D., Mapa, 
F., Mcllelland, E., Meyer, N., Mintier, G., Moeller, N., Moore, T., Morikang, E., Prass, C, Quintana, L., 
Starnes, S., Schatzamn, R., Brunke, K., Drayna, D., Rish, N., Bacon, B. & Wolf, R. (1996) A novel MHC 
Class I-like gene is mutated in patients with hereditary haemochromatosis. Nature Genetics, 13: 399-406. 

Feder, J., W., Tsuchhashi, Z., Irrinki, A., Lee, V., Mapa, F., Morikang, E., Prass, C., Starnes, S., Ruddy, 
D., Wolf, R. Parkkila, S., Sly, W. & Schatzamn, R. (1997) The hemochromatosis founder mutation in 
HLA-H disrupts p2m-microglobulin interaction and cell surface expression. The Journal of Biological 
Chemistry, 272: 14025-14028. 

Feder, J., Penny, D., Irrinki, A., Lee, V., Lebrón, J., Watson, N., Tsuchihashi, Z., Sigal, E., Bjorkman, P. 
& Schatzman, R. (1998) The hemochromatosis gene product complexes with the transferrin receptor and 
lowers its affinity for ligand binding. Proceedings of the National Academy of Sciences of the United 
States of America, 95: 1472-1477. 

Fillet, G. & Marsaglia, G. (1975) IH Abnormality in RBC transport of iron by the RES. Blood, 46: 1007 
(Abstract). 

Fillet, G. Béguin, Y. & Baldelli, L. (1989) Model of RES iron metabolism in humans: abnormal behavior 
in HH and inflamation. Blood, 74: 844-851. 

Flanagan, P., Lam, D., Banerjee, D. & Valberg, L. (1989) Ferritin release by mononuclear cells in HH. 
Journal of Laboratory and Clinical Medicine, 113: 145-150. 

Fleming, M. & Andrews, N. (1998) Mammalian iron transport: an unexpected link between metal 
homeostasis and host defense. Journal of Laboratory and Clinical Medicine, 132: 464-468. 

Fleming, R., Migas; M., Zhou, X., Jiang, J, Britton, R., Brunt, E., Tomatsu, S., Waheed, A., Bacon, B. & 
Sly, W. (1999) Mechanisms of increased iron absorption in murine model of hereditary hemochromatosis: 
increased expression of the iron transporter DMT1. Proceedings of the National Academy of Sciences of 
the United States of America, 96: 3143-3148. 

Fracanzani, A., Fargion, S., Romano, R., Piperno, A., Arosio, P., Ruggeri, G, Ronchi, G. & Fiorelli, G. 
(1989) Immunohistochemical evidence for a lack of ferritin in duodenal absorptive epithelial cells in 
idiopathic hemochromatosis. Gastroenterology, 96: 1071-1078. 

Gerhard, G. Elshof, A. & Chorney, M. (1998) Hereditary Haemochromatosis as an immunological 
disease. British Journal ofHaematology, 100: 247-255. 

Good, M. F., Chapman, D. E., Powell, L. W. & Halliday, J. W. (1986) The effect of iron (Fe3+) on the 
cloning efficiency of human memory T4+ lymphocytes. Clinical Experimental Immunology, 66: 340-347. 

Gordeuk, V., Orithviraj, P., Dolinar, T. & Brittenham, G (1988) IL-1 administration in mice produces 
hipoferremia despite neutropenia. Journal of Clinical Investigation, 82: 1934-1938. 

Gordeuk, V., Bailou, S., Lozanski, G. & Brittenham, G (1992) Decreased concentrations of tumor 
necrosis factor-a in supernatants of monocytes from homozygotes for hereditary hemochromatosis. 
Blood, 79: 1855-1860. 

Gross, C, Irrinki, A., Feder, J. & Enns, C. (1998) Co-trafficking of HFE, a nonclassical major 
histocompability complex class I protein, with the transferrin receptor implies a role in intracellular iron 
regulation. The Journal of Biological Chemistry, 273: 22068-22074. 

34 



Capítulo 1 

Gunshin, H., Mackenzie, B., Berger, U., Gunshin, Y., Romero, M., Boron, W., Nussberger, S., Gollan, L. 
& Hediger, M. (1997) Cloning and charactherization of a mammalian proton-coupled metal-ion 
transporter. Nature, 388: 482-488. 

Han, 0., Fleet, J. & Wood, R. (1999) Reciprocal regulation of HFE and Nramp2 gene expression by iron 
in human intestinal cells. Journal of Nutrition, 129: 98-104. 

Harris, E. (1995) The iron-copper connection: the link to ceruloplasmin grows stronger. Nutrition 
Reviews, 53:170-173. 

Harris, Z., Klomp, L. & Gitlin, J. (1998) Aceruloplasminemia: an inherited neurodegenerative disease 
with impairment of iron hemeostasis. American Journal of Clinical Nutrition, 67: 972S-977S. 

Hentze, M. & Kùhn, L. (1996) Molecular control of vertebrate iron metabolism: mRNA-based regulatory 
circuits operatd by iron, nitric oxide and oxidative stress. Proceedings of the National Academy of 
Sciences of the United States of America, 93: 8175-8182. 

Hiribarren, A., Heyman, M., L'Helgouac'h, A. & Desjeux, J. (1993) Effect of cytokines on the epithelial 
function of the human colon carcinoma cell line HT29 cl 19A. Gut, 34: 616-620. 

Holmgren, J., Frykuland, J. and Larsson, H. (1989) Gamma-interferon-mediated down-regulation of 
electrolyte secretion by intestinal epithelial cells: a local immune mechanism? Scandinavian Journal of 
Immunology, 30: 499-503. 

Jacobs A. & Summers MR (1981) Iron uptake and ferritin synthesis by peripheral blood leucocytes in 
patients with primary idiopathic haemochromatosis. British Journal of Haematology, 49: 649-652. 

Jazwinska, E. C , Cullen, L., Busfield, F., Pyper, W., Webb, S. & Powell, L. Haemochromatosis and 
HLA-H (1996; Nature Genetics, 14: 249-51. 

Jouanolle, A., Gandon, G, Jézéquel, P., Blayau, M. & Campion, M. (1996) Haemocromatosis and HLA-
H. Nature Genetics, 14: 251-2. 

Kaur, J., Spiers, A., Catovssy, D. & Dalton, D. (1974) Increase of T lymphocytes in in the spleen in 
Hodgkin's disease. Lancet, ii: 800-802. 

Kobune, M., Kohgo, Y., Kato, J., Miyazaki, E. & Niitsu, Y. (1994) Interleukin- 6 enhances hepatic 
transferrin uptake and ferritin expression in rats. Hepatology, 19: 1468-1475. 

Kolios, G., Rooney, N., Murphy, C. T., Robertson, D. A. F. & Westwick, J. (1998) Expression of 
inducible nitric oxide synthase activity in human colon epithelial cells: modulation by T lymphocyte 
derived cytokines. Gut, 43: 56-63. 

Roller, B., Marrack, P., Kappler, J. & Smithies, O. (1990) Normal development of mice deficient in (32m, 
MHC classl and CD8+ T cells. Science, 248: 1227-1230. 

Kozma, M. M., Chowrimootoo, G., Debnam, E. S., Epstein, O. & Srai, S. K. S. (1994) Development 
changes in mucosal iron binding proteins in the guinea pig. Expression of transferrin, H and L ferritin and 
binding of iron to a low molecular weight protein. Biochimica et Biophysica Acta, 1201: 229-234. 

Lacroix, C. & Said, S. (1992) Muscle siderosis in AIDS: A marker for macrophage disfunction. Journal 
of Neurology, 239: 46-48. 

Lebrón, J., Bennet, M., Vaughn, D., Chirino, A., Snow, P., Mintier, G, Feder, J. & Bjorkman, P. (1998) 
Crystal structure of the hemochromatosis protein and characterization of its interaction with tranferrin 
receptor. Cell, 93: 111-123. 

Levinson, B., Gitschier, J., Vulpe, C, Whitney, S., Yang, S. & Packman, S. (1993) Are X-linked cutis 
laxa and Menkes disease allelic?. Nature Genetics, 3: 6. 

Liu, X., Supek, F., Nelson, N. & Culotta, C. (1997) Negative control of heavy metal uptake by S. 
cerevisiae BSD2 gene. The Journal of Biochemical Chemistry, 272: 11763-117669. 

35 



Introdução Geral 

Liu, X. & Culotta, V. (1999) Post-translation control of Nramp metal transport in yeast. The Journal of 
Biochemical Chemistry, 21 A: 4863-4868. 

Lombard, M., Bomford, A. & Hynes, M. (1989) Regulation of hepatic TfR in hereditary 
haemochromatosis. Hepatology, 9: 1-5. 

Lombard, M., Bomford, A., Poison, R., Bellingham, A. & Williams, R. (1990) Differential expression of 
tranferrin receptor in duodenal mucosa in iron overload. Evidence for a site-specific defect in Genetic 
Hemochromatosis. Gastroenterology, 98: 976-984. 

Lynch, S., Skikne, B. & Cook, J. (1989) Food iron absorption in idiophatic hemochromatosis. Blood, 74: 
2187-2193. 

Lynch, S. (1995) Iron overload: Prevalence and impact on health. Nutrition Reviews, 53: 255-260. 

Madara, J. & Stafford, J. (1989) Interferon-y directly affects barrier function of cultured intestinal 
epithelial monolayers. The Journal of Clinical Investigation, 83: 724727. 

Manis, J. & Schachter, D. (1962) Active transport of iron by intestine: features of the two-step 
mechanism. American Journal of Physiology, 203: 73-80. 

Marx, J. (1979) Mucosal uptake, mucosal transfer and retention of iron, measured by whole-body 
counting. Scandinavian Journal ofHaematology, 23: 293-302. 

Mascotti, D. P., Rup, D. & Thach, R. E. (1995) Regulation of iron metabolism: Translational effects 
mediated by iron, heme and cytokines. Annual Review of Nutrition, 15: 239-61. 

Mazumder, B., Mukhopadhyay, C , Prok, A., Cathcart, M. & Fox, P.(1997) Induction of ceruloplasmin 
synthesis by IFN-y in human monocytic cells. Journal of Immunology, 159: 1938-1944. 

McKay, D., Croitoru, K. & Perdue, M. (1996) T cell-monocyte interactions regulate epithelial physiology 
in a coculture model of inflammation. American Journal of Physiology, 270: C418-C428. 

McKay, D., Benjamin, M. & Lu, J. (1998) CD4+ T cells mediate superantigen-induced abnormalities in 
murine jejunal ion transport. American Journal of Physiology, 275: G29-38. 

McLaren, G., Nathanson, M., Trevett, D., Thomson, W. & Jacobs, A. (1985) Iron absorption and and 
mucosal iron kinetics in hereditary hemochromatosis. Blood, 66: 47a (Abstract). 

McLaren, G, Nathanson, M., Jacobs, A., Trevett, D. & Thomson, W. (1990) Regulation of intestinal iron 
absorption and mucosal iron kinetics in hereditary hemochromatosis. Journal of Laboratory and Clinical 
Medicine, 117:390-401. 

Mencacci, A., Cenci, E., Boelaert, J., Bucci, P., Mosci, P., Fe d'Ostiani, C, Bistoni, F. & Romani, L. 
(1997) Iron overload alters innate and T helper cell responses to Candida albicans in mice. The Journal 
of Infectious Diseases, 175: 1467-76. 

Mercer, J., Livingston, J., Hall, B., Paynter, J., Begy, C, Chaansekharappa, S., Lockhart, P., Grimes, A., 
Bhave, M., Siemieniak, D & Glover, T. (1993) Isolation of a partial candidate gene for Menkes disease by 
positional cloning. Nature Genetics, 3: 20-25. 

Miura, A., Endo, K, Sugawara, T., Kameoka, J., Watabe, N., Meguro, K., Fukuhara, 0., Sato, I., Suzuki, 
C. & Yoshinaga, K. (1991) T cell-mediated inhibition of erythropoiesis in aplastic anaemia: the possible 
role of IFN-y and TNF-oc. British Journal ofHaematology, 78: 442-449. 

Moncada, S. & Higgs, A. (1993) The L-arginine-nitric oxide pathway. The New England Journal of 
Medicine, 329: 2002-2012. 

Moore, D. & Sears, D. (1994) Pica, iron deficiency and the medical history. American Journal of 
Medicine, 97: 390-393. 

36 



Capitulo 1 

Moroz, C , Giler, S., Kupfer, B. & Urca, I. (1977) Lymphocytes bearing surface ferritin in patients with 
Hodgkin's disease and breast cancer. New England Journal of Medicine, 297: 1172-1173. 

Moura, E. (1997a) Uptake and release of iron by monocytes and macrophages. Investigation of normal 
subjects and patients with hereditary haemochromatosis. PhD Thesis, Utrecht, The Netherlands. 

Moura, E., Verheul, A. & Marx, J. (1997b) Evaluation of the role of FcgR and complement receptors on 
the decreased phagocytosis of Hereditary Haemochromatosis patients. Scandinavian Journal of 
Immunology, 46: 399-405. 

Moura, E., Noordermeer, M., Verhoeven, N., Verheul, A. & Marx, J. (1998a) Iron release from human 
monocytes after erytrophagocitosis in vitro: an investigation in normal subjects and hereditary 
hemochromatosis patients. Blood, 92: 2511-2519. 

Moura, E., Verheul, A. & Marx, J. (1998b) Phagocytosis by monocytes and monocyte derived 
macrophages is impared in Genetic Haemochromatosis. European Journal of Clinical Investigation, 28: 
164- 173. 

Moyo, M., Mandishona, E., Hasstedt, S., Gangaidzo, I., Gomo, Z., Khumalo, H., saungweme, T., Kiire, 
C., Paterson, A., Bloom, P., MacPhail, A., Rouit, T. & Gordeuk, V. Evidence of genetic transmission in 
African overload. Blood, 91: 1076-82. 

Muir, W., Hopfer, U. & King, M. (1984) Iron transport across brush-border membranes from normal and 
iron deficient mouse upper small intestine. The Journal of Biological Chemistry, 259, 4896-4903. 

Mukhopadhyay, C., Attieh, Z. & Fox, P. (1998) Role of Ceruplasmin in Cellular Iron Uptake. Science, 
279:714-717. 

Mura, C., Raguenes, O. & Férec, C. (1999) HFE mutations analysis in 711 hemochromatosis probands: 
Evidence for S65C implication in mild form of hemochromatosis. Blood, 93: 2502-2505. 

Neckers, L., Crossman, J. Transferrin receptor induction in mitogen stimulated human T lymphocytes is 
required for DNA synthesis and cell division is regulated by IL-2. Proceedings of the National Academy 
of Sciences of the United States of America, 80: 3493. 

Nelson, N. (1999) Metal ion transporters and homeostasis. The European Molecular Biology 
Organization Journal, 18: 4361-4371. 

Nishiya, K., De Sousa, M., Tsoi, E., Bognacki, J. & Harven, E. (1980) Regulation of expression of a 
human lymphoid surface marker by iron. Cellular Immunology, 53: 71-83. 

Nunez, M., Alvarez, X., Smith, M., Tapia & Glass, J. (1994) Role of redox systems on Fe3+ uptake by 
transformed intestinal epithelial (Caco-2) cells. American Journal of Physiology, 267: C1582-C1588. 

Okamoto, N., Wada, S., Oga, T., Kawata, Y., Baba, Y., Habu, D., Takeda, Z. & Wada, Y. (1996) 
Hereditary ceruloplasmin deficiency with hemosiderosis. Human Genetics, 97: 755-758. 

Osaki, S. & Johnson, D. (1969) Mobilization of liver iron by ferroxidase (ceruloplasmin). The Journal of 
Biological Chemistry, 244: 5757-65. 

Osaki, S., Johnson, D. & Frieden, E. (1966) The possible significance of the ferrous oxidase activity of 
ceruloplasmin in normal human serum. The Journal of Biological Chemistry, 241: 2746-2751. 

Osaki, S., Johnson, D. & Frieden, E. (1971) The mobilization of iron from the perfused mammalian liver 
by a serum copper enzyme, ferroxidase I. The Journal of Biological Chemistry, 246: 3018-3023. 

Parkkila, S., Waheed, A., Britton, R., Bacon, B., Zhou, X., Tomatsu, S., Fleming, R. & Sly, W. (1997a) 
Association of the transferrin receptor in human placenta with HFE, the protein defective in hereditary 
hemochromatosis. Proceedings of the National Academy of Sciences of the United States of America, 94: 
13198-13202. 

3/ 



Introdução Geral 

Parkkila, S., Waheed, A., Britton, R., Feder, J., Tsuchihashi, Z., Schatzman, R., Bacon, B. & Sly, W. 
(1997b) Immunohistochemistry of HLA-H, the protein defective in patients with hereditary 
hemochromatosis, reveals unique pattern of expression in gastrointestinal tract. Medical Sciences, 94: 
2534-2539. 

Petrukhin, K., Fisher, S., Pirastu, M., Tanzi, R., Chernov, I., Devoto, Brzustowicz, L., Cayanis, E., Vitale, 
E., Russo, J., Matseoane, D., Boukhgalter, B., Wasco, W., Figus, A., Loudianos, J., Cao, A., Sternlieb, I., 
Evgrafov, 0., Parano, E., Pavone, L., Warburton, D., Ott, J., Penchaszadeh, G., Scheinberg, I. & Gilliam, 
T. (1993) Mapping, cloning and genetic characterization of the region containing the Wilson disease 
gene. Nature Genetics, 5: 338-343. 

Philips, J. (1976) Specific binding of zinc transferrin to human lymphocytes. Biochemical and 
Biophysical Research Communications, 72: 634-639. 

Pietrangelo, A., Rocchi, E., Ferrari, A., Ventura, E. and Cairo, G. (1991) Regulation of hepatic 
transferrin, transferrin receptor and ferritin genes in human siderosis. Hepatology, 14: 1083-1089. 

Pietrangelo, A., Rocchi, E., Casalgrandi, G., Rigo, G., Ferrari, A., Perini, M., Ventura, E. & Cairo, G. 
(1992) Regulation of transferrin, transferrin receptor and ferritin genes in human duodenum. 
Gastroenterology, 102, 802-809. 

Pietrangelo, A., Gualdi, R., Casalgrandi, G., Conte, D., Cesarini, L., Ventura, E. and Cairo, G. (1993) 
Molecular defects in the control of duodenal iron metabolism in genetic haemochromatosis. 
Gastroenterology, 104, A272. 

Pietrangelo, A., Casalgrandi, G., Quaglino, D., Gualdi, R., Conte, D., Milani, S., Montosi, G., Cesarini, 
L., Ventura, E. & Cairo, G. (1995) Duodenal ferritin synthesis in genetic hemochromatosis. 
Gastroenterology, 108: 208-217. 

Porto, G. (1993) Hemocromatose Idiopática: aspectos epidemiológicos, hematológicos e imunológicos. 
Tese de Doutoramento, Porto, Portugal. 

Porto, G., Reimão, R., Gonçalves, C, Vicente, C, Justiça, B & De Sousa, M. (1994) Haemochromatosis 
as a window into the study of the immunological system: a novel correlation between CD8+ lymphocytes 
and iron overload. European Journal ofHaematology, 52: 283-290. 

Porto, G., Vicente, C, Teixeira, M. A., Martins, 0., Cabeda, J. M., Lacerda, R., Gonçalves, C , Fraga, J., 
Macedo G., Silva, B. M., Alves, H., Justiça, B & De Sousa, M. (1997) Relative impact of HLA phenotype 
and CD4/CD8 ratios in the clinical expression of hemochromatosis. Hepatology, 25: 397-402. 

Porto, G., Alves, H., Rodrigues, P., Cabeda, J., Portai, G, Ruivo, A., Justiça, B., Wolff, R. & De Sousa, 
M. (1998) Major histocompability complex class I associations in iron overload: evidence for a new link 
between the FIFE H63D mutation, HLA-A29, and non-classical forms of haemochromatosis. 
Immunogenetics, 47: 404-410. 

Powell, L., Campbell, C. & Wilson, E. (1970) Intestinal mucosal uptake of iron and iron retention in 
idiopathic haemochromatosis as evidence for a mucosal abnormality. Gut, 11: 727-731. 

Powell, L., Burt, M., Halliday, J. & Jazwinska, E. (1996) Hemochromatosis: Genetics and pathogenesis. 
Seminars in liver disease, 16: 55-63. 

Radisky, D. & Kaplan, J. (1999) Regulation of transition metal transport across the yeast plasma 
membrane. The Journal of Biochemical Chemistry, 274: 4481-84. 

Raja, K., Pountney, D., Bomford, A., Przemioslo, R., Sherman, D., Simpson, J., Williams, R. & Peters, T. 
(1996) A duodenal mucosal abnormality in the reduction of Fe(III) in patients with genetic 
haemochromatosis. Gut, 38: 765-769. 

Raja, K. B., Jayasinghe, N. N., Simpson, R. J. & Peters, T. J. (1997) Nitric oxide: effects on duodenal 
iron absorption. Biochemical Society Transactions, 25: 390S. 

38 



Capítulo 1 

Reif, D. W. & Simmons, R. D. (1990) Nitric oxide mediates iron release from ferritin. Archives of 
Biochemistry and Biophysics, 283: 537-541. 

Reimão, R., Porto, G. & De Sousa, M. (1991) Stability of CD4/CD8 ratio in man: new correlation 
between CD4/CD8 profiles and iron overload in Idiophatic Hemochromatosis patientes. CR. Académie 
de Sciences de Paris, 313: 481-483. 

Roetto, A., Totaro, A., Cazzola, M., Cicilianao, M., Bosio, S., D'Ascola, G., Carella, M., Zelante, L., 
Kelly, A., Cox, T., Gasparini, P. & Camaschella, C. (1999) Juvenille hemochromatosis locus maps to 
chromossome lq. American Journal of Human Genetics, 64: 1388-1393. 

Roy, C., Penny, D., Feder, J. & Enns, C. (1999) The hereditary hemochromatosis protein, HFE 
specifically regulates Tf-mediated iron uptake in HeLa cells. The Journal of Biochemical Chemistry, 21 A: 
9022-9028. 

Sanchez, L., Ismail, M., Liew, F. Y. & Brock, J. H. (1996) Iron transport across Caco-2 cell monolayers. 
Effect of transferrin, lactoferrin and nitric oxide. Biochimica et Biophysica Acta, 1289: 291-297. 

Santos, L., Lider, 0., Audette, J., Khoury, S. & Weiner, H. (1989) Characterization of 
immunomodulatory properties and accessory cell function of small intestinal epithelial cells. Cellular 
Immunology, 127: 26-34. 

Santos, M. & De Sousa, M. (1994) In vitro modulation of T-cell surface molecules by iron. Cellular 
Immunology, 154:498-506. 

Santos, M., Schilham, M., Rademakers, L., Marx, J., De Sousa, M. & Clevers, H. (1996) Defective iron 
homeostasis in (32-microglobulin knockout mice recapitulates Hereditary Haemochromatosis in man. 
Journal of Experimental Medicine, 184: 1975-1985. 

Santos, M. (1998a) Iron, HFE and Hemochromatosis. PhD Thesis, Utrecht, The Netherlands. 

Santos, M., Clevers, H., De Sousa, M. & Marx, J. (1998b) Adaptative response of iron absorption to 
anemia, increased erythropoiesis, iron deficiency, and iron loading in beta2-microglobulin knockout mice. 
Blood, 91: 3059-65. 

Santos, M., De Sousa, M., Schilham, M., Rademakers, L., Cleveres, H. & Marx, J. (1999) Iron overload 
and heart fibrosis in p2-microglobulin and RAG 1-deficient mice. FASEB Journal, 13: A487 (Abstr.) 

Seiser, C , Teixeira, S. & Kûhn, L. (1993) IL-2 dependent transcriptional and post-transcriptional 
regulation of TfR mRNA. Journal of Biochemical Chemistry, 268: 13074-13080. 

Simpson, R., Raja, K. & Peters T. (1986) Fe2+ uptake by mouse intestinal mucosa in vivo and by isolated 
intestinal brush-border membrane vesicles. Biochimica and Biophysica Acta, 860: 229-235. 

Simpson, R., Moore, R. & Peters, T. (1988) Significance of non-esterified fatty acids in iron uptake by 
intestinal brush-border membrane vesicles. Biochimica and Biophysica Acta, 941: 39-47. 

Soltys, H. & Brody, H. (1970) Synthesis of Tf by human peripheral blood lymphocytes. Journal of 
Laboratory and Clinical Medicine, 75: 634-674. 

Stremmel, W., Arweiler, D., Vierbuchen, M., Teichmann, R., Diede, H. & Strohmeyer, G. (1990) The 
membrane iron binding protein is enriched in the liver of patients with primary hemochromatosis. 
Hepatology, 142A (Abstr.). 

Stremmel, W., Teichmann, R. & Strohmeyer, G. (1991) Carrier mediated cellular uptake of non-Tf bound 
iron: significance and regulation of a membrane iron binding protein. Journal of Hepatology, 13: 574. 

Stremmel, W., Riedel, H., Niederau, C. & Strohmeyer, G. (1993) Pathogenesis of genetic 
haemochromatosis. European Journal of Clinical Investigation, 23: 321-329. 

Summers, M., Worwood, M. & Jacobs, A. (1974) Ft in normal erythrocytes, lymphocytes, polimorphs 
and monocytes. British Journal ofHaematology, 28: 19-26. 

39 



Introdução Geral 

Summers, M. & Jacobs, A. (1976) Iron uptake and Ft synthesis by peripheral blood leucocytes from 
normal subjects and patients with iron deficiency and anemia of chronic disease. British Journal of 
Haematology, 34: 221-229. 

Taetle, R. & Honeysett, J. (1988) y-interferon modulates human monocyte/macrophage TfR expression. 
Blood, 7\: 1590-1595. 

Tanzi, R., Petrukhin, K., Pellequer, J., Wasco, W., Ross, B., Romano, D., Parano, E., Pavone, L., 
Brzustowicz, L., Devoto, M., Peppercorn, J., Bush, A., sternlieb, I., Pirastu, M., Gusella, J., Evgrafov, 0., 
Penchaszadeh, G., Honig, B., Edelman, I., Soares, M., Scheinberg, I. & Gilliam, T. (1993) The Wilson 
disease gene is a copper transporting ATPase with homology to the Menkes disease gene. Nature 
Genetics, 5: 344-350. 

Tapia, V., Arredondo, M., Nunez, M. (1996) Regulation of Fe absorption by cultured intestinal epithelia 
(Caco-2) cell monolayers with varied Fe status. American Journal of Physiology, 271: G443-7. 

Teichmann, R. & Stremmel, W. (1990) Iron uptake by human upper small intestine microvillous 
membrane vesicles. The Journal of Clinical Investigation, 86: 2145-2153. 

Ten Elshof, A., Brittenham, G., Chorney, K., Page, M., Gerhard, G, Cable, E., Chorney, M. (1999) yô 
intraepithelial lymphocytes drive tumor necrosis factor-a resposiveness to intestinal iron challenge: 
relevance to hemochromatosis. Immunological Reviews, 167: 223-232. 

Thorson , J., Smith, K., Gomez, F., Naumann, P. & Kamp, J. (1991) Role of iron in Tcell activation: Thl 
clones differ from Th2 clones in their sensivity to inhibition of DNA synthesis caused by IgG Mabs 
againts the transferrin receptor and the iron chelator desferroxamine. Cell Immunology, 134: 126-137. 

Torti, S., Kwakk, L., Miller, S., Miller, L., Ringold, G, Myambo, K., Young, A. & Torti, F. (1988) The 
molecular cloning and characterization of murine Ft H chain, a TNFa-inducible gene. Journal of 
Biological Chemistry, 263: 12638-12644. 

Tran, T., Eubanks, S., Shaffer, K., Zhou, C. & Linder, M. (1997) Secretion of ferritin by rat hepatoma 
cells and its regulation by inflammatory cytokines and iron. Blood, 90: 4979-4986. 

Tsuji, Y., Miller, L., Miller, S., Torti, S. & Torti, F. (1991) TNF-a e IL-la regulate TfR in human diploid 
fibroblasts. The Journal of Biological Chemistry, 266: 7257-7261. 

Vulpe, C., Levinson, B., Whitney, S., Packman, S. & Gistschier, J. (1993) Isolation of a candidate gene 
for Menkes disease and evidence that it encodes a copper-transporting ATPase. Nature Genetics, 3:7-13. 

Waheed, A., Parkkila, S., Zhou, X., Tomatsu, S., Tsuchihashi, Z., Feder, J., Schatzman, R., Britton, R., 
Bacon, B. & Sly, W. (1997) Hereditary hemochromatosis: Effects of C282Y and H63D mutations on 
association with (32 microglobulin, intracellular processing, and cell surface expression of the HFE protein 
in COS-7 cells. Proceedings of the National Academy of Sciences of the United States of America, 94: 
12384- 12389. 

Waheed, A., Parkkila, S., Saarnio, J., Fleming, R, Zhou, X., Tomatsu, S., Britton, R, Bacon, B. & Sly, 
W. (1999) Association of HFE protein with transferrin receptor in crypt enterocytes of human duodenum. 
Proceedings of the National Academy of Sciences of the United States of America, 96: 1579-84. 

Weinberg, E. (1989) Cellular regulation of iron assimilation. Quarterly review of Biology, 64: 261-290. 

Weiss, G., Wachter, H. & Fuchs D. (1995) Linkage of cell-mediated immunity to iron metabolism. 
Immunology Today, 16: 495-500. 

Weiss, G., Bogdan, C. & Hentze, M. (1997) Pathways for the regulation of macrophage iron metabolism 
by the anti-inflamatory cytokines IL-4 and IL-13. The Journal of Immunology, 158: 420-425. 

Whittaker, P., Skikne, B., Covell, A., Flowers, C, Cook, A., Lynch, S. & Cook, 1(1989) Duodenal iron 
proteins in idiopathic hemochromatosis. The Journal of Clinical Investigation, 83: 261-267. 

40 



Capítulo 1 

Wood, R. & Han, O. (1998) Recently identified molecular aspects of intestinal iron absorption Journal of 
Nutrition, 128: 1841-1844. 

Yoshida, K., Furihata, K., Takeda, S., Nakamura, A., Yamamoto, K., Morita, H., Hiyamuta, S., Ikeda, S., 
Shimizu, N. & Yanagisawa, N. (1995) A mutation in the ceruloplasmin gene is associated with systemic 
haemosiderosis in humans. Nature Genetics, 9: 267-272. 

Zhou, Y., Tomatsu, S. Fleming, R., Parkkila, S., Waheed, A., Jiang, J., Fei, K., Brunt, E., Ruddy, D., 
Prass, C , Schatzman, R., O'Neil, R., Britton, R., Bacon, B. & Sly, W. (1998) HFE gene knockout 
produces mouse model of hereditary hemochromatosis. Proceedings of the National Academy of Sciences 
of the United States of America, 95: 2492-2497. 

Zijlstra, M., Bix, M., Simister, N., Loring, J., Raulet & Jaenisch, R. (1990) ^-microglobulin deficient 
mice lack CD4-8+ cytolytic T cells. Nature, 344: 742-746. 

Zoller, H., Pietrangelo, A., Vogel, W. & Weiss, G. (1999) Duodenal metal-transporter (DMT-1, NRAMP-
2) expression in patients with hereditary haemochromatosis. Lancet, 353: 2120-3. 

41 



Capítulo 2 

2 O DUODENO DE RATINHO COMO MODELO DE ESTUDO IN 
VITRO DO TRANSPORTE IÓNICO 



O Duodeno de Ratinho como Modelo de Estudo in Vitro do Transporte Iónico 

2 O DUODENO DE RATINHO COMO MODELO DE ESTUDO IN VITRO DO 

TRANSPORTE IÓNICO 43 

2.1 Introdução 45 

2.1.1 O transporte de iões e moléculas através da membrana celular 45 

2.1.2 Medição das propriedades eléctricas do duodeno de ratinho em condições de 

curto circuito 45 

2.1.3 Inibidores de transporte e inibidores metabólicos 50 

2.2 Materiais e Métodos 53 

2.2.1 Reagentes e soluções 53 

2.2.2 Animais de experiência 54 

2.2.3 Preparação- Isolamento e montagem 54 

2.2.4 Câmaras tipo Ussing 55 

2.2.5 Eléctrodos para injecção de corrente e eléctrodos para medição de diferença de 

potencial 56 

2.3 Resultados 57 

2.3.1 Características electro fisiológicas gerais 57 

2.3.2 Análise da corrente de curto circuito 58 

2.4 Discussão 63 

2.5 Bibliografia 65 

44 



Capítulo 2 

2.1 Introdução 

2.1.1 O transporte de iões e moléculas através da membrana celular 

Cada célula viva é rodeada por uma membrana plasmática que separa o seu conteúdo 

do meio exterior no qual ela se encontra. A concentração intracelular de iões específicos é 

quase sempre distinta daquela que se verifica no exterior (Dawson 1991, Aidley 1996, Greger 

1996, Guyton 1996). Deste modo, a composição dos fluidos intra e extracelular é diferente e 

permanece numa condição de estado estacionário à custa de uma variedade de processos de 

regulação (Wang 1995) intimamente ligados ao funcionamento dos transportadores iónicos 

membranares. 

De acordo com o modelo de "mosaico fluído" de Singer e Nicholson, a membrana 

plasmática consiste numa bicamada de lípidos que contém proteínas complexas e que possui 

regiões hidrofóbicas localizadas profundamente no interior da zona hidrocarbonada e zonas 

polares à superfície, movendo-se os seus constituintes livremente no plano membranar 

(Moffett 1993). Algumas destas proteínas ligam-se ao centro hidrofóbico da bicamada de 

lípidos e podem estar presentes num único lado da membrana ou atravessam-na integralmente. 

Estas últimas, também denominadas proteínas transmembranares podem desempenhar várias 

funções agindo como canais, bombas, transportadores ou receptores. 

O facto da membrana ser permeavelmente selectiva para produtos polares específicos 

e impermeável a outros, deve-se à presença destas proteínas especializadas. Assim, em última 

análise a permeabilidade da membrana é controlada geneticamente. 

2.1.2 Medição das propriedades eléctricas do duodeno de ratinho em condições de curto 
circuito 

O movimento transepitelial de iões é determinado pelas diferenças de concentração e 

de potencial eléctrico através do tecido e pelos sistemas de transporte que ele possui. A 

caracterização desta actividade pode ser feita pelo estudo dos gradientes de concentração e de 

potencial eléctrico através da preparação biológica assim como da identificação dos seus 

translocadores (canais), transportadores, bombas e respectivos mecanismos de regulação. 

A montagem do epitélio isolado em câmaras apropriadas permite escolher 

independentemente a composição dos meios que banham as duas faces e utilizar fármacos em 

concentrações predestinadas a um ou outro lado. Finalmente, através da injecção de uma 

corrente eléctrica através da preparação é possível controlar a diferença de potencial eléctrico 

transepitelial. Quando a corrente é continuamente ajustada de modo a anular esta diferença de 

potencial tem o nome de corrente de curto circuito (CCC). 

2.1.2.1 A Corrente de curto circuito 

A CCC resulta do movimento transepitelial de uma ou mais espécies carregadas (iões) 

e pode ser medida e registada com grande rigor. Alterações das concentrações iónicas das 
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soluções que banham cada um dos lados do epitélio permitem determinar a importância de 

iões específicos na génese da CCC. Por outro lado, a análise da alteração da CCC por acção 

de drogas que bloqueiam especificamente certos translocadores (inibidores) permite a 

identificação dos sistemas de transporte presentes. Esta é uma das limitações mais importantes 

verificadas no estudo do transporte iónico realizado in vivo. Neste caso, não é possível 

controlar a composição do compartimento (extracelular) que banha a face basolateral do 

epitélio intestinal ou a diferença de potencial eléctrico através do tecido. 

Uma das características da maioria dos epitélios é a sua capacidade de gerar uma 

diferença de potencial eléctrico (V) quando montados de forma adequada e a separar duas 

soluções idênticas de composição apropriada. Nestas condições, não existem gradientes de 

concentração transepiteliais e a génese de V é explicada pela actividade do próprio tecido. 

Se quisermos utilizar a terminologia de electricidade para representar um epitélio, 

podemos utilizar um esquema eléctrico equivalente a um circuito constituído por uma 

resistência Rm e uma bateria Em ligadas em paralelo com uma capacidade Cm (Figura 2.1.). 

Figura 2.1.-Esquema eléctrico representativo de um epitélio. E„,- bateria, R,„- resistência, C,„-
capacidade, i,„- corrente que atravessa a membrana, l r corrente de curto circuito (V=0 mV). 

Nestas condições, o sistema é descrito pela equação: 

Im=Ii+Cm (dV/dt) (1) 

Rm e Em tem um significado operacional. Se injectarmos através do epitélio correntes 

de valores crescentes (I) e esperarmos que o potencial transepitelial (V) estabilize, obtemos 

uma relação I em função de V que é, em geral, linear. 

Rm é a inclinação da recta, a corrente é I; da Figura 2.1. (uma vez que dV/dt=0) e Em é 

a intercepção da recta com o eixo das abeissas (em 1=0). Se usarmos um sistema que mantenha 

V constante e igual a zero o Ij medido nessas condições chama-se CCC. Nestas condições, a 

corrente que atravessa a membrana é dada pela seguinte fórmula (2): 

Ii=V-Em (2) 

Para V=0, temos: 

I=-Em/ Rm (3) 
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em que I é a CCC gerada pelo epitélio. 

Quando o potencial transepitelial é zero e a preparação é banhada pela mesma solução 

dos dois lados não existem gradientes eléctricos ou de concentração para quaisquer dos iões 

em solução. Se nestas condições houver fluxo não nulo de qualquer ião (cloro por exemplo) 

ele terá de ser devido a um mecanismo intraepitelial (intracelular) que liga uma fonte de 

energia livre (hidrólise de ATP ou dissipação de um gradiente de concentrações de outro ião, 

sódio por exemplo) ao transporte ("activo") desse ião (cloro). A CCC é portanto, a soma 

algébrica dos fluxos de todos os iões transportados activamente. 

2.1.2.2 Circuito de um sistema de controlo de potencial 

Na Figura 2.2. encontra-se esquematizado um sistema electrónico convencional de 

controlo de potencial. 

V 

Figura 2.2,- Sistema electrónico convencional de controlo de potencial. P-pontes salinas, Ag-

eléctrodos de prata, Hg- eléctrodos calomelanos, Ai e A2-amplificadores, Rp-resistência das 
pontes, Em-bateria, Rm-resistência da membrana, V-potencial transepitelial, i-corrente, Ec-

potencial de comando. 

Este sistema injecta uma corrente através da preparação, de modo a que o potencial 

transepitelial medido entre os dois eléctrodos de calomelanos (Hg) em continuidade eléctrica 

com os dois lados da câmara seja continuamente nulo no caso de querermos curto-circuitar 

uma preparação. 

Se considerarmos que o potencial transepitelial (V) é amplificado pelo amplificador 

Al , a saída deste (e|) pode ser usada para medir V. A entrada de um segundo amplificador 

(A2), a saída de Al é subtraída do potencial de comando (Ec). Por seu turno, é este último 

amplificador que através das pontes de injecção [Rp(Ag)] injecta uma corrente através do 

epitélio de modo a que o potencial transepitelial siga Ec. De facto, 

V=Em+iRm (1) 

el=Al.V (2) 
eO=(Ec-el).A2 (3) 

Se substituir (2) em (3), vem 

eO=(Ec-A1.V).A2 (4) 
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Uma vez que a corrente (i) aplicada através do sistema constituído pela membrana e 

pontes de injecção (Rm+Rp) pode ser representada por 

i=(eO-Em)/(Rm+2.Rp) (5) 

Substituindo (4) em (5), temos 

i.(Rm+2.Rp)=A2.(Ec-Al.V) (6) 

Se substituirmos (1) em (6), vem 

i.(Rm+2.Rp)= A2.Ec-Al.A2.(Em+i.Rm)-Em (6) 

Se resolvermos a equação em ordem a (i), temos: 

i.Rm+i.2.Rp=A2.Ec-Al.A2.Em-Al.A2.i.Rm-Em 

i.[Rm.(l+Al.A2)+2.Rp]=A2.Ec-[Em.(Al.A2+l)] 

i=A2.Ec-[Em.(Al.A2+l)]/[Rm.(l+Al.A2)+2.Rp] (7) 

Uma vez que A 1 A 2 » 1 porque Al e A2 tem valores na ordem dos 100, se dividirmos 

ambos os membros da fracção por Al A 2 , temos 

i=[Ec/Al)-Em]/[Rm+(2.Rp/Al.A2) ] (8) 

nas condições experimentais por nós utilizadas Rp/ (AlA2)<«Rm, então 

i=(Ec/AlRm)-(Em/Rm) (9) 

Deste modo, Em/Rm = CCC e Ec/Al.Rm corresponde a uma corrente (ig) provocada 

pela aplicação ao epitélio de um potencial Ec/Al. Se conhecermos Ec/Al e conseguirmos 

medir ig podemos então calcular Rm que corresponde à resistência da membrana. Nas nossas 

condições experimentais Ec é mantido continuamente a zero, excepto por períodos de 15 

segundos em que tem o valor de 1 mV, períodos durante os quais se determina Rm. 

2.1.2.3 Compensação da resistência em série 

Nas câmaras tipo Ussing (Ussing & Zerahn 1951) as duas faces da preparação não 

estão em contacto com as fontes de medição de voltagem porque isso introduziria muito ruído 

nos registos. Nestas condições (Figura 2.3.) a corrente (i) que atravessa o epitélio passa antes 

e depois por duas camadas de solução cuja resistência (Rs) determina que o potencial medido 

entre as extremidades das fontes não é o potencial transepitelial pois está acrescentado de um 

erro (Vr) dado por: Vr=i2Rs 

ri 
Pontes do circuito de voltagem 

Epitélio 

S Camada de líquido entre as pontes e o epitélio 

Figura 2.3,- Esquema representativo da localização das pontes do circuito de voltagem numa 
preparação montada numa câmara de Ussing. 

Portanto, o circuito do epitélio passa a ser: 
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ou para V=0 (curto circuito): 

i=(V-Em)/(Rm+Rs) 

i'cc=-Em/(Rm+Rs) 

i'cc =-Em/Rm.[l/(l+Rs/Rm)] 

i'cc = icc.[l/(l+Rs/Rm)] 

ou: 
ice = i'cc.[l+(Rm/Rs)] 

em que i'cc é a corrente medida para V=0 e ice é a verdadeira corrente de curto 

circuito. 

Na prática, mede-se Rs medindo-se a resistência com a câmara montada sem epitélio. 

A seguir monta-se a preparação e mede-se a resistência (Rt) que é: 

Rt=Rm+Rs 

De onde se chega o valor de Rm: 

Rm=Rt-Rs 

Se substituirmos Rs e Rm na equação anterior, uma vez que conhecemos i'cc podemos 

calcular ice. 

É possível construir um sistema que ajuste continuamente V de modo a que: 

V= icc.Rs 

Nessas condições, 

icc=[(icc.Rs)-Em]/(Rm+Rs) 

ou seja: 

icc.Rs+icc.Rm=icc.Rs-Em 

ou 

icc=Em/Rm 

Um sistema deste tipo está representado na Figura 2.4. 

Figura 2.4.- Sistema de controlo de potencial. 

Neste caso, 
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V=Em+i.(Rm+Rs) 

el=Al.V=Al.Em+Al.I.(Rm+Rs) 

eO=(i.Rx-el).A2 

eO=A2.i.Rx-Al.A2.Em-Al.A2.i.(Rm+Rs) 

eO=i.[A2.Rx-Al.A2.(Rm+Rs)]-Al.A2.Em 

i=(eO-Em)/(Rm+2.Rp+Rs+Rx) 

i.(Rm+2.Rp+Rs+Rx)=i.[A2.Rx-Al.A2.(Rm+Rs)]-Al.A2.Em-Em 

i.[Rm.(l+Al.A2)+2Rp+Rs.(l+Al)-Rx.(l-A2)]=-Em.(l+Al.A2) 

Dividindo tudo por A1A2 e sabendo que A 2 » l , tem-se: 

i. [[Rm+[Rs-(Rx/A 1 ]+[2.Rp/( A1. A2)]]=Em 

se: 

Rm»2Rp/AlA2 

e se: 

Rx=AlRs 

Temos: 

i.Rm=Em ou: i=Em/Rm 

em que i é a verdadeira corrente de curto circuito. Na prática, ajusta-se Rx de modo a que a 

corrente lida seja a verdadeira corrente de curto circuito. 

2.1.3 Inibidores de transporte e inibidores metabólicos 

Os sistemas de transporte existentes nas membranas biológicas são usualmente 

classificados de acordo com as suas propriedades fisiológicas, farmacológicas, bioquímicas e, 

mais recentemente, definidas de acordo com a sua sequência de aminoácidos. Na maior parte 

das células animais, os sistemas pertencentes aos epitélios têm sido insuficientemente 

descritos em termos estruturais especialmente devido à falta de marcadores intrínsecos de 

actividade enzimática associados a possíveis transportadores (Eldefrawi & Eldefrawi 1987). 

Consequentemente, a caracterização dos transportadores nos sistemas biológicos apoia-se 

frequentemente no desenho, síntese e aplicação de sondas específicas. 

Em geral, uma sonda química é definida como uma molécula natural ou sintética 

designada para explorar uma área que de outro modo seria inacessível. As sondas podem ser 

usadas para identificar e avaliar um determinado sistema de transporte num ensaio funcional, 

estudar em termos moleculares um mecanismo de transporte subjacente, identificar grupos 

químicos funcionais associados com determinada função e isolar hipotéticas entidades 

transportadoras em membranas biológicas. 

A maior parte das sondas destinam-se à inibição de um determinado transportador ou 

função e classificam-se operacionalmente em reversíveis ou irreversíveis de acordo com a 

natureza da interacção molecular realizada com os grupos químicos "alvo". 
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Os inibidores específicos de certos processos bioquímicos, quer se trate de transporte 

biológico ou de processos puramente metabólicos, são ferramentas muito poderosas para a 

análise destes mecanismos. Os inibidores metabólicos permitem-nos verificar se um 

determinado transporte biológico depende do fornecimento de um substrato particular. Por 

outro lado, os inibidores de transporte fornecem dois tipos de informação: presença ou 

ausência de um dado transportador e, no caso dos epitélios, a sua localização nas barreiras 

apical ou basolateral. A utilização de inibidores é, consequentemente o primeiro passo para o 

inventário dos sistemas de transporte presentes num epitélio. 

Em vários aspectos, estas sondas têm sido utilizadas como o principal (senão 

exclusivo) meio analítico para a definição funcional ou identificação de um determinado 

sistema transportador e para a discriminação entre os vários transportadores iónicos que 

operam nos sistemas altamente heterogéneos existentes a nível das membranas celulares. 

2.1.3.1.1 Inibidores da produção de substratos. O exemplo da Acetazolamida 

A Acetazolamida (Diamox) é um inibidor da anidrase carbónica que catalisa a reacção 

de formação do ácido carbónico (H2C03) a partir de H20 e C0 2 . Na célula, o H 2C0 3 dissocia-

se em bicarbonato (HC03") e em H+ traduzindo-se o bloqueio da anidrase carbónica na 

inibição da secreção de H+ e da reabsorção de HC03". 

A inibição da CCC quando o Diamox é aplicado num dos lados da preparação 

biológica em estudo é indicativo de que a CCC está parcialmente (ou totalmente) dependente 

do fornecimento de bicarbonato pelas células (Marvão 1995). Por outro lado, o efeito 

provocado dá informação sobre a permeabilidade da barreira a esta droga e a localização da 

enzima no sistema. 

2.1.3.1.2 A Furosemida: um inibidor do simporte anião-catião 

O co-transportador Na+-K+-2C1" para além de possuir um papel central no fluxo 

transcelular de sal e água através de vários epitélios, é um sistema transportador que pode 

mediar a transferência de sal para as células e assim contribuir para as suas variações de 

volume. Este co-transportador é um sistema electroneutro que possui uma estequiometria de 

lNa+: 1K+: 2C1" resultante da soma dos gradientes electroquímicos para estes iões. 

A furosemida, um diurético potentíssimo, inibe o simporte Na+-K+-2C1" do ramo 

ascendente da Ansa de Henle do rim (Oberleithner et ai. 1983, Widdicombe et ai. 1983, Haas 

1994) que, juntamente com a bomba de sódio são os motores energéticos dos mecanismos 

responsáveis pelo sistema de contra-corrente do rim capaz de produzir urina concentrada. 

Adicionalmente, inibe a CCC no intestino da solha (Musch et ai. 1982) e o transporte de água 

e electrólitos em condições de circuito aberto no intestino de enguia (Ando & Utida 1986). 

Muito embora a presença do co-transporte Na+-K+-2C1" esteja descrito em numerosos 

tipos celulares (Brown et ai. 1989, Haas et ai. 1990; Cremaschi et ai. 1992, Suvitayavat et ai. 

1994), parece que a sua distribuição não é universal. 
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2.1.3.1.3 Inibidores de bombas iónicas: A Ubaína 

A Na+K+ATPase, também vulgarmente designada "bomba de sódio e potássio", tem 

sido identificada em vários tipos de epitélio (Essig & Caplan 1968, Douglas et ai. 1972, Mills 

& Dibona 1978). O conceito de "bomba" aqui usado corresponde a um sistema enzimático 

membranar que transfere directamente energia livre da hidrólise de ATP para a translocação 

de uma ou mais espécies moleculares ou iónicas, de modo a criar e manter um gradiente 

electroquímico. 

A ubaína tem sido largamente referida como bloqueadora da operação da bomba de 

sódio (Ferreira 1992, Hegel et ai. 1993, Marvão et ai. 1994). As consequências desse bloqueio 

podem traduzir-se por exemplo na inibição do transporte de água e electrólitos no intestino de 

enguia (Ando 1981, Marvão 1995), na inibição da secreção electrogénica de cloro em vários 

epitélios secretores (Davenport et ai. 1962, Cândia 1972, Frizzell et ai. 1979) ou na inibição 

do transporte de sódio no ileum de coelho (Schultz & Zalusky 1964). 

Estudos morfológicos dos locais de ligação da ubaína (Stirling 1976) e estudos 

bioquímicos de fracções celulares indicam que a Na+K+ATPase se encontra presente na 

membrana basolateral da célula (Stirling 1972, Gratecos et ai. 1978). Esta localização é 

crucial para muitos processos de transporte visto que permite a extrusão do ião sódio para o 

espaço paracelular (Zeuthen 1992). Deste modo, mantém-se a absorção de sódio e é 

estabelecido um gradiente electroquímico que favorece a entrada acoplada de nutrientes e de 

outros iões através da membrana apical da célula (Schultz 1964, Rose et ai. 1978, Frizzell et 

ai 1979, Madara 1991). 

2.1.3.1.4 Inibidores de permutadores aniónicos: DIPS e Ácido picrilsulfónico 

O DIDS é um dos mais potentes inibidores do "vai-e-vem" (do inglês, "shuttle") 

aniónico. Inicialmente utilizado como inibidor da permuta de cloro em glóbulos vermelhos 

humanos (Cabantchik & Rothstein 1972) foi posteriormente aplicado ao estudo de vários 

sistemas epiteliais (Hopfer & Liedtke 1987; Aronson 1989, Brown et ai. 1989, Kohn et ai 

1990, Sãfsten 1993). 

Este inibidor é um dos derivados do estilbeno disulfónico que tem sido mais 

intensivamente estudado (Cabantchik & Greger 1992). O efeito provocado pela sua acção é 

provavelmente o mais potente dos compostos deste grupo químico. Contudo, a sua acção não é 

específica uma vez que pode bloquear o permutador cloro/bicarbonato dependente do sódio 

(Deitmer & Schule 1987) assim como uma grande variedade de canais condutores de cloro 

(Landry et ai. 1987, Gôgelein 1988, Bridges et ai. 1989). 

Por seu turno, o ácido picrilsulfónico é um inibidor selectivo do antiporte aniónico 

bicarbonato/cloro dependente do sódio (Madshus e Olsnes 1987). 

2.1.3.1.5 Inibidores de permutadores catiónicos: Amiloride 

Alguns sistemas de transporte ácido/base existentes na membrana citoplasmática de 

células animais não obtém directamente a sua energia através da hidrólise do ATP mas sim a 
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partir do movimento acoplado de um ião a outro ião que segue passivamente o seu gradiente 

electroquímico. No caso do permutador Na+/H+ (razão 1:1) a extrusão do H+ está acoplada à 

entrada de Na+ de acordo com o seu gradiente químico. Este gradiente está dependente da 

"bomba de sódio" Na+K+ATPase, presente na membrana basolateral de todas as células do 

sistema gastrointestinal e retira 3 iões Na+ em troca por 2 iões K+, mantendo assim uma baixa 

[Na+]j , uma elevada [K+]i e um potencial negativo intracelular. 

Estudos feitos em linhas celulares animais mostraram que as células epiteliais 

polarizadas do rim e intestino possuem 2 tipos de antiporte Na+/H+ (Clark 1991, Gleeson 

1992, Ferrero et ai. 1995, Villella et ai. 1995): 

a) Na/H-1 (membrana basolateral) envolvido em processos básicos de manutenção da 

homeostase celular como a regulação do pH e volume. 

b) Na/H-2 (membrana apical) com funções estritamente relacionadas com o transporte de 

água e electrólitos. 

Para o antiporte protão/sódio o inibidor mais conhecido é o diurético amiloride 

(Gleeson 1992, Sãfsten 1993, Ferrero et ai. 1995) aplicado a concentrações de lmM ou 

superiores. 

2.1.3.1.6 Inibidores de canais iónicos: Amiloride e DPC 

A entrada de sódio através da membrana apical das células de um número variado de 

epitélios de baixa condutância pode ser feita através de canais selectivos para esse ião. 

Os canais de sódio do tubo distai do rim, da pele da rã ou da bexiga de sapo podem 

ser bloqueados pela acção de concentrações muito baixas (inferiores a lmM) de Amiloride 

(Cremashi et ai. 1982 e 1992, Frizzel & Halm 1990, Hegel et ai 1993). 

Por outro lado, o DPC produz uma diminuição da condutância do cloro nas células e 

epitélios de vários tecidos, efeito esse que tem sido atribuído à sua capacidade de bloquear 

canais de cloro condutores (DiStefano et ai. 1985, Frizzel & Halm 1990, Stutts et ai. 1990). 

2.2 Materiais e Métodos 

2.2.1 Reagentes e soluções 

A solução controlo usada na medição das propriedades eléctricas do epitélio duodenal 

de ratinho em condições de curto circuito tem a seguinte composição: 140 mM Na+, 5 raM K+, 

127 mM Cl", 1 mM Ca2+, 1 mM Mg2+, 1 mM S04
2", 20 mM HCO"3, 10 mM D-Glucose. 

Em algumas experiências, fizeram-se alterações na composição desta solução por 

substituição de um determinado ião por outro ião impermeante com a mesma carga. Por 

exemplo, para testar o efeito do sódio na génese da CCC gerada no duodeno de ratinho, 

substituiu-se equimolarmente o Na+ por N-metil-D-glucamina (NMG). Nestas soluções, a 

concentração iónica do cálcio foi medida com um eléctrodo específico de cálcio (Diamond 

Electro-Tech Inc.) e ajustada a lmM. As substituição iónicas fizeram-se bilateralmente (lado 
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apical e lado basolateral) em todas as experiências. As soluções foram mantidas a pH=7.4 (ou 

a pH=5.5, quando especificado) mediante arejamento com 95%02 e 5%C02 saturado com 

vapor de água. A osmolalidade de todas as soluções foi de 290 mosmol. 

Durante este trabalho foram utilizados os seguintes inibidores: ubaína 1 mM (Sigma), 

4,4-diisotiociano-estilbeno 2,2 ácido disulfónico (DIDS) 0.5 mM (Sigma), amiloride 1 mM 

(Merk, Sharp&Dohme), furosemida 0.1 mM (Hoechst), ácido picrilsulfónico (PSA) 0.5 mM 

(Sigma), acetazolamida (Diamox) 1 mM (Lederle) e difenilamina-2-carboxilato (DPC) 1 mM. 

As concentrações referidas correspondem às concentrações finais usadas nas câmaras. Todos 

os inibidores foram aplicados separadamente a só um dos lados do epitélio (lado mucoso ou 

seroso) de acordo com o objectivo da experiência. 

2.2.2 Animais de experiência 

Utilizaram-se ratinhos C57BL/6 (B6) provenientes do Biotério do Instituto 

Gulbenkian da Ciência (Oeiras, Portugal) e dos Laboratórios Jackson ImmunoResearch (West 

Grove, PA, Estados Unidos da América). Escolheram-se ratinhos do sexo masculino, de 

idades compreendidas entre as 6 e as 8 semanas e com peso médio de 25g. 

Grupos com um número nunca superior a quatro animais foram mantidos em caixas de 

policarbonato com tecto de arame. Uma camada de carolo de milho (grau 12) esterilizada foi 

utilizada como material de cama. As condições de luz, temperatura e humidade das salas do 

biotério foram mantidas em controlo constante (ciclo nocturno de 10 horas/diurno de 14 

horas, 20-23 °C, 40-60% de humidade relativa, respectivamente). Água acidificada e uma 

dieta comercial para roedores (Harlan Teklad autoclavável) foram fornecidas ad libitum. A 

limpeza das caixas e substituição do material de cama foram realizadas duas vezes por 

semana. Todos os animais foram mantidos no Biotério do Instituto Gulbenkian da Ciência até 

12 horas antes da experiência. 

2.2.3 Preparação- Isolamento e montagem 

Os animais foram sacrificados por luxação cervical após ligeira anestesia por inalação 

de clorofórmio. O abdómen foi aberto longitudinalmente sendo cortado posteriormente o 

intestino na zona imediatamente a seguir ao piloro e junto ao braço ascendente do duodeno. 

Após lavagem cuidadosa da preparação com solução controlo oxigenada e à 

temperatura ambiente, cerca de 5 cm de tecido foram distendidos por introdução no lúmen de 

uma vareta de vidro de pontas boleadas de 3 mm de diâmetro. As camadas epiteliais do 

intestino foram parcialmente retiradas com o auxílio de pinças de pontas finas e de uma 

tesoura de pontas arredondadas de modo a ficar com a parede intestinal relativamente limpa. 

A dissecação completa desta parte do intestino não constituiu condição essencial 

devido ao facto das paredes intestinais muito finas, frágeis e quase translúcidas não possuírem 

uma camada muscular tão desenvolvida como partes mais distais do intestino. Deste modo, foi 

muito reduzido o ruído causado por contracções musculares. Como foi possível distender o 
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retalho de tecido montado nas câmaras, facilitou-se a aproximação das pontes salinas e 

reduziu-se assim a espessura das camadas não agitadas. 

O epitélio foi aberto longitudinalmente ao longo do bordo mesentérico e cortaram-se 

distalmente a partir do piloro segmentos de aproximadamente 0.8 cm de comprimento. Esta 

parte do intestino representa o duodeno proximal. 

Cada segmento foi distendido, com o lado da mucosa virado para baixo, sobre um 

círculo de papel de filtro embebido em solução de controlo e sobre ele foi aplicado um 

diafragma de acetato coberto com uma fina camada de cola de cianecrilato (HISTOACRYL, 

B. Braun Melsungen AG). Os diafragmas de acetato com lcm de diâmetro foram previamente 

preparados e neles feito um recorte central de 0.8 x 0.4 cm. Segundo estudos anteriores 

realizados em intestino de enguia (Marvão 1995), a utilização dos diafragmas reduz possíveis 

fugas causadas por deficiente adaptação das duas hemicâmaras permitindo diminuir 

significativamente a condutância da preparação. 

Os diafragmas com a preparação foram posteriormente montados em câmaras de 

Ussing mantendo-se nestas condições banhados bilateralmente por 4 ml de solução controlo 

em constante arejamento. 

2.2.4 Câmaras tipo Ussing 

As câmaras utilizadas (Figura 2.5.) são constituídas por duas hemicâmaras que 

encaixam uma na outra por intermédio de uma saliência central de forma circular (parte 

esquerda) e uma reentrância (na parte direita). A saliência e a reentrância possuem uma 

abertura central vertical de tamanho adequado para a montagem do diafragma com a 

preparação. Cada hemicâmara é constituída por uma chaminé para a introdução das soluções e 

outra para a colocação dos eléctrodos de injecção de corrente. Esta última chaminé é repleta 

com agar em solução controlo (3.5% g/v) e uma solução saturada de KC1 onde os eléctrodos 

mergulham. Adicionalmente, cada hemicâmara tem ainda uma saída de drenagem de soluções 

(mantida fechada através da colocação de uma pinça hemostática), uma ponte de agar ao qual 

se ligam os eléctrodos para medição de voltagem (eléctrodos calomelanos) e um canal de 

ligação ao sistema de arejamento. 
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Figura 2.5.- Câmara de Ussing. 1- Chaminé de enchimento da câmara; 2- Chaminé para 
injecção de corrente; 3- Sistema de arejamento. Foto gentilmente cedida pelo Doutor Pedro 
Marvão do Laboratório de Fisiologia da Faculdade de Ciências Médicas da Universidade Nova 
de Lisboa. 

2.2.5 Eléctrodos para injecção de corrente e eléctrodos para medição de diferença de 
potencial 

Para a injecção de corrente utilizaram-se eléctrodos de prata (Ag/AgCl). Estes 

eléctrodos foram preparados por enrolamento de cerca de 10 cm de um fio de prata 

(previamente limpo com palha de aço) em volta de uma vareta de vidro. A espiral 

relativamente cerrada assim obtida, foi sujeita a um tratamento de cloretagem que consiste na 

imersão em lixívia durante várias horas até obter-se a cobertura do fio de prata por uma fina 

camada preta de cloreto de prata. Este tipo de eléctrodos foram escolhidos para a injecção de 

corrente neste sistema porque, por um lado, são fáceis de preparar e por outro, permitem a 

injecção de corrente em ambos os sentidos, isto é, de uma forma reversível. A reversibilidade 

é uma das características importantes para a injecção de corrente num sistema de fixação de 

voltagem uma vez que as variações da diferença de potencial são compensadas através do 

controlo do mecanismo de injecção de corrente. 
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Os eléctrodos utilizados para a medição da diferença de potencial foram os eléctrodos 

calomelanos (Hg/Hg2Cl2/Cl). Estes eléctrodos são constituídos por um metal coberto pelo seu 

sal pouco solúvel e mergulhados numa solução salina contendo o mesmo anião do sal pouco 

solúvel. Os eléctrodos foram preparados do seguinte modo: um fio de prata (10 mm de 

diâmetro e cerca de 5 cm de comprimento) foi colocado no interior de um tubo de polietileno 

(cerca de 5 cm de comprimento e 1.5 cm de diâmetro) e colado com Araldite de forma a que 

alguns centímetros do fio de prata ficassem fora do tubo. Após secagem da cola encheu-se o 

tubo com mercúrio vivo até cobrir totalmente o fio de prata e, com a ajuda de um estilete 

metálico, introduziu-se um pouco de algodão embebido numa amálgama homogénea de cloreto 

mercuroso, mercúrio vivo e cloreto de potássio de forma a formar um rolhão comprimido com 

um pequeno espaço livre na ponta. Nesse espaço foi finalmente colocado um pouco de 

algodão embebido em cloreto de potássio saturado de forma adequada a ser deixado uma 

ponta fora do tubo. Os eléctrodos calomelanos foram escolhidos porque o seu potencial é 

muito pouco sensível às variações de temperatura. 

Tanto os eléctrodos para medir o potencial (eléctrodos calomelanos) como os 

eléctrodos usados para a injecção da corrente (eléctrodos de prata) são eléctrodos de cloro. 

Deste modo, a medição da diferença de potencial da preparação está dependente da 

concentração do ião cloro no meio. Logo, é importante a estabilidade do meio em relação à 

concentração deste ião. A forma de criar um meio estável em relação à concentração de cloro 

foi conseguida através da imersão dos eléctrodos numa solução saturada de cloreto de potássio 

onde não há variações da concentração do ião cloreto. Para obviar eventuais problemas de 

contaminação com cloro do banho que está em contacto com a preparação, optou-se por 

separar as duas soluções (solução de cloreto de potássio e banho) por pontes salinas 

constituídas por 3.5% de agar em solução controlo. 

2.3 Resultados 

2.3.1 Características electrofisiológicas gerais 

O duodeno de ratinho é um epitélio que quando montado em câmaras tipo Ussing e 

banhado de ambos os lados por uma solução de composição adequada exibe uma diferença de 

potencial espontânea (V) que se mantém estável durante algumas horas. 

Nas condições experimentais utilizadas, após um transitório inicial que pode durar até 

uma hora, o valor absoluto do potencial medido em circuito aberto (Voe) registado no 

duodeno de ratinhos B6 foi de 2.08±0.16 mV (n=138, positivo do lado da serosa) (Figura 

2.6.A). 

Uma análise acumulada das primeiras 121 experiências realizadas com estes animais 

mostrou que a CCC correspondeu a um fluxo de corrente positiva no sentido M->S de 
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37.0±2.0uA.cm"2 (Figura 2.6.B). A condutância do epitélio (Gt) foi de 26.6±0.95 mS.cm"2 

(Figura 2.6.C). 

As curvas de distribuição das correntes, voltagens e condutâncias estão representadas na 

Figura 2.6. Uma vez que as curvas mostram a existência de uma distribuição unimodal, 

conclui-se que a amostra representa uma única população. 
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Figura 2.6.- Curvas de distribuição da voltagem transepitelial (A), corrente de curto circuito 
(B) e condutância (C) medidas no duodeno de ratinhos B6. 

Estes resultados demonstram que a preparação nas condições experimentais descritas 

é capaz de gerar uma CCC correspondente a um fluxo líquido de cargas positivas no sentido 

da serosa ou negativas em sentido oposto. 

2.3.2 Análise da corrente de curto circuito 

2.3.2.1 Efeitos das substituições iónicas sobre a CCC 

Uma das estratégias experimentais possíveis para analisar a natureza da CCC gerada 

por um determinado epitélio é estudar a sua dependência da composição iónica da solução 

externa. 

A substituição bilateral equimolar do sódio por um ião impermeante com a mesma 

polaridade -N-metil-D-glucamina (NMG)- produziu uma inibição total na CCC medida no 

duodeno de ratinho B6 (Figura 2.7.). 
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Figura 2.7.- Experiência ilustrativa do efeito na CCC provocado pela permuta bilateral do 
banho externo controlo por uma solução equivalente em que o sódio foi substituído 
equimolarmente por NMG. Os valores de CCC estão expressos como fracção do valor da 
corrente medida imediatamente antes da substituição. Os valores representados no gráfico 
correspondem à média da CCC ± SD, n=5. 

A primeira seta no gráfico indica o momento em que se fez a substituição da solução 

controlo "normal" pela solução "NMG" em ambas os lados da câmara de Ussing (lado mucoso 

e lado seroso). Em consequência, verificou-se uma descida imediata na CCC (taxa inicial de 

0.2 min"1) sugerindo um envolvimento directo do ião sódio na génese da corrente. Demonstra-

se também o carácter reversível do efeito, pela recuperação da CCC quando se renova o banho 

exterior com a solução controlo (segunda seta no gráfico). 

2.3.2.2 Efeitos de inibidores de transporte e inibidores metabólicos 

2.3.2.2.1 Acetazolamida 

A adição de Diamox (lmM) tanto ao banho da barreira basolateral como ao banho da 

barreira apical não produziu qualquer efeito na medida da CCC no duodeno de ratinho B6. 

2.3.2.2.2 Furosemida 

A adição da furosemida numa concentração de 0.5 raM ao banho mucoso ou seroso em 

contacto com o epitélio duodenal de ratinho B6 não provocou qualquer alteração na CCC. 

2.3.2.2.3 Ubaína 

Nas condições experimentais utilizadas, a aplicação da ubaína (lmM) ao lado 

basolateral do duodeno de ratinho produziu uma inibição irreversível de 60% na CCC (Figura 

2.8.). 
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A taxa inicial da queda da CCC foi de 0.02 min"' indicando um efeito indirecto 

provavelmente resultante da dissipação dos gradientes iónicos em consequência do bloqueio 

da Na+K+ATPase (Lew et ai. 1979, Fernandes & Ferreira 1991). 
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Figura 2.8,- Efeito na CCC da adição de Ubaína (lmM) ao banho seroso externo do epitélio do 
duodeno de ratinho. Os valores de CCC estão expressos como fracção do valor da corrente 
medida imediatamente antes da adição do inibidor. Os valores representados no gráfico 
correspondem à média da CCC ± SD, n=9. 

2.3.2.2.4 DIPS e Ácido picrilsulfónico 

Nas experiências realizadas com o DIDS, utilizou-se uma concentração de 0.5 mM em 

ambos os lados do duodeno de ratinho B6. Tal como se pode ver na Figura 2.9.A, o DIDS 

duplicou a CCC quando aplicado no lado seroso da preparação biológica. Todavia, verificou-

se uma inibição da CCC quando esta droga foi adicionada ao banho do lado mucoso (Figura 

2.9.B). A taxa inicial do efeito provocado pelo DIDS foi de 0.08 min"1 e 0.04 min"1 para os 

casos em que se adicionou este inibidor na solução da hemicâmara do lado seroso ou mucoso, 

respectivamente. 
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Figura 2.9.- Efeito provocado pelo DIDS na CCC. Os valores de CCC estão expressos como 
fracção do valor da corrente medida imediatamente antes da adição do inibidor. Os valores 
representados no gráfico correspondem à média da CCC ± SD, n=2-6. 

Nas experiências realizadas com o duodeno de ratinho B6, o ácido picrilsulfónico (0.5 

mM) não teve qualquer efeito quando colocado do lado da mucosa mas provocou um aumento 

de 40% na CCC quando adicionado ao lado da serosa (Figura 2.10.). 

O aumento de CCC verificado deu-se a uma taxa inicial de 0.004 min"1 sugerindo um 

efeito indirecto na CCC, provavelmente através da modificação dos gradientes iónicos 

resultantes da inibição do antiporte Na+/HC037Cl" localizado no lado basolateral do epitélio 

em estudo. 

2.3.2.2.5 Inibidores de canais iónicos: Amiloride e DPC 

Na Figura 2.1 LA e 2.1 l.B encontra-se representado o efeito produzido na CCC pela 

adição do DPC (lmM) respectivamente ao lado seroso e mucoso da preparação biológica. 

Por seu turno, o amiloride aplicado a concentrações de lmM foi ineficaz quando 

usado em quaisquer dos lados do duodeno de ratinho B6. 
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Figura 2.10.- Efeito provocado na CCC pelo ácido picrilsulfónico quando adicionado ao banho 
externo do lado da serosa a uma concentração de 0.5 mM. Os valores de CCC estão expressos 
como fracção do valor da corrente medida imediatamente antes da adição do inibidor. Os 
valores representados no gráfico correspondem à média da CCC ± SD, n=6. 
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Figura 2.1 1,- Efeito provocado na CCC pelo DPC quando adicionado ao banho externo do lado 
da mucosa (A) ou serosa (B). Os valores de CCC estão expressos como fracção do valor da 
corrente medida imediatamente antes da adição do inibidor. Os valores representados no 
gráfico correspondem à média da CCC ± SD, n=4. 
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2.4 Discussão 
Os resultados obtidos na medição da CCC, V e Gt no duodeno de ratinho mostram que 

este epitélio, nas condições experimentais descritas, é capaz de produzir um potencial 

transepitelial espontâneo que é estável durante algumas horas. A CCC gerada corresponde a 

um fluxo líquido de cargas positivas no sentido da serosa (ou cargas negativas no sentido 

oposto) que parece dever-se sobretudo à passagem apical-»basolateral de iões sódio (Na ). 

Efectivamente, a CCC foi completamente anulada quando se fez a substituição do ião sódio 

por NMG na solução externa. Ao invés, a reintrodução da solução controlo (com Na+) levou a 

uma imediata recuperação dos valores de CCC. 

A aplicação da ubaína na solução externa do lado basolateral do duodeno de ratinho 

provocou uma inibição irreversível da CCC. Não se observou qualquer efeito quando esta 

droga foi introduzida no banho do lado da mucosa. Em concordância com estudos anteriores, 

estes resultados são fortemente sugestivos da presença da enzima Na+K+ATPase no lado 

seroso da preparação. Deste modo, o fluxo de Na+ através da célula parece ser mantido pelo 

funcionamento desta "bomba iónica" através da criação de um gradiente electroquímico 

adequado. De facto, os resultados das experiências efectuadas não sugerem a presença de 

canais de Na+ sensíveis ao amiloride ou o funcionamento de um co-transportador Na+-H' em 

qualquer dos lados do epitélio em estudo. 

Por outro lado, os efeitos opostos na CCC provocados pela adição do DIDS (aumento 

da CCC quando aplicado no lado da serosa e diminuição da CCC quando adicionado ao lado 

mucoso) em conjunto com os resultados obtidos através do uso do ácido picrilsulfónico 

(aumento da CCC se aplicado no lado seroso e sem qualquer efeito na CCC se usado no lado 

da mucosa) são sugestivos da existência de um co-transportador HC03-Cl" dependente do Na 

na barreira basolateral do epitélio duodenal de ratinho. Uma vez que o DIDS é 

concomitantemente um inibidor irreversível do "vai-e-vem" aniónico HC0 3 7Cr e do 

HCO3/CI" dependente do Na+, pode-se discriminar a presença de um ou outro transportador 

através da análise dos efeitos provocados na CCC pela utilização do ácido picrilsulfónico -

inibidor conhecido por actuar a nível do transporte HC0 37Cr dependente do Na+ (Madshus & 

Olsnes 1987). Neste caso, o aumento da CCC provocada pela adição tanto do DIDS como do 

ácido picrilsulfónico à solução que banha o lado seroso da preparação é compatível com a 

localização basolateral de um transportador HC0 37Cr dependente do Na+ na preparação 

biológica em estudo. A possível presença de um permutador HC037C1" na mucosa duodenal é 

explicada pelo facto de DIDS (mas não o ácido picrilsulfónico) provocar um aumento da CCC 

quando aplicado na solução que banha o lado apical. Adicionalmente, os efeitos provocados 

pelo uso do DIDS na mucosa do epitélio podem ainda corresponder a uma possível acção a 

nível de canais de cloro sensíveis a esta droga. 
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A observação do decréscimo da CCC em consequência da utilização do DPC tanto no 

lado mucoso como no lado seroso do duodeno de ratinho, é compatível com a existência de 

canais de cloro sensíveis a este inibidor em ambos os lados deste epitélio. 

A ausência de efeito na CCC aquando da adição do DIAMOX ou da Furosemida a 

ambos os lados do epitélio excluem à partida respectivamente a contribuição do ião 

bicarbonato na génese da CCC e da existência de um simporte 2C1"-Na+-K+ em qualquer um 

dos lados da preparação. 

Em conjunto, estes resultados permitem uma abordagem inicial ao estudo da 

complexidade dos sistemas de transporte em funcionamento no duodeno de ratinho. Somente a 

criação de um modelo matemático em função dos resultados obtidos com os vários 

transportadores específicos localizados nas duas barreiras epiteliais poderá quantitativamente 

descrever a sua função (Lew et ai. 1979). No entanto, para além da caracterização 

electrofisiológicaper se, a aplicação da técnica de voltagem controlada ao estudo do duodeno 

de ratinho reveste-se de um interesse fundamental associado aos fenómenos de regulação do 

metabolismo iónico celular dependentes do potencial de membrana. Em particular, a sua 

aplicação ao estudo vectorial do transporte de ferro em condições de curto circuito traça um 

novo rumo no esclarecimento dos mecanismos que regulam a absorção deste metal a nível 

duodenal. 

A identificação de mutações em genes relevantes no metabolismo do ferro e a 

consequente emergência de um número considerável de modelos correspondentes (ratinhos 

trangénicos e deficientes em proteínas específicas) salienta as potencialidades inerentes à 

aplicação desta técnica experimental ao estudo do transporte duodenal de ferro nestes animais. 
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3.1 Introdução 

3.1.1 O transporte t ransmembranar de ferro nos mamíferos 

O ferro possui a mais antiga e conhecida história de entre todos os micronutrientes 

(Beard et ai. 1996). Embora descrito como um dos elementos mais abundantes na terra 

(Klausner et ai. 1993, Beard et ai. 1996), a sua disponibilidade é limitada. A restrição imposta 

aos organismos dependentes da proliferação do fitoplâncton a nível oceânico é controlada pela 

quantidade de ferro livre no meio (Behrenfeld & Kolber 1999). Deste modo, tanto os 

organismos procariotas como os eucariotas desenvolveram mecanismos extremamente 

eficientes no recrutamento do ferro disponível em concentrações subnanomolares (Weinberg 

1989, Ardon et ai 1998, Fisher et ai. 1998, Radisky & Kaplan 1999, Nelson 1999). Estratégias 

específicas para a assimilação deste ião surgiram em consequência da sua insolubilidade em 

meio anaeróbio com valores de pH alcalino ou próximo da neutralidade (Andrews et ai. 1999). 

Adicionalmente, métodos de prevenção de acumulação excessiva são responsáveis por 

compensar as limitações da capacidade de armazenamento intracelular e da falta de um 

mecanismo de saída. 

Uma vez que a toxidade do ferro põe vários problemas para os organismos 

multicelulares, é crucial que este ião se mova em segurança desde o local de entrada inicial 

até onde é necessário. Assim, os organismos produzem Tf ou moléculas proteicas semelhantes 

que quelam eficientemente o ferro, diminuem a quantidade deste ião livre no plasma e 

reduzem a probabilidade de formação de radicais tóxicos (De Silva et ai. 1996). 

Adicionalmente, a Tf facilita a entrada de ferro na célula funcionando de forma análoga aos 

sideróforos bacterianos que se ligam a receptores específicos existentes à superfície celular 

(Andrews et ai. 1999). A entrada de ferro através do sistema dependente da Tf ocorre 

predominantemente nos precursores da série eritroide na medula óssea. TfR foram também 

identificados como antigénios expressos à superfície de linfócitos em resposta à activação 

com mitogénios (Djeha & Brock 1992). Deste modo, a importância dos TfR na mitogénese é 

actualmente reconhecida como uma consequência da necessidade deste metal para o 

funcionamento celular. 

Os mecanismos que regulam a expressão da Tf e TfR foram identificados a nível 

molecular (Mullner & Kiihn 1988, Kuhn & Hentze 1992, Kuhn 1994 e 1998, Eisenstein & 

Blemings 1998). A bioquímica e a biologia celular das interacções entre a Tf e os seus 

receptores foram igualmente intensivamente estudadas. Em resumo, o complexo TfR-Tf é 

internalizado via endocitose e formam-se endossomas especializados dependentes do ATP 

responsáveis pela acidificação do meio interno através do funcionamento de bombas de 

protões. O decréscimo do pH endossomal (5.6) provoca a libertação do ferro e a estabilização 

da interacção entre a apotransferrina (ApoTf) e o receptor. A ApoTf é reciclada para a 
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superfície celular onde a pH neutro perde a sua afinidade para a ligação com o TfR e é 

libertada para a circulação para posterior reutilização. Dada a insolubilidade do Fe3+ foi 

sugerido que o ferro atravessa a membrana na forma ferrosa após redução por uma 

ferriredutase endossomal. Actualmente a função do ciclo da Tf ainda não está completamente 

clarificada. Alguns autores sugerem que este sistema surgiu da necessidade de concentrar o 

ferro num meio acídico tornando o ião mais acessível aos transportadores de Fe2+ (Andrews et 

ai. 1999). Por outro lado, a existência de absorção de ferro e inclusivamente a observação da 

sobrecarga deste ião em determinados tecidos de animais mutantes hipotransferrinémicos 

(ratinhos hpx) (Bernstein 1987, Craven et al. 1987, Kaplan et al. 1988, Huggenvik et al. 1989, 

Simpson et al. 1991 e 1993, Iancu et al. 1995) e doentes com atransferrinémia hereditária 

(Goya et al. 1972) é uma demonstração clara da existência de mecanismos alternativos de 

transporte deste metal independentes da Tf. 

Existem vários estudos que ilustram a existência de um processo de transporte de 

ferro independente da Tf a nível intestinal. Por exemplo, o gene da Tf não é expresso nas 

células mucosas intestinais (Idzerda et ai. 1986) e há evidência de situações nas quais existe 

alteração da absorção do ferro que não são acompanhadas da variações da quantidade de Tf 

(Osterloh et ai. 1987). Em particular, a Tf é praticamente inexistente no lúmen do intestino 

enquanto o TfR existe predominantemente a nível basolateral das criptas (Levine & Woods 

1990). Deste modo, a absorção do ferro da dieta parece não envolver o sistema TfR/Tf 

(Anderson et ai. 1991). 

Em geral, o processo de absorção intestinal de ferro nos mamíferos é 

convenientemente divido em três passos: entrada a nível apical do enterócito, translocação no 

citosol e transferência para a circulação (Wood & Han 1998). A sugestão de que este 

mecanismo possui características de um transporte activo (ou pelo menos facilitado) mediado 

através de proteínas membranares de ligação ao ferro é apoiada por vários investigadores 

(Manis & Schachter 1962, Guy & Schachter 1975, Eastham et ai. 1977, Muir et ai. 1984, 

Teichmann & Stremmel 1990). 

Duas formas distintas de ferro estão presentes na alimentação: ferro hémico e não 

hémico. Salvo algumas excepções a vasta maioria das publicações sobre absorção de ferro 

debruçam-se sobre o estudo do ferro inorgânico talvez pela sua importância na alimentação 

mundial (Lombard et ai. 1997). O ferro hémico é absorvido a partir da alimentação de uma 

forma diferente e mais eficiente que o ferro não hémico (Conrad & Umbreit 1993a). A maior 

parte desta forma de ferro entra para a célula intestinal como metaloporfirina intacta (Conrad 

et ai. 1966) e é subsequentemente liberto da molécula de porfírina através da acção de uma 

hemoxigenase intestinal (Raffin et ai. 1974). A transferência para a circulação sanguínea 

segue a mesma via do ferro inorgânico com o qual compete provavelmente para a ligação com 

as várias proteínas de transporte (Uzel & Conrad 1998). 
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A maior parte do ferro não hémico é absorvido a nível da primeira secção do duodeno 

(Muir & Hopfer 1985, Chowrimootoo et ai. 1990 e 1992) onde o pH ácido ajuda à 

solubilização do Fe2+ que é produzido a partir do Fe3+ da dieta através da acção de redutores 

como o ascorbato (Bothwell et ai. 1958, Conrad & Barton 1981, Hunggerford & Linder 1983) 

e a ferriredutase apical (Riedel et al. 1995, Ekmekcioglu et al. 1996). Adicionalmente, a 

observação de que a inibição da actividade ferrireductásica em células Caco2 reduz o 

transporte deste metal (Núnez et ai. 1994, Han et ai. 1995) é outro argumento a favor da 

importância da redução na optimização do transporte do ferro através do enterócito. Ao invés, 

outros autores sugerem que a maior parte do ferro da dieta se encontra na forma férrica e é 

solubilizado através de mucinas estomacais (Conrad et ai. 1991 e 1993a) que mantêm o ião 

disponível para a absorção a um pH mais elevado a nível duodenal. 

De acordo com o modelo proposto por Conrad e colegas a entrada do ferro na mucosa 

é facilitada por uma integrina 03 (Conrad & Umbreit 1993a, Conrad et al. 1993c) e por uma 

proteína de 56KDa denominada mobilferrina (Conrad et ai. 1990, 1992, 1993a, 1993b, 1993d 

e 1994). Uma vez no citosol do enterócito o ião parece associar-se a um complexo de 520KDa 

conhecido como paraferritina, o qual contém integrina, mobilferrina e flavina monooxigenase 

(Umbreit et ai. 1996 e 1998). De acordo com o modelo proposto, este complexo constitui um 

mecanismo para a internalização da integrina membranar e funciona também como 

ferriredutor distribuindo posteriormente o ferro num estado redox apropriado para os 

constituintes celulares. Contudo, na generalidade dos casos ainda não foi demonstrada a 

função reguladora das proteínas que tem vindo a ser descritas como potencialmente 

envolvidas na transferência vectorial do ferro através do intestino. 

Não obstante o aumento do conhecimento verificado nos últimos anos sobre o 

processo de absorção do ferro, está longe de estar completamente esclarecido o mecanismo 

pelo qual o metal é transportado desde a célula intestinal até ao plasma. Em princípio, a forma 

reduzida Fe2+ parece ser libertada da membrana basolateral através de um mecanismo 

dependente da temperatura. Posteriormente, a passagem para o espaço intersticial através das 

células endoteliais do sistema capilar portal deve ser mediado por moléculas de baixo peso 

molecular que eventualmente entregam o ião à Tf circulante (Wood & Han 1998). 

Os avanços recentes verificados no conhecimento das bases moleculares envolvidas 

em anomalias genéticas relacionadas com o metabolismo do ferro tem fornecido um crescente 

número de dados sobre os genes implicados na mediação do mecanismo de absorção intestinal 

deste metal. A descrição de um candidato transportador de ferro (Gunshin et ai. 1997) e a 

identificação do hfe como o gene envolvido na HH (Feder et al. 1996a e 1996b) abriram novos 

rumos à investigação dos processos moleculares subjacentes à regulação homeostática da 

absorção intestinal do ferro. A luz das recentes descobertas, um possível modelo do transporte 

de ferro não-hémico a nível do enterócito dos mamíferos pressupõe a entrada do ião Fe2+ 

através do transportador Nramp2 (mais recentemente denominado DMT1) que também está 

envolvido na regulação da homeostase intracelular do ferro veiculando a saída deste ião a 
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partir das vesículas endossomais (Fleming & Andrews 1998). Um conjunto de proteínas de 

ligação ao ferro intracelulares serão provavelmente responsáveis pela entrega do metal a 

organelos específicos ou a proteínas ferro-dependentes. Por outro lado, uma oxidase 

dependente do cobre como a glicosilfosfatidilinositol "anchored" ceruloplasmina (Patel & 

Davis 1997) poderá funcionar em paralelo com um transportador basolateral que controle a 

saída do metal do enterócito. O HFE em associação com o TfR (Parkkila et ai. 1997, Feder et 

ai. 1998, Waheed et ai. 1999) ou outras proteínas na membrana basolateral poderão servir de 

sensor de ferro do organismo e eventualmente reduzir a quantidade de metal absorvido de 

modo a prevenir a sua acumulação excessiva (Wood & Han 1998). Adicionalmente, Gutierrez 

e colaboradores reportaram a identificação e caracterização de um possível transportador de 

ferro denominado SFT (do inglês, Stimulator of Fe Transport) (Gutierrez et al. 1997). Estudos 

estruturais e funcionais em células BHK mostram que a actividade do SFT é dependente dos 

níveis intracelulares do ferro (Yu et ai. 1998b). Contudo, em contraste com o DMT1, o SFT 

parece mediar o transporte de ferro tanto independente como dependente da Tf e é capaz de 

estimular a translocação de Fe2+ e de Fe3+ através da bicamada lipídica (Yu et ai. 1998a). Os 

mesmos autores sugerem que é necessária a acção de uma ferriredutase para o transporte de 

Fe3+ mediado pelo SFT e que a privação em cobre reduz a assimilação através da alteração 

desta actividade. A função precisa do SFT continua por ser completamente ilucidada 

(Andrews et ai. 1999). 

Em resumo, muito embora haja um número crescente de novos dados, ainda está por 

esclarecer o exacto papel desempenhado pelos vários transportadores recentemente 

identificados e as suas interrelações, assim como a função desempenhada pelo cobre no 

transporte do ferro. 

3.1.2 A resposta adaptativa da absorção de ferro 

O balanço de ferro é mantido essencialmente através do controlo da absorção a nível 

intestinal (McCance et ai. 1937, Bothwell et ai. 1958, Crosby 1963, Conrad & Crosby 1963, 

Conrad et al. 1964). Vários factores foram descritos como responsáveis por afectar a absorção 

deste metal nomeadamente as reservas corporais de ferro (Flanagan 1989, Finch 1994, Gavin 

et ai. 1994) a taxa de eritropoiese (Bothwell et ai. 1958), a hipoxia (Osterloh et ai. 1987, 

Simpson 1985a, 1985b e 1996), a gravidez (Manis & Schachter 1962, Raja et ai. 1987b, 

Southon et ai. 1989) ou a inflamação (Cortell et ai. 1967). Contudo, os estímulos 

reconhecidos com maior importância na absorção do ferro são as reservas de ferro no 

organismo e a taxa da eritropoiese constituindo estes factores dois reguladores de tipo 

distinto: o regulador de armazenamento e o relacionado com o "eritron" (Finch 1994). 

Em indivíduos normais, o regulador de armazenamento de ferro é responsável pela 

manutenção do balanço entre as necessidades de ferro do organismo e a perda normal deste 

metal. Adicionalmente, controla as reservas de ferro, a sua acumulação e a sua distribuição no 

74 



Capítulo 3 

corpo. Por seu turno, o regulador do "eritron" actua especificamente na defesa da produção de 

eritrócitos em condições limitantes de ferro para além do equilíbrio homeostático. Estes dois 

reguladores actuam paralelamente no sentido de satisfazer totalmente as necessidades de ferro 

do organismo e providenciar uma reserva para situações de emergência. 

3.1.2.1 O estudo das reservas corporais de ferro como regulador da absorção: o papel dos 
roedores como modelo experimental 

O estado de repleção do corpo em ferro é determinado pelo equilíbrio entre a absorção 

intestinal e a excreção deste metal. Uma vez que o ferro é altamente conservado pelo corpo 

(Finch et ai. 1978, De Sousa et ai. 1999) a absorção é o regulador primário da totalidade de 

ferro existente no organismo. O duodeno e o jejuno proximal adaptam a sua capacidade de 

absorção em resposta à variação das reservas corporais neste elemento. Regiões mais distais 

do intestino delgado não mostram ter esta capacidade reguladora e são marcadamente menos 

eficientes no transporte de ferro (Chowrimootoo et ai. 1990). 

A capacidade de reduzir ou aumentar a absorção do ferro de acordo com o aumento ou 

diminuição das reservas deste metal no organismo encontra-se bem documentada. A resposta 

adaptativa da absorção do ferro ao estado de repleção do corpo foi descrita em humanos 

(Conrad & Crosby 1963, Boender & Verloop 1969, Cox & Peters 1978 e 1980, Goddard et al. 

1997), em ratos (Conrad et al. 1964 e 1987, Rosenmund et al. 1980, Schumann 1990 e 1999) e 

em ratinhos (Muir et al. 1984, Muir & Hopfer 1985). 

Quando as reservas de ferro no corpo estão diminuídas existe um aumento da absorção 

do ferro disponível na dieta. Reciprocamente, observa-se um decréscimo da entrada deste 

metal quando as reservas aumentam. Desta forma, a célula absorptiva intestinal deverá ser 

sensível aos níveis de ferro existentes no organismo e responder em concordância (Flanagan 

1989). 

Vários estudos sobre situações patológicas nas quais existe uma deficiência na Tf 

apoiam a hipótese de que esta proteína pode fornecer ao enterócito informação acerca do 

estado das reservas corporais de ferro (Lombard et ai. 1997). Por exemplo, na 

atransferrinémia humana a absorção de ferro está aumentada e observa-se uma acumulação do 

metal com um padrão muito semelhante ao encontrado na HH (Goya et ai. 1972). O mesmo se 

observa nos modelos animais desta anomalia -os ratinhos hpx/hpx- (Bernstein 1987, Craven et 

al. 1987) sugerindo que a Tf não é necessária para a transferência intestinal de ferro mas pode 

ser essencial para informar o enterócito quando as reservas de ferro estão saturadas. 

Efectivamente, o TfR das células intestinais humanas parece sofrer o mesmo tipo de regulação 

que a observada em outros tipos celulares (Lombard et ai. 1990, Pietrangelo et ai. 1992). 

Quando as células estão repletas com ferro a expressão dos TfRs diminuem à sua superfície de 

forma a limitar a entrada deste elemento a partir do plasma. Concomitantemente, observa-se 

um aumento na produção de Ft (Pietrangelo et ai. 1992). Estes processos parecem estar 

intimamente ligados à regulação da absorção de ferro (Savin & Cook 1980, Whittaker et al. 

1989). 
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A observação de que existe no epitélio intestinal um gradiente de expressão do TfR ao 

longo do eixo criptas-vilosidades paralelamente ao que acontece com o padrão de absorção 

(Lombard et ai. 1990) constitui um dado adicional para a compreensão do mecanismo pelo 

qual os enterócitos respondem à informação do estado de repleção em ferro do organismo. 

A utilização de dietas pobres ou isentas de ferro na alimentação de roedores foram 

intensivamente usadas como modelo experimental de deficiência de ferro em estudos da 

resposta adaptativa da absorção nestas condições (Duthie 1964, Raja et ai. 1987b, 1992, 

1995a e 1995b; Schumann et ai. 1999). Estudos cinéticos e funcionais realizados em vesículas 

apicais isoladas a partir de ratinhos ao qual se induziu uma deficiência em ferro foram 

igualmente descritas (Muir et ai. 1984, Muir & Hopffer 1985). Por outro lado, são vários os 

estudos em ratos que descrevem o uso paralelo da sobrecarga e da deficiência de ferro no 

sentido de avaliar potenciais mecanismos de regulação da absorção e distribuição deste metal 

(Conrad et ai. 1987, Rosenmund et ai. 1980, Schumann et ai. 1990). 

Em 1995 O'Riordan e colegas utilizaram uma aproximação electrofisiológica e 

demonstraram que o potencial de membrana medido em células apicais de jejuno de rato 

possui um papel importante no aumento da absorção de ferro em resposta à deficiência deste 

metal induzida pela dieta (O'Riordan et ai. 1995a). 

Em síntese, a existência de uma regulação ao nível da entrada de ferro no organismo 

parece ser a responsável pelo controlo da absorção de acordo com as reservas corporais do 

metal. O mecanismo exacto através do qual se exerce essa regulação continua contudo por ser 

esclarecido. 

3.1.2.2 O "er i t ron" e a regulação da absorção de ferro: alguns modelos animais 
experimentais 

Nos indivíduos normais observa-se um aumento da absorção do ferro em situações 

associadas com a estimulação da eritropoiese como a perda de sangue, deseritropoiese, 

hemólise aguda ou hipoxia. Reciprocamente, verifica-se uma diminuição da absorção nos 

casos em que a eritropoiese é inibida como no caso da hipertransfusão, do jejum e da 

diminuição de altitude. Contudo, há evidências que sugerem que a absorção é regulada mais 

pela demanda do "eritron" do que pela eritropoiese per se (Botwell et ai. 1958). 

Estudos realizados com ratinhos em hipoxia sugerem que o aumento observado na 

absorção de ferro nestes animais é independente da eritropoiese (Raja et ai. 1986, 1988). 

Aparentemente, a hipoxia tem um efeito directo na mucosa intestinal que estimula a entrada 

de ferro através do intestino (Flanagan 1989) e por isso foi um modelo animal intensivamente 

utilizado em estudos de absorção deste metal (Simpson et al. 1986a e 1986b, Raja et ai. 

1987a, 1987b, 1987c, 1995a e 1995b, McKie et ai. 1996 e 1998). 

Um aumento da absorção de ferro foi descrito em indivíduos que se deslocam do nível 

do mar para áreas de elevada altitude. Observações similares foram reportadas em animais de 

experiência sujeitos a uma diminuição de pressão parcial de 0 2 seja em câmaras hipobáricas 

(Osterloch et ai. 1987, Simpson et ai. 1985a, 1985b, 1986a, 1986b, 1996) ou à pressão 
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atmosférica normal com 10 a 15% de 0 2 (Strohmeyer et ai. 1964, Raja et ai. 1988). Estas 

observações foram confirmadas tanto in vivo (Halliday et ai. 1976, Raja et al. 1987b e 1988) 

como in vitro (Raja et al. 1986, 1987b, 1987c). 

Não obstante o número elevado de experiências realizadas com este modelo animal o 

mecanismo subjacente à resposta adaptativa da absorção do ferro em condições de hipoxia 

continua por esclarecer (0'Riordan et ai. 1997). O vasto conjunto de dados obtidos sugere que 

o controlo da absorção de ferro pelo 0 2 tecidular actua através dum mecanismo independente 

do controlo exercido pelo níveis de ferro na dieta (Simpson & Peters 1985b) e na mucosa 

(Raja et ai. 1987b, Simpson 1996) não exercendo a Tf mucosal (Simpson et al. 1986b, 

Osterloch et al. 1987) um papel fundamental neste processo. Por outro lado, não obstante 

neste modelo experimental esteja descrito um aumento do fluxo sanguíneo duodenal não se 

demonstra qualquer correlação com variação de absorção observada em condições de hipoxia 

excluindo o possível envolvimento deste factor no controlo deste mecanismo (Raja et ai. 

1995a). Mais recentemente os estudos de O'Riordan e colaboradores sugerem que o aumento 

do potencial de membrana observado nas células apicais do duodeno de rato pode ser o 

mecanismo responsável pelo aumento de absorção de ferro observado nestas condições 

(O'Riordan et ai. 1995a, 1995b, 1996 e 1997). 

Outros modelos experimentais animais da absorção de ferro relacionados com 

alterações a nível do "eritron" foram descritos. Nomeadamente, alguns estudos descrevem a 

flebotomia (Bothwell et ai. 1958) e a administração de soluções etanólicas de fenilhidrazina 

(Bothwell et ai. 1958, Raja et ai. 1989, Santos et ai. 1998) como meios de provocar anemia 

nos animais em estudo. A indução da anemia hemolítica através da injecção de metilcelulose 

intraperitoneal foi também referida anteriormente (Bothwell et ai. 1958). Estudos em animais 

nos quais a resposta eritrocitária está diminuída à custa da esplenectomia, nefrotomia parcial 

ou ablação medular foram igualmente descritos (Raja et ai. 1986, 1988). 

O uso de eritropoietina em ratinhos (Raja et ai. 1988) ou a transfusão de reticulócitos 

em ratos (Finch et ai. 1982a) foram igualmente testados como estratégia experimental para o 

estudo da absorção de ferro. Os resultados obtidos mostram que existem mecanismos 

independentes da eritropoiese tanto na estimulação da absorção de ferro em ratinhos 

sobrecarregados de ferro como na hipoxia. 

A succinil acetona (SA) é um conhecido inibidor de uma das enzimas envolvidas na 

biosíntese do grupo heme. O uso de ratinhos injectados intraperitonealmente com SA foi 

descrito como método experimental para esclarecer o papel desempenhado pelos níveis de 

heme intracelulares na regulação da absorção intestinal do ferro e confirmam esta relação 

(Laftaheí ai. 1997). 

Muito embora pareça existir um paralelismo entre a absorção de ferro intestinal e a 

taxa de eritropoiese (Finch et ai. 1982b) o mecanismo desta inter-relação continua por 
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esclarecer. Seguramente que a investigação de modelos animais adequados será determinante 

no atingir desta clarificação. 

3.1.2.3 A influência do pH 

O pH intraluminal varia muito ao logo do tracto gastrointestinal (Ovesen et ai. 1986). 

O conteúdo gástrico altamente ácido é esvaziado continuamente para o duodeno onde é 

neutralizado pelo bicarbonato segregado pelo pâncreas, fígado e mucosa duodenal. Deste 

modo, criam-se rápidas flutuações de pH no duodeno e observa-se a formação de um gradiente 

que conduz à baixa acidez dos conteúdos do lúmen a nível do jejuno proximal (Flemstrõm & 

Kivilakso 1983, Nylander et ai. 1989). 

A absorção de ferro não hémico é marcadamente regulada na parte proximal do 

duodeno (Manis & Schachter 1962) onde o pH acídico promove a solubilização do ferro 

transformado em Fe2+ pela ferriredutase (ver Capítulo 5) e ascorbato. Efectivamente, é 

largamente reconhecida a insolubilidade do ião Fe3+ em soluções aquosas acima de pH 4 

devido à formação de hidróxidos férricos enquanto a maior parte do Fe2+ permanece solúvel a 

um pH mais alto (Thomson et ai. 1971, Hunggerford & Linder 1983, Conrad & Barton 1981, 

Lynch 1997). 

Alguns componentes da dieta e das secreções intestinais possuem um papel importante 

na alteração da biodisponibilidade do ferro para a absorção. O ácido clorídrico gástrico é 

responsável por solubilizar o Fe3+ tornando-o quelável por outras substâncias que aumentam a 

sua absorção no meio duodenal mais alcalino. Por seu turno, o ácido ascórbico forma 

complexos estáveis com o ferro mantendo-o solúvel numa maior gama de pHs (Bothwell et ai. 

1958, Hunggerford & Linder 1983, Nunez et ai. 1994, Han et ai. 1995, Lynch 1997). Por 

exemplo, a bílis é estimuladora da absorção do ferro por conter grande quantidade de ácido 

ascórbico e outras substâncias que reduzem e quelam o ferro (Conrad & Barton 1981). 

Reciprocamente, o bicarbonato pancreático diminui a absorção de ferro e a sua relativa 

ausência na fibrose quística e pancreatite crónica talvez possa explicar o aumento de absorção 

de ferro nos indivíduos com estas patologias (Davis & Badenoch 1962, Tonz et ai. 1965). 

Em 1997 Gushin e colaboradores publicaram o isolamento do DMT1 como um 

possível transportador de ferro (Gushin et ai. 1997). Os estudos de voltagem controlada 

realizados com oócitos de Xenopus mostraram que o transporte iónico mediado por esta 

proteína é electrogénico sendo as correntes evocadas dependentes do pH. Particularmente, 

demonstrou-se que o transporte é estimulado pela hiperpolarização e pela diminuição do pH 

extracelular. De facto, os autores sugerem que o transporte mediado pelo DMT1 é acoplado ao 

H+ numa estequiometria de lH+:lFe2 + . A existência de um simporte deste tipo pode ser 

importante particularmente no caso do transporte de ferro porque a acidificação da superfície 

da membrana a nível intracelular mantém o Fe2+ solúvel provavelmente ajudando na sua 

distribuição celular posterior. Por outro lado, o movimento de iões H+ de acordo com o seu 

potencial electroquímico pode facilitar o transporte de outros metais divalentes mesmo que 
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estes se encontrem em quantidades muito pequenas (Andrews et ai. 1999). Não obstante, 

estudos posteriores em duodeno de ratinhos com metabolismo de ferro alterado mostraram não 

existir uma relação directa entre a entrada de H+ e a absorção de ferro a nível da célula 

intestinal (Simpson & Jafri 1998). 

3.1.3 A aplicação da técnica de voltagem controlada ao estudo da absorção de ferro no 
duodeno de ratinho 

Muito embora variadíssimos métodos tenham sido utilizados na tentativa de esclarecer 

o mecanismo de regulação da absorção do ferro, nenhum modelo de transporte deste metal em 

duodeno de ratinho baseado na técnica de voltagem controlada (do inglês "Voltage Clamp") 

foi proposto até à data. São numerosas as referências aos estudos de transporte iónico 

realizados em enterócitos (Savin & Cook 1980, Snape & Simpson 1991, Sãfsten 1993) jejuno 

(Guy & Schachter 1975), ileum (Nellans et ai. 1974, Emílio et ai. 1977, Minhas et ai. 1993), 

cólon (Binder & Rawlins 1973, Hawker et al. 1980, Feldman 1988, 1990 e 1994), vesículas de 

membrana apical (Marx & Aisen 1981, Simpson et al. 1986a), culturas primárias de células e 

linhas celulares estabelecidas (Dreinhõfer et ai. 1988, Wasserman et ai. 1988, Grasset et ai. 

1990). Contudo, são raros os estudos dedicados ao duodeno usando a técnica de curto circuito 

(Guy & Schachter 1975, Okada et ai. 1975, 1976). Por outro lado, os procedimentos utilizados 

nestes estudos apresentam-se actualmente muito limitados uma vez que se reportam ao uso 

exclusivo do rato como modelo experimental. 

A montagem de uma estratégia experimental adequada ao estudo da parte proximal do 

intestino em ratinhos toma um interesse particular dada a crescente disponibilidade de 

ratinhos geneticamente alterados. Deste modo, escolheu-se a técnica de voltagem controlada 

para o estudo de transporte iónico no duodeno de ratinho uma vez que: 

- Há a possibilidade de controlar os gradientes electroquímicos do ferro através da 

preparação 

- O duodeno é o local de eleição para a absorção de ferro (Bothwell et ai. 1958, 

Conrad 1964, 1987 e 1992) 

- Estão disponíveis um grande número de modelos animais adequados, nomeadamente 

aqueles relacionados com o metabolismo do ferro. 

De forma a aceder à passagem do ião ferro através da preparação biológica em estudo 

-o duodeno de ratinho- montou-se uma técnica de medição de fluxos com um isótopo 

radioactivo (55Fe). A sensibilidade do método foi testada através da avaliação da resposta 

adaptativa da absorção do metal em condições de sobrecarga de ferro nos animais em estudo. 

Finalmente, estudou-se a influência do pH na passagem de Fe a nível duodenal. 
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3.2 Materiais e Métodos 

3.2.1 Animais de experiência 

Utilizaram-se ratinhos B6 do sexo masculino, de idades compreendidas entre as 6 e as 

8 semanas e com o peso médio de 25g. Todos os animais foram provenientes do Biotério do 

Instituto Gulbenkian da Ciência (Oeiras, Portugal) onde foram mantidos em iguais condições 

(ver Capítulo 2) até pelo menos 12 horas antes das experiências. 

3.2.2 Indução da sobrecarga de ferro 

Ratinhos B6 foram sobrecarregados parentéricamente com ferro através duma injecção 

subcutânea de 5 mg de Ferro-dextran (Sigma Immunochemicals, St.Louis, USA). Os ratinhos 

foram mantidos durante duas semanas antes das experiências para possibilitar a redistribuição 

do ferro no organismo. 

Ratinhos B6 da mesma idade e sexo não tratados foram utilizados como controlos. 

3.2.3 Medição da concentração de ferro no fígado 

A confirmação da sobrecarga de ferro nos animais sujeitos a tratamento foi feita 

através da medição dos níveis de armazenamento hepático deste metal. 

Resumidamente, amostras de fígado de ratinhos B6 sobrecarregados com ferro (Fe+) e 

não tratados (FeN) foram digeridas com ácido nítrico p.a. e as cinzas resultantes dissolvidas 

em ácido clorídrico p.a. As medições analíticas foram feitas através da técnica de Emissão por 

Plasma Induzido utilizando um aparelho Perkin Elmer 400. 

3.2.4 Preparação- Isolamento e montagem 

Os animais foram sacrificados por luxação cervical após ligeira anestesia por inalação 

de clorofórmio. Segmentos de duodeno proximal foram isolados como descrito previamente 

(Capítulo 2) e montados em câmaras de Ussing mantendo-se nestas condições banhados 

bilateralmente por 4 ml de solução controlo em constante arejamento até atingirem a 

estabilidade. 

3.2.5 Estudo de fluxos unidireccionais de 55Fe 

A medição de fluxos com isótopos consiste em medir o fluxo de uma espécie 

radioactiva, quimicamente semelhante a um dos componentes das soluções em que o tecido é 

banhado (55Fe e ferro não radioactivo), adicionada em quantidades quimicamente negligíveis, 

admitindo que o sistema não distingue entre a forma radioactiva e a não radioactiva. Este 

postulado assenta num outro que diz que dois isótopos são indistinguíveis do ponto de vista 

químico. A forma radioactiva dá-se o nome de "traçador". 

80 



Capítulo 3 

Nas experiências de medição de fluxos unidireccionais de ferro em duodeno de 

ratinho utilizou-se o isótopo 55Fe como traçador de ferro. A solução de ferro "quente" foi 

preparada por adição de citrato de 55Fe3+ a uma solução de sulfato ferroso (FeS04) em excesso 

molar (20x) de ácido ascórbico. A solução de citrato de 55Fe3+ preparou-se a partir da adição 

1:1 (v/v) de 55FeCl3 (Amersham, UK) a uma mistura de citrato de sódio/carbonato de sódio 

(3:2). A concentração de ferro (7.2 uM) na solução radioactiva foi mantida constante em todas 

as experiências. 

A solução controlo utilizada tem a seguinte composição: Na+ 140 mM, K+ 5 mM, Cl" 

127 mM, Ca2+ 1 mM; Mg2+ 1 mM, S04
2" 1 mM, HCO"3 20 mM, D-Glucose 10 mM. 

De forma a estudar a influência do pH no fluxo de ferro através do duodeno de ratinho 

foram preparadas soluções controlo a pH=7.4 e a pH=5.5 (por adição de ácido ascórbico). O 

pH foi mantido num valor estável mediante arejamento com 95%02 e 5%C02 saturado com 

vapor de água. 

Utilizando a técnica previamente descrita (Capítulo 2) o duodeno de ratinho foi 

isolado, montado em câmaras de Ussing e lavado várias vezes com solução controlo. Durante 

um período de aproximadamente 30-60 minutos foi determinada a respectiva condutância. 

Após este período, adicionou-se à hemicâmara correspondente ao lado apical da preparação 

4ml de solução controlo contendo o isótopo (solução "quente") cujo fluxo se pretendia 

estudar. A solução não marcada da hemicâmara oposta àquela a que o isótopo foi adicionado 

(lado "frio"), foi esvaziada e colectada para frascos de contagem apropriados 1, 2, 5, 10, 30, 

60, 90 e 120 minutos após a adição da solução radioactiva. A solução da hemicâmara "fria" 

foi de novo cheia com solução controlo não radioactiva em todas as colheitas efectuadas. 

Durante toda a experiência a preparação foi mantida em curto-circuito e arejada com 

carbogénio (95%02+5%C02). 

Em cada experiência foi preparada uma solução diluída "quente" inicial e final (lOOul 

da solução "quente" no início ou final da experiência + 4 ml de solução controlo) e um branco 

(4 ml de solução controlo). Todas as amostras foram contadas até um total de pelo menos 

10.000 dpm a que corresponde um erro de 1%. As amostras (4ml) contendo o isótopo Fe 

foram medidas num contador de cintilação líquida (Beckman LS 8100) em 10 ml de solução 

de Bray (100g de naftaleno, 7g de 2,5-Difeniloxazole e 300mg de l,4-bis-[4-metil-5-fenil-2-

oxazolilbenzeno dissolvidos em 1 L de dioxano). 

O fluxo 55Fe unidireccional mucosa—>serosa foi expresso como a actividade medida na 

solução "fria" por unidade de tempo em cada período de recolha, dividido pela actividade 

medida na solução "quente" no período respectivo. Trata-se portanto de valores com dimensão 

de ml.min"1. A sua conversão em fluxos molares complicaria a medição da concentração de 

fluxo "frio" nas amostras de lado "quente". 

Todos os valores dos fluxos foram corrigidos para a ligação inespecífica do ferro às 

câmaras e para o decaimento da actividade do isótopo durante as experiências. 
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3.2.6 Estudo do decaimento da actividade da solução "quente" 

Estudos preliminares de fluxos unidireccionais de 55Fe mucosa-»serosa mostraram 

existir um decréscimo na actividade da solução "quente" adicionada à hemicâmara do lado 

apical da preparação. 

Este "desaparecimento" da radiação poderá ser devido a dois processos: 

• acumulação do isótopo no tecido intestinal 

• passagem do isótopo para o lado "frio" 

No entanto, quando estas duas quantidades foram medidas verificou-se que a sua soma 

era muito inferior à baixa de radioactividade no lado "quente". Estes dados fizeram-nos 

suspeitar da existência de adsorção do isótopo às paredes da câmara. A fim de verificar esta 

possibilidade mediu-se ao longo do tempo a actividade da solução "quente" numa câmara sem 

preparação. 

O volume total equivalente a 2 hemicâmaras (8 ml) de solução radioactiva foi 

colocado em câmaras de Ussing sem qualquer preparação biológica montada e mantido 

durante o intervalo de tempo correspondente à duração total de uma experiência típica de 

medição de fluxos unidireccionais de 55Fe. Após a colheita da solução "quente" para os 

frascos de contagem correspondentes, fizeram-se duas lavagens consecutivas de 60 minutos 

cada utilizando uma solução não radioactiva de FeSC>4 (lOmM). Este procedimento teve como 

finalidade tentar retirar o 55Fe provavelmente ligado às paredes das câmaras. As soluções das 

lavagens foram colhidas para contagem de acordo com o protocolo descrito anteriormente. As 

pontes de agar a 3.5% foram igualmente removidas e colhidas separadamente para frascos de 

contagem. 

3.3 Resultados 

3.3.1 Decaimento da actividade específica da solução "quente" 

Os resultados do estudo do decaimento da actividade da solução "quente" vieram 

confirmar a existência de uma ligação não específica do ião ferro às paredes de Perspex das 

câmaras de Ussing e também às pontes de agar. Na Figura 3.1. estão representados os 

resultados da recuperação de radioactividade de acordo com o protocolo acima descrito. 
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Figura 3.1.- Radioactividade recuperada das câmaras de Ussing após lavagem com solução de 
FeS04 (lOmM) e da colheita das pontes de agar no fim da experiência. Hi- actividade medida 
na solução "quente" adicionada à câmara de Ussing no início da experiência; Hf- actividade 
medida na solução "quente" no fim da experiência; Lavl- actividade medida na solução de 
lavagem após a primeira hora de contacto com a câmara; Lav2- actividade medida na solução 
de lavagem após a segunda hora de contacto com a câmara; Hrec- soma da actividade medida 
nas soluções de lavagem e nas pontes de agar; Hrec (total)- soma da actividade medida nas 
soluções de lavagem, nas pontes de agar e da actividade medida na solução "quente" no fim da 
experiência. Os valores do gráfico correspondem à média ± SEM, n=2 experiências. 

De acordo com estes dados, uma das explicações para o decaimento da actividade na 

solução radioactiva adicionada ao lado apical durante as experiências de fluxo unidireccional 

de 55Fe mucosa-»serosa está directamente relacionada com a existência de uma ligação 

inespecífica do ião ferro ao material de construção das câmaras de Ussing utilizadas. Esta 

adsorção é bastante forte uma vez que a simples lavagem não recupera todo o isótopo. 

De modo a caracterizar ao longo do tempo o decréscimo da actividade da solução 

"quente" fez-se a sua medição periódica na altura correspondente à colheita realizada na 

hemicâmara do lado "frio". No gráfico da Figura 3.2. mostram-se os quocientes entre as 

contagens medidas e as contagens calculadas partindo do princípio que a radioactividade cai 

exponencialmente com uma constante de tempo igual a 20 minutos. Como pode ver-se, a 

partir da terceira amostra os quocientes são razoavelmente estáveis. Os primeiros pontos 

correspondem provavelmente ao desaparecimento (mais rápido) do isótopo contido numa 

camada de líquido que ficou a molhar as paredes da câmara a seguir ao esvaziamento total. 
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Figura 3.2. - Queda da actividade da solução "quente" adicionada ao lado apical em 
experiências de fluxo unidireccional de 55Fe mucosa—>serosa (pH=5.5, n=6). Os valores no 
gráfico correspondem à razão entre a actividade medida periodicamente na solução "quente" 
(H) e a actividade calculada (Hcal) assumindo a existência de um processo de decaimento 
exponencial com uma constante de tempo igual a 20 minutos. Os valores representados 
correspondem à média ± SEM, n=6 experiências realizadas a pH=5.5. 

Uma vez que foram realizadas experiências de fluxo unidireccional de 55Fe 

mucosa—^-serosa tanto a pH=7.4 como a pH=5.5, fez-se um estudo comparativo do decréscimo 

da actividade da solução "quente" nas duas situações experimentais. Neste caso, pretendia-se 

verificar se a correcção para o decréscimo da actividade da solução "quente" válida para as 

experiências realizadas a pH ácido também se podiam adoptar para o caso das experiências 

realizadas a pH próximo da neutralidade. Como se pode ver na Figura 3.3., tanto a pH=5.5 

como a pH=7.4 as actividades normalizadas são relativamente estáveis a partir dos 30 minutos 

pelo que se justifica a utilização dum modelo de decaimento exponencial para a actividade da 

solução "quente". 
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Figura 3.3.- Decaimento da actividade da solução "quente" adicionada ao lado apical em 
experiências em que se mediram fluxos 55Fe mucosa-»serosa, a pH=5.5 (n=6) e a pH=7.4 
(n=7). Os valores no gráfico correspondem à razão entre a actividade medida periodicamente 
na solução "quente" (H) e a actividade calculada (Hcal) assumindo a existência de um processo 
de decaimento exponencial com uma constante de tempo igual a 20 minutos. Os valores 
representados correspondem à média ± S.E.M. 
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Muito embora pareça existir um comportamento diferenciado entre a actividade da 

solução "quente" a pH ácido e a pH neutro nos primeiros minutos da experiência, o modelo 

que calcula a actividade da solução "quente" em qualquer momento da experiência não difere 

nas condições estudadas e permite assim a sua utilização na comparação de fluxos medidos 

tanto a um pH como noutro. 

Consideradas em conjunto, as conclusões obtidas através destas experiências 

possibilitam a criação dum modelo matemático para a correcção da adsorção do ferro às 

paredes das câmaras de Ussing e do decaimento da actividade observada na solução "quente" 

adicionada ao lado apical durante as experiências de fluxo unidireccional de Fe 

mucosa-»serosa. Para cada período de colheita da solução "fria" a medida da actividade da 

solução "quente" correspondente, é calculada assumindo um decaimento exponencial de 

acordo com a fórmula: 

Hf+(Hi-Hf)* e"kt 

Em que: 

Hi=actividade da solução "quente" medida no início da experiência 

Hf= actividade da solução "quente" medida no fim da experiência 

k= taxa de queda 

x= l/k= constante de tempo 

t= tempo da experiência no qual pretendemos determinar a actividade existente na 

solução "quente" 

A correcção para o decréscimo da actividade da solução "quente" dos fluxos de Fe 

mucosa-»serosa é feita calculando a razão entre a quantidade de radioactividade medida no 

lado "frio" por unidade de tempo (cpm/minuto) e a actividade da solução "quente"calculada 

no intervalo de tempo correspondente no volume recolhido (cpm/volume). Uma vez que o 

cálculo da actividade da solução "quente" vem expresso em função da actividade medida em 

alíquotas (inicial e final) da solução "quente", as medições de fluxos vem expressos da 

seguinte forma: 

(actividade da solução "fria'Vunidade de tempo)/(actividade da solução 

quente/volume) 
ou o equivalente a: [(contagens/min)/min)]/[(contagens/min)/volume)]=mlmin" 

3.3.2 Influência das reservas de ferro 

Como vimos anteriormente, o controlo da absorção intestinal de ferro é largamente 

reconhecido como tendo um papel fundamental na regulação da homeostasia deste metal. 

Efectivamente, são várias as descrições sobre a capacidade de aumentar ou reduzir a absorção 

de ferro de acordo com o decréscimo ou sobrecarga das reservas corporais. 
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Tendo como objectivo testar a sensibilidade do método in vitro proposto, mediram-se 

fluxos unidireccionais de 55Fe mucosa-»serosa em duodeno de ratinhos B6 com sobrecarga de 

ferro (n=12). Ratinhos B6 não tratados foram utilizados como controlos (n=16). 

Os resultados da concentração de ferro no fígado de ratinhos sujeitos a sobrecarga 

parentérica de ferro e respectivos controlos encontram-se representados na Figura 3.4. 
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Figura 3.4,- Concentração de ferro (mg/Kg) no fígado de ratinhos B6 com sobrecarga 
parentérica de ferro (B6FeN+) e respectivos controlos (B6FeN). Os dados do gráfico referem-

se a valores médios+SEM, n=5 (p<0.02). 

Tal como previsto, os ratinhos sujeitos ao tratamento (Fe+) apresentam uma 

concentração hepática de ferro significativamente maior do que os controlos (p<0.02). 

Adicionalmente, os resultados da medição da passagem de 55Fe da mucosa para a serosa do 

duodeno de ratinho mostram que a absorção de ferro diminui significativamente (p<0.001) 

com o aumento da sobrecarga hepática deste metal (Figura 3.5.). 
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Figura 3.5.- Fluxo de 55Fe medido a pH=5.5 e em condições de equilíbrio através do duodeno 
de ratinhos com sobrecarga de ferro (Fe+, n=12) e respectivos controlos (n=16). Os dados 
referem-se a valores médios+SEM, p<0.001. 
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3.3.3 Influência do pH 

Visto que a acidez do meio é um factor determinante na biodisponibilidade do ferro e 

influencia directamente a absorção de ferro a nível intestinal, mediram-se fluxos de Fe 

através do duodeno de ratinho (n=14) em diferentes condições de pH. Os resultados 

representados na Figura 3.6. mostram que a passagem do ferro através da preparação biológica 

está significativamente aumentada (p<0.001) em condições de pH acídico (pH 5.5) quando 

comparada com a medição feita em condições de pH próximo da neutralidade (pH 7.4). 
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Figura 3.6.- Fluxo de 55Fe medido através do duodeno de ratinho a pH=5.5 e pH=7.4 (n=14) em 
condições de equilíbrio. Os dados referem-se a valores médios±SEM, p<0.001. 

3.4 Discussão 
Visto o crescente número ratinhos geneticamente manipulados disponíveis para a 

investigação dos processos envolvidos no metabolismo do ferro, recorreu-se à montagem de 

uma técnica in vitro que permitisse o estudo da absorção deste metal a nível do duodeno. Por 

outro lado, pretendeu-se confirmar a sensibilidade do método escolhido. 

Os resultados obtidos a partir do estudo do decaimento da solução radioactiva usada 

na medição da passagem de ferro através da preparação permitiram a criação de um modelo de 

avaliação adequado. 

De facto, os resultados da medição de fluxos de 55Fe através do duodeno de ratinho 

em condições de curto circuito confirmaram ser esta uma aproximação técnica apropriada. Por 

um lado, revalidaram-se observações anteriores de que a sobrecarga das reservas hepáticas de 

ferro resulta na diminuição da passagem de ferro a nível intestinal. Adicionalmente, 

experiências similares conduzidas em condições de pH distintas sustentam estudos prévios de 

que um pH acídico origina um incremento significativo da transferência de ferro através da 

célula intestinal. 
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Em conjunto, os dados obtidos mostram que a medição da passagem de 55Fe através de 

um fragmento de duodeno montado apropriadamente numa câmara de Ussing é um método 

sensível para o estudo da absorção do ferro nesta preparação biológica. Esta metodologia 

apresenta potencialidades acrescidas no esclarecimento dos mecanismos envolvidos no 

metabolismo do ferro uma vez que se torna possível investigar o papel regulador do duodeno 

em particular. A disponibilidade de modelos animais adequados é um factor adicional na 

confirmação do interesse desta técnica. 
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4.1 Introdução 

4.1.1 Os roedores como modelos animais para o estudo da absorção de ferro 

A identificação, clonagem e caracterização dos vários genes com reconhecida 

implicação nos processos de absorção, transporte e distribuição do ferro no organismo tem 

sido valiosa no esclarecimento dos mecanismos subjacentes ao controlo do metabolismo deste 

metal. Em particular, a caracterização fenotípica de ratinhos geneticamente alterados permite 

a utilização de modelos animais apropriados para o estudo dos vários processos envolvidos na 

regulação do metabolismo do ferro. 

Foi descrito na literatura um conjunto variado de estirpes de roedores que possuem 

anomalias da absorção intestinal de ferro. Estes incluem os ratinhos com anemia ligada ao 

sexo (ratinhos sla) (Bannerman & Cooper 1966, Pinkerton & Bannerman 1967, Edwards & 

Bannerman 1970, Pinkerton et ai. 1970, Manis 1971, Edwards et ai. 1977, Anderson et ai. 

1998), os ratinhos com anemia microcítica (ratinhos mk) (Russel et ai. 1970, Bannerman et ai. 

1972, Edwards & Hoke 1972, Harrison 1972, Edwards & Hoke 1975, Fleming et al. 1997) e 

os ratos Belgrad (ratos b) (Edwards et al. 1980, Farcich & Morgan 1992a e 1992b, Garrick et 

al. 1993, Oates & Morgan 1996, Garrick et al. 1997, Fleming et al. 1998). 

Neste Capítulo focaremos a nossa atenção para os modelos experimentais relacionados 

com anomalias do metabolismo do ferro que provocam uma acumulação tecidular excessiva 

deste metal. Em particular, será dado um relevo especial ao estudo da absorção duodenal de 

ferro em ratinhos P2m-/- como modelo animal da HH. 

4.1.1.1 Modelos animais de sobrecarga experimental de ferro 

A partida, um modelo animal de sobrecarga de ferro deve representar clínica, 

bioquímica e morfologicamente as anormalidades observadas em humanos que possuam as 

situações crónicas de acumulação deste metal. Até à data foram feitas várias tentativas no 

sentido de encontrar o modelo experimental ideal que exiba todas as particularidades 

fisiopatológicas associadas à sobrecarga de ferro. 

As características da sobrecarga de ferro nos modelos animais foram reproduzidas 

através da administração de grandes doses de ferro na forma de vários tipos de quelatos. Por 

exemplo, a fibrose hepática foi demonstrada após longos períodos de sobrecarga (Chang et ai. 

1959, Weintraub et ai. 1985). O Inferon (Fe-dextran) injectável ou complexos de 

sorbitol/ácido cítrico que produzem sobrecargas de ferro hepáticas, rápidas e não letais foram 

também usados em estudos de microscopia electrónica (Arborgh et ai. 1974). Nos ratos 

estudados observou-se um aumento da síntese de Ft e o seu transporte posterior para os 

lisossomas. No entanto, não se verificou o aparecimento de qualquer cirrose. 

Em 1979 Awai e colegas (Awai et ai. 1979) descreveram que a injecções 

intraperitoniais sucessivas de Fe-NTA produziam o aumento de depósitos de ferro no fígado e 
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pâncreas de ratos e coelhos. Esta acumulação far-se-ia predominantemente ao nível das 

células do parênquima em contraste com a localização preferencial nas células de Kupffer 

quando se utilizava injecções de ferro coloidal. Posteriormente, Parmley e colaboradores 

confirmaram que a sobrecarga de ferro nas células parênquimatosas utilizando Fe-NTA é 

superior à verificada com Fe-dextran (Parmley et ai. 1981). Contudo, nenhum registo de 

fibrose ou cirrose foi descrito. 

Adicionalmente, fizeram-se várias tentativas de criar um modelo "nutricional" de 

sobrecarga de ferro. Um aumento significativo do conteúdo em ferro hepático foi 

documentado em ratos alimentados com suplemento de etionina (Kinney et ai. 1963, Smith & 

Yeoh 1996) ou com uma dieta deficiente em colina (Smith & Yeoh 1996). Outros autores 

usaram uma aproximação mais fisiológica e provocaram sidérose no fígado de ratos à custa de 

períodos alternados de jejum (Richter 1974). No entanto, tal como aconteceu com os outros 

modelos o excesso de ferro na dieta não conseguiu reproduzir tanto o grau de sobrecarga 

equivalente à verificada nos estados patológicos humanos como a cirrose ou a fibrose 

hepática. 

Ratos alimentados com uma dieta rica em ferro elementar ("carbonyl iron") foram 

igualmente descritos como um modelo de sobrecarga crónica de ferro (Park et ai. 1987, Bacon 

et ai. 1990, Smith & Yeoh 1996). Estes animais foram utilizados em estudos histopatológicos 

ultraestruturais (Park et ai. 1987) ou como um modelo experimental de hepatocarcinogénese 

(Smith & Yeoh 1996). A análise da toxicidade celular associada ao depósito de ferro em 

excesso no fígado foi descrita especialmente no que respeita à avaliação dos mecanismos de 

peroxidação lípidica mediada pelo ferro (Bacon et ai. 1990). 

Em 1987 Bernstein descreveu um novo modelo de sobrecarga experimental de ferro: o 

ratinho hipotransferrinémico (hpx/hpx) (Bernstein 1987). Estes ratinhos são caracterizados 

por uma redução hereditária da Tf circulante, anemia e uma retenção aumentada de ferro no 

fígado (Bernstein 1987, Craven et al. 1987). A base molecular deste defeito está associada a 

uma falha no processo de maturação do precursor do RNAm da Tf para a molécula 

transcripcionalmente activa (Huggenvik et ai. 1989). Consequentemente, estes ratinhos foram 

considerados como um modelo da doença humana atransferrinemia (Goya et ai. 1972) e 

estudaram-se vários aspectos da cinética da absorção e distribuição do ferro nestes animais 

(Craven et ai. 1987, Kaplan et ai. 1988, Buys et ai. 1991, Simpson et ai. 1991 e 1993). Neste 

modelo, a sobrecarga de ferro hepática é atribuída a um aumento da absorção do ferro a nível 

intestinal combinada com uma deposição selectiva deste metal no fígado (Simpson et ai. 

1991). Uma vez que os ratinhos hpx/hpx apresentam uma absorção excessiva de ferro, uma 

diminuição da concentração de ApoTf no plasma, elevadas concentrações circulantes de ferro 

não ligado à Tf (NTBI) e um padrão de acumulação de ferro similar ao encontrado nos 

indivíduos com HH, foram utilizados como um modelo desta doença (Iancu et ai. 1995, 

Simpson et ai. 1993, Kaplan et ai. 1988, Craven et ai. 1987). Contudo, vários estudos 

demonstraram diferenças significativas entre este modelo animal e a HH. Por um lado, os 
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ratinhos hpx/hpx apresentam anomalias do crescimento à nascença e uma anemia microcítica 

hipocrómica muito precoce de tal modo que a sua morte é inevitável a não ser que sejam 

tomadas precauções adequadas no sentido de aumentar a Tf circulante (Craven et ai. 1987, 

Kaplan et ai. 1988). Ora, na doença humana não há evidência de hipotransferrinémia e as 

deficiências no recém-nascido estão limitadas a um padrão de distribuição de ferro no 

parênquima celular característico da HH neonatal (Iancu et ai. 1995). Por outro lado, as 

alterações hepáticas observadas nos ratinhos mutados são distintas das frequentemente 

verificadas na HH. Em particular, neste modelo animal não existe acumulação de ferro a nível 

das células epiteliais biliares nem é observada cirrose (Simpson et ai. 1993). Outra das 

características da HH é a ausência de infiltração inflamatória como um precursor da cirrose 

(Weintraub et ai. 1985) e de uma baixa correlação entre esta e a actividade das enzimas 

hepáticas no soro. No entanto, estudos histopatológicos em ratinhos hpx/hpx mostraram que 

existe um aumento moderado da aminotransferase no soro e uma infiltração inflamatória 

(Simpson et al. 1993). 

Um modelo animal no qual fosse observada uma sobrecarga de ferro espontânea de 

características similares às existentes na HH só foi demonstrada em 1994 por De Sousa e 

colegas através dos trabalhos realizados com ratinhos (32m-/- (De Sousa et ai. 1994). 

Posteriormente, os estudos in vivo efectuados permitiram a caracterização do metabolismo do 

ferro nestes animais e constituem a primeira sugestão do envolvimento do de moléculas 

associadas à P2m ao nível da regulação do metabolismo deste metal (Santos et ai. 1996, 1998a 

e 1998b). 

Aproximadamente na mesma altura Feder e os seus colaboradores descreveram a 

clonagem e caracterização do gene responsável pela HH (Feder et ai. 1996). A confirmação de 

que a deficiência ou o desarranjo funcional do produto do gene hfe constitui uma das bases 

moleculares desta doença foi dada mais recentemente através da criação de ratinhos HFE-/-

(Zhou et ai. 1998). A demonstração de que o hfe está envolvido na regulação do balanço do 

ferro provém da observação de que os ratinhos HFE-/-exibem espontaneamente uma saturação 

da Tf anormalmente alta assim como uma acumulação excessiva de ferro a nível do fígado. 

Adicionalmente, em conformidade com as características da sobrecarga de ferro na HH, nos 

ratinhos mutantes a deposição do ferro a nível hepático verifica-se predominantemente nos 

hepatócitos e com uma distribuição periportal. 

Em 1999, a criação de ratinhos com deficiências no gene hfe constitui a demonstração 

mais recente de alterações no metabolismo do ferro em modelos animais da HH (Bahram et ai. 

1999). 

Exemplos adicionais de modelos de estudo para alterações do metabolismo do ferro 

relacionadas com a acumulação deste metal são os ratinhos deficientes nas enzimas 

hemoxigenase 1 (hemoxl-/-) (Poss & Tonegawa 1997) e hemoxigenase 2 (hemox2-/-) 

(Dennery et ai. 1998). Por seu turno, a criação de ratinhos deficientes na ceruloplasmina 
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(Cp-/-) veio confirmar a inter-ligação entre o metabolismo do cobre e do ferro demonstrando 

o papel fundamental desta proteína na saída de ferro das células (Harris et ai. 1999). Os casos 

de hemosiderose grave e acumulação tecidular de ferro descritos em doentes com 

aceruloplasminémia são exemplificativos da importância da Cp no metabolismo deste metal 

(Harris et ai. 1995, Yoshida et ai. 1995, Okamoto et ai. 1996). 

4.1.2 O ratinho P2m-/- como modelo de estudo da HH 

A partir do postulado inicial de que o sistema imunológico e a circulação de linfócitos 

tem um papel fundamental na regulação do metabolismo do ferro e na protecção contra a sua 

potencial toxicidade (De Sousa et ai. 1978, 1982, 1989a, 1989b) realizaram-se estudos sobre 

as potenciais alterações em populações linfocitárias T em indivíduos com HH. Os resultados 

obtidos levaram à conclusão de que a razão CD4/CD8 estaria anormalmente alta em 

determinados subgrupos de doentes e se correlacionava tanto com a severidade da doença 

como com o tempo de reentrada do ferro na "pool" da transferrina (Porto et ai. 1994). Esta co-

relação foi atribuída à circulação de um número anormalmente baixo de células T CD8+(Porto 

et ai. 1997). 

Os ratinhos nos quais se fez a ruptura do gene que codifica para a proteína P2m têm 

uma expressão muito deficiente de produtos MHC classe I à superfície das células e, 

consequentemente, não possuem linfócitos a(3 CD4"CD8+ funcionais (Koller et ai. 1990, 

Zilstra et ai. 1990). Assim, na sequência dos resultados clínicos anteriores, realizou-se uma 

análise comparativa histológica e quantitativa da distribuição de ferro em tecidos de animais 

homozigóticos e heterozigóticos para o gene que codifica para a (32m. As experiências 

efectuadas mostraram que nos ratinhos (32m-/- existe uma sobrecarga de ferro hepática 

progressiva indistinguível da observada em doentes com HH e que se caracteriza pela 

formação de depósitos "anormais" principalmente a nível das células (De Sousa et ai. 1994). 

Estas observações foram confirmadas em estudos posteriores (Rothenberg & Voland 1996) 

que documentam um aumento da incidência de tumores hepáticos e hiperglicémia em ratinhos 

P2m-/- e revelam uma relação directa entre a dieta, a idade e a natureza da sobrecarga de ferro 

nestes animais. 

Suporte adicional ao possível envolvimento de um gene P2m-dependente no 

mecanismo de absorção de ferro foi dado através da descoberta do gene hfe que codifica para 

uma proteína relacionada com a família do sistema MHC classe I (Feder et ai. 1996). Tendo 

como objectivo o conhecimento da função do hfe na HH Feder e colegas realizaram estudos 

sobre os efeitos das mutações C282Y e H63D no processamento celular da molécula HFE. Os 

resultados obtidos demonstraram que enquanto no HFE nativo existe uma ligação com a 

molécula P2m, a presença da mutação C282Y anula completamente esta interacção 

conduzindo à ruptura do mecanismo de circulação proteica intracelular (Feder et ai. 1997). 
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Em última análise, este impedimento resultaria na sequestração intracelular da proteína HFE 

conduzindo à HH. 

O conjunto destes resultados sugerem que os ratinhos (32m-/- representam um modelo 

atractivo para o estudo de doenças de sobrecarga de ferro, muito especialmente no caso da 

HH. Em particular, o conhecimento de possíveis anomalias do foro imunológico pode revelar-

se de um grande interesse dada a reconhecida interacção deste sistema com a regulação do 

metabolismo do ferro (De Sousa et ai. 1989a, Farthing 1989, Chorney et ai. 1998, De Sousa et 

ai. 1998 e 2 0 0 0 ) . 

4.1.2.1 Alterações do metabolismo do ferro em ratinhos P2m-/-

A caracterização in vivo do metabolismo do ferro em ratinhos P2m-/- deve-se 

sobretudo aos trabalhos de Santos e colegas (Santos et ai. 1997', 1998a, 1998b). 

Usando uma modificação à técnica utilizada anteriormente por Marx em humanos 

(Marx et ai. 1979) Santos desenvolveu um método simples, sensível e capaz de discriminar 

entre as diferentes fases da absorção do ferro em ratinhos (Santos et ai. 1996). A aplicação 

desta metodologia ao estudo in vivo de ratinhos P2m-/- permitiu a caracterização do 

metabolismo do ferro nestes animais. De acordo com os resultados obtidos estes animais 

reflectem muitas das anomalias observadas em doentes com HH, incluindo o aumento do ferro 

sérico, o aumento da saturação da transferrina, a acumulação do ferro nos hepatócitos aliada a 

uma deficiência do armazenamento deste metal nos macrófagos e ainda um aumento da sua 

absorção (Santos 1998b). 

O acréscimo na entrada de ferro no organismo destes animais mostrou dever-se a uma 

transferência aumentada do metal a partir da célula intestinal para o plasma, tal como parece 

acontecer nos indivíduos com HH (Mclaren et ai. 1990). Por outro lado, demonstrou-se que 

existem anomalias na capacidade dos ratinhos P2m-/- regularem a absorção de ferro a nível 

intestinal em resposta ao aumento induzido das reservas corporais de ferro. Estas observações 

reflectem igualmente o que acontece em doentes hemocromatóticos nos quais apesar da 

excessiva acumulação de ferro nos tecidos não existe uma diminuição da sua absorção 

(Williams et ai. 1966, Marx 1979). No seu conjunto, estas observações funcionais -apoiadas 

posteriormente através dos resultados de Feder- serviram de base para postular o 

envolvimento na absorção do ferro de uma molécula similar às do complexo MHC classe I 

cuja expressão à superfície das células necessita da molécula P2m (Santos et ai. 1996). 

Estudos posteriores de absorção intestinal de ferro em ratinhos P2m-/- com 

metabolismo do ferro alterado (anemia, eritropoiese aumentada, deficiência e sobrecarga de 

ferro) (Santos et ai. 1998a) mostraram que não existem diferenças significativas da resposta 

adaptativa a um aumento da eritropoiese em ratinhos P2m-/- quando comparados com os 

controlos. Ao invés, modificações das reservas de ferro (através da dieta ou injecções 

parentéricas) provocaram efeitos distintos entre os dois grupos de animais. Neste caso, nos 
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ratinhos P2m-/- observou-se uma absorção de ferro quantitativamente afectada tanto ao nível 

entrada como da transferência do metal através do intestino. 

Para além das anomalias a nível intestinal, demonstrou-se existirem igualmente 

alterações na distribuição e armazenamento de ferro nestes animais. Introduzindo uma 

mutação adicional que origina uma deficiência em linfócitos diferenciados (ratinhos RAG-/-), 

mostrou-se que a progressão da sobrecarga de ferro nos ratinhos (32m-/- é nestas condições 

substancialmente agravada e resulta no aparecimento de uma extensa fibrose no coração 

passível de prevenir após reconstituição com células hematopoiéticas provenientes de ratinhos 

dadores saudáveis (Santos et ai. 1999). Estudos similares mostraram que há uma 

redistribuição do local de armazenamento do ferro das células parenquimatosas para células 

de Kupffer quando se faz a transferência de células de fígado fetal de ratinhos sãos para 

ratinhos P2m-/-. Contudo, esta reconstituição celular não é eficaz na correcção das anomalias 

verificadas a nível intestinal (Santos et ai. 1996). 

Tendo como base estas observações e em concordância com o vasto conjunto de dados 

que sugerem o envolvimento da célula intestinal nas anomalias verificadas na HH (Fracanzani 

et ai. 1989, Whittaker et ai. 1989, Lombard et ai. 1990, Pietrangelo et ai. 1993) tornou-se 

óbvio delinear uma estratégia experimental alternativa que permitisse o estudo in vitro do 

modelo animal da HH melhor caracterizado até à data do início deste trabalho. A partida, o 

intestino apresentou-se como o órgão de eleição visto as descrições anteriores indicarem que o 

"defeito" na HH não residiria a nível do fígado. Com efeito, observou-se que o transplante de 

fígado de doentes com HH para indivíduos normais leva à correcção da anomalia hepática 

(Adams et ai. 1991, Dabkowski et ai. 1993) o que exclui à partida este órgão como 

responsável das irregularidades observadas na HH. 

4.2 Materiais e Métodos 

4.2.1 Animais de experiência 

Utilizaram-se ratinhos B6 e ratinhos P2m-/- provenientes do Biotério do Instituto 

Gulbenkian da Ciência (Oeiras, Portugal) e dos Laboratórios Jackson ImmunoResearch (West 

Grove, PA, Estados Unidos da América). Escolheram-se ratinhos do sexo masculino, de 

idades compreendidas entre as 6 e as 8 semanas e com o peso médio de 25g. 

Todos os animais foram mantidos no Biotério do Instituto Gulbenkian da Ciência até 

12 horas antes da experiência. 

4.2.2 Rastreio de ratinhos P2m-/-

Os ratinhos P2m-/- foram gerados por cruzamento entre animais heterozigóticos 

(P2m-/+). 
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Uma vez que os ratinhos homozigóticos (p2m-/-) não expressam linfócitos CD8* 

(Koller et ai. 1990, Zijlstra et ai. 1990) fez-se a confirmação da deficiência na produção de 

|32m por análise de expressão da molécula CD8 nos linfócitos do sangue periférico. 

Colheram-se em heparina 200 \ú de sangue total a partir da cauda dos animais. Após 

diluição em PBS (1:1), as amostras foram centrifugadas 1200 rpm a 4 °C durante 7 minutos. 

Resuspenderam-se as células em 200 ul de FITC anti-ratinho CD8a (0.5mg/ml) previamente 

diluído (1:100) numa mistura de PBS, 5% NCS e 0.1% NaN3 (Solução 1). Após incubação das 

células durante 45 minutos ao abrigo da luz, lavaram-se com a Solução 1 (1200 rpm a 4 °C /7 

minutos) e resuspenderam-se em lml da mesma solução. 

Fez-se a leitura das amostras num aparelho FACscan (Becton & Dickinson) e utilizou-

se o Programa CellQuest para a análise dos resultados. 

4.2.3 A sobrecarga parentérica de ferro 

Induziu-se em ratinhos B6 e P2m -/- uma sobrecarga parentérica de ferro através 

duma injecção subcutânea de 5 mg de Ferro-dextran (Sigma Immunochemicals, St.Louis, 

USA). Os ratinhos foram mantidos durante duas semanas antes das experiências para 

possibilitar a redistribuição do ferro no organismo. 

Ratinhos B6 e P2m -/- da mesma idade e sexo não tratados foram utilizados como 

controlos. 

4.2.4 Medição da concentração de ferro no fígado 

A sobrecarga de ferro nos animais sujeitos a tratamento foi confirmada através da 

medição dos níveis de armazenamento hepático deste metal. 

Resumidamente, amostras de fígado de ratinhos B6 e P2m -/- sobrecarregados (Fe+) e 

não tratados (FeN) foram digeridas com ácido nítrico p.a. e as cinzas resultantes dissolvidas 

em ácido clorídrico p.a. As medições analíticas foram feitas através da técnica de Emissão por 

Plasma Induzido utilizando um aparelho Perkin Elmer 400. 

4.2.5 Preparação- Isolamento e montagem 

Os animais foram sacrificados por luxação cervical após ligeira anestesia por inalação 

de clorofórmio. Segmentos de duodeno proximal foram isolados como descrito previamente 

(Capítulo 2) e montados em câmaras de Ussing mantendo-se nestas condições banhados 

bilateralmente por 4 ml de solução controlo em constante arejamento até atingirem a 

estabilidade. 
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4.2.6 Estudo do transporte de ferro 

4.2.6.1 Câmaras utilizadas e eléctrodos para injecção de corrente e para medição de 
diferença de potencial 

As câmaras de Ussing e os eléctrodos para injecção de corrente e para medição de 

diferença de potencial utilizados nas experiências de transporte de ferro através do duodeno 

de ratinhos B6 e (32m-/- foram idênticas ás usadas anteriormente (Capítulo 2). 

4.2.6.2 Influência da sobrecarga de ferro induzida 

A fim de testar a existência de uma resposta adaptativa a nível da absorção de ferro no 

intestino de ratinhos P2m-/-, efectuou-se a medição de fluxos de 55Fe através do duodeno de 

animais com sobrecarga parentérica de ferro e em duodeno de animais não tratados. Ratinhos 

B6 da mesma idade e sexo tratados e não tratados foram utilizados como controlo. 

4.2.6.3 Influência do pH 

De modo a estudar uma possível influência do pH na passagem de ferro através do 

duodeno de ratinho (32m-/-, realizaram-se experiências de fluxos de 55Fe mucosa—»serosa 

utilizando-se soluções controlo a pH=7.4 ou a pH=5.5. Em todas experiências utilizaram-se 

ratinhos B6 da mesma idade e sexo como controlos. 

4.3 Resultados 

4.3.1 Rastreio de ratinhos P2m-/-

Uma das formas de fazer o rastreio de ratinhos homozigóticos para a (32m é confirmar a 

deficiência na produção desta proteína por análise de expressão da molécula CD8 nos 

linfócitos do sangue periférico dos animais em estudo. 

Na Figura 4.1. mostram-se os resultados da expressão da molécula CD8 no sangue periférico 

de ratinhos B6 (controlo positivo para a presença de células CD8+) (A) e de ratinhos P2m -/-

(B). 

Como esperado, verifica-se que no sangue periférico dos ratinhos P2m -/- existe uma 

expressão deficiente de células CD8+ em comparação com o que acontece no controlo. 
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Figura 4.1.- Expressão de células CD8+ no sangue periférico de ratinhos B6 (A) e p2m -/- (B). 

4.3.2 Concentração de ferro hepático 

Os resultados da determinação da concentração de ferro no fígado de ratinhos B6 e 

(32m -/- com sobrecarga de ferro (Fe+) e respectivos controlos (FeN) estão representados na 

Figura 4.2. 
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Figura 4.2.- Concentração de ferro (mg/Kg de peso seco) em ratinhos B6 e p2m-/- com 
sobrecarga (Fe+) e respectivos controlos (FeN). Os dados dos gráficos referem-se a valores 
médios±SD, n=5. 

De acordo com os resultados obtidos, verifica-se que tanto para os ratinhos B6 como 

para os ratinhos (32m-/-, a indução da sobrecarga parentérica de ferro é traduzida num 

aumento estatisticamente significativo da concentração hepática de ferro (p<0.02 e p<0.001, 

respectivamente). 
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Por outro lado, a comparação da concentração de ferro existente no fígado de ratinhos 

B6 com a concentração de ferro medida no fígado de ratinhos (32m-/- mostra-nos que tanto 

numa situação de sobrecarga de ferro (Fe+) como no caso da ausência deste tratamento (FeN) 

existe uma maior acumulação de ferro no fígado de ratinhos |32m-/-. Contudo, esta diferença 

só é estatisticamente significativa para ratinhos não tratados (p<0.0001) indicando o carácter 

espontâneo da sobrecarga de ferro em ratinhos (32m-/- (Figura 4.3.). De facto, não existe 

diferença significativa entre a concentração de ferro no fígado de ratinhos [32m-/- não tratados 

e a concentração de ferro no fígado de ratinhos B6 aos quais se induziu a sobrecarga de ferro 

(p<0.2) Deste modo, os resultados parecem sugerir que os ratinhos p2m-/- mostram à partida 

um metabolismo do ferro alterado e comparável à situação de sobrecarga induzida nos 

ratinhos B6. 

p2rrv/- p2n>/-

Figura 4.3.- Comparação entre a concentração de ferro (mg/Kg de peso seco) medidas em 
ratinhos B6 e (32m-/- em situação de sobrecarga de ferro (Fe+) e na ausência de tratamento 
(FeN). Os dados dos gráficos referem-se a valores médios±SD, n=5. 

Na Tabela 4.1. encontram-se sumarizados os resultados referentes aos gráficos das 

Figuras 4.2. e 4.3. anteriormente apresentadas: 
Tabela 4.1,- Concentração de ferro (mg/Kg de peso seco) em fígado de ratinhos B6 e |32m-/-
com sobrecarga induzida de ferro (Fe+) e respectivos controlos (FeN). 

FeN 

Fe+ 

Ratinhos B6 

183 ±34** 

2142+ 1549* 

Ratinhos p2m-/-

1362 + 383*** 

3704 + 877** 
Os dados referem-se a valores médios (mg Fe/Kg) ± SD, n=5.*p<0.02,**p<0.001,*p<0.0001 

108 



Capítulo 4 

4.3.3 Características electrofisiológicas gerais 

Nas condições experimentais utilizadas, após um transitório inicial que pode durar até 

uma hora, o valor da condutância registada no duodeno de ratinhos P2m-/- foi de 31.9±1.87 

mScm"2 (Figura 4.4.A, n=16). 

A análise de 12 experiências realizadas com estes animais mostrou que a CCC 

corresponde a um fluxo de corrente positiva no sentido M—>S de 31.0+4.63 uAcm" (Figura 

4.4.B). O potencial transepitelial (Vexp) medido nas mesmas condições em 16 preparações foi 

de 2.09±0.25 mV (Figura 4.4.C). 

As curvas de distribuição das correntes, voltagens e condutâncias medidas no duodeno 

de ratinho P2m-/- estão representadas na Figura 4.4. 
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Figura 4.4.- Curvas de distribuição da condutância (A), corrente de curto circuito (B) c 
voltagem transepitelial (C) medidas no duodeno de ratinhos p2m-/-. 

4.3.4 Características electrofisiológicas medidas no duodeno de ratinhos com sobrecarga 
de ferro 

De modo a testarmos uma possível influência da sobrecarga de ferro nas 

características electrofisiológicas do duodeno de ratinhos P2m-/- mediram-se a CCC, a Gt e o 

Voe nos duodenos isolados de ratinhos P2m-/- sobrecarregados parentéricamente com Fe-

Dextran. Duodenos isolados a partir de ratinhos P2m-/- não tratados foram usados como 

controlo. Utilizou-se a mesma estratégia experimental em relação a ratinhos B6 a fim de 

despistar uma eventual disparidade de resultados entre as duas estirpes de animais. 
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Na Tabela 4.2. encontram-se representados os resultados da corrente de curto circuito, 

potencial transepitelial e condutância eléctrica medidos no duodeno isolado de ratinhos B6 e 

(32m-/- com sobrecarga induzida de ferro e respectivos controlos (valores médios ± SEM). 

Tabela 4.2,- Características electrofisiológicas transepiteliais medidas no duodeno isolado de 
ratinhos B6 e (32m-/- com sobrecarga induzida de ferro (Fe+) e respectivos controlos (FeN). 

FeN Fe + 

B6 (32m-/-

(n=27) (n=12) 

B6 (32m-/-

(n=9) (n=9) 

CCC(uAcm-2) 

Voc (mV) 

Gt (mScm"2) 

27.0±2.6 32.0+4.6 

2.3±0.2f 2.1±0.25 

23.0±2.5 32.0+1.871 

28.0+5.0 28.0+5.2 

1.28+0.17f 1.44+0.22 

30.1+3.2 24.0+2.0* 

f p < 0 . 0 3 

Í p < 0 . 0 2 

Os resultados obtidos nas condições experimentais descritas mostram que não existem 

diferenças estatisticamente significativas entre as medidas eléctricas transepiteliais feitas no 

duodeno de ratinhos B6FeN comparativamente com as registadas nos ratinhos (32m-/-FeN. 

Adicionalmente, verificou-se que a CCC, o Voc e a Gt medidos no duodeno de ratinhos B6 

com sobrecarga parentérica de ferro não diferem significativamente das efectuadas no 

duodeno de ratinhos P2m-/- sobrecarregados. 

Contudo, dentro da mesma estirpe de animais verificou-se existirem diferenças 

significativas entre as medições realizadas no duodeno de ratinhos não tratados 

comparativamente com as feitas no duodeno de ratinhos sujeitos a sobrecarga parentérica de 

ferro. Efectivamente, a diferença de potencial transepitelial medida no duodeno de ratinhos 

B6FeN é significativamente maior do que a Voc medida no duodeno isolado de ratinhos 

B6Fe+. Por outro lado, no duodeno de ratinhos (32m-/-Fe+ mediram-se valores de condutância 

eléctrica significativamente menores do que os medidos no duodeno de animais (32m-/-

controlo. 

4.3.5 Estudo do transporte de ferro 

4.3.5.1 Influência da sobrecarga de ferro 

Uma eventual influência das reservas corporais de ferro na passagem deste metal 

através do epitélio intestinal foi avaliada através da medição de fluxos unidireccionais de Fe 

no duodeno de ratinhos P2m-/- (n=36) e B6 (n=24) aos quais previamente se induziu uma 

sobrecarga parentérica. Ratinhos da mesma espécie não tratados foram usados como controlos 

(n=24 e n=15, respectivamente). 
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Os resultados obtidos nas experiências efectuadas (pH=5.5) confirmam relatórios 

anteriores da capacidade adaptativa da absorção de ferro em resposta à alteração das reservas 

corporais (Bothwell et ai 1958, Conrad et ai 1964, Savin et ai 1980, Muir et ai 1984). 

Efectivamente, em ambas as estirpes de ratinhos ((32m-/- e B6) às quais se induziu a 

sobrecarga parentérica de ferro (Fe+) verificou-se um decréscimo significativo do fluxo 

unidireccional mucosa—»serosa de 55Fe quando comparado com o fluxo correspondente 

medido nos controlos (FeN) respectivos (Figura 4.5.). 
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Figura 4.5.- Fluxo unidireccional de 55Fe (mucosa-»serosa) medido em condições de estado 
estacionário através de duodeno de ratinhos com sobrecarga de ferro (Fe+) e respectivos 
controlos (FeN). Os dados do gráfico referem-se a valores médios±SEM. p < 0 . 0 0 4 , 
"p<fJ-00002, +

p « o . 000001. 

Adicionalmente, observou-se uma diferença significativa entre os fluxos de 55Fe medidos no 

duodeno de animais P2m-/- com sobrecarga de ferro comparativamente com os fluxos 

correspondentes medidos em ratinhos B6 sujeitos ao mesmo tratamento. Ao invés, não se 

detectaram quaisquer diferenças nos fluxos medidos em duodeno de animais B6 não tratados 

comparativamente aos ratinhos (32m-/- correspondentes. 

4.3.5.2 Influência do pH 

Os resultados da medição a pH=7.4 e pH=5.5 de fluxos de 55Fe mucosa-»serosa 

realizada no duodeno de ratinhos (32m-/- e respectivos controlos mostram que para ambas as 

estirpes a acidificação da solução que banha a preparação conduz a um aumento significativo 

da passagem de ferro através do epitélio (Figura 4.6.). 
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Figura 4.6.- Fluxo unidireccional de 55Fe (mucosa->serosa) medido a pH=7.4 e pH=5.5 através 
de duodeno de ratinho B6 (n=16, p<0.001) e ratinho p2m-/- (n=24, p<0.000002) em condições 
de estado estacionário. Os dados do gráfico referem-se a valores médios+SEM. 

Adicionalmente, a monitorização da passagem de 55Fe através da preparação biológica 

realizada a pH neutro (7.4) e pH ácido (5.5) permitiu a observação de comportamentos 

distintos entre as duas estirpes em estudo. 

Por um lado, verificou-se que a pH=7.4 o fluxo de 55Fe mucosa—»serosa é 

significativamente maior no duodeno de ratinhos P2m-/- comparativamente com o fluxo 

medido no duodeno de ratinhos B6 nas mesmas condições experimentais (Figura 4.7.). 
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Figura 4.7.- Fluxo unidireccional de "Fe (mucosa->serosa) medido a pH=7.4 através de 
duodeno de ratinhos B6 (n=4) e ratinhos P2m-/- (n=6). Os dados do gráfico referem-se a 
valores médios±SEM, p<0.03. 
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Contudo, em condições de pH ácido (5.5) não se observaram diferenças significativas 

entre os fluxos de 55Fe medidos em duodeno de ratinhos (32m-/- em comparação com os 

controlos (Figura 4.8.). 
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Figura 4.8.- Fluxo unidireccional de 5!Fe (mucosa-»serosa) medido a pH=5.5 através de 
duodeno de ratinhos B6 (n=4) e ratinhos (32m-/- (n=6). Os dados do gráfico referem-se a 
valores médios+SEM, p<0.7. 

4.4 Discussão 
Em 1996 foi descrita na maioria dos pacientes caucasianos com HH a presença de uma 

mutação num novo gene do sistema MHC classe I denominado hfe (Feder et ai. 1996). 

Posteriormente, demonstrou-se que esta mutação (C282Y) provoca a ruptura da ligação da 

molécula (32m com a proteína HFE e impede a sua expressão à superfície da célula (Feder et 

ai. 1997). No entanto, o possível significado funcional do sistema MHC na regulação do 

metabolismo do ferro em situações de acumulação patológica poderia ter sido sugerido 

anteriormente a partir dos resultados de sobrecarga espontânea de ferro descritos pela 

primeira vez em ratinhos (32m-/- (De Sousa et ai. 1994). Estudos posteriores in vivo sobre o 

desequilíbrio da homeostase do ferro neste modelo animal confirmaram que os ratinhos 

deficientes na produção da (32m, à semelhança dos doentes com HH, possuem uma manifesta 

incapacidade de regular a absorção de ferro (Santos et ai. 1996, 1998b). 

De modo a investigar o papel desempenhado pelo intestino no potencial "defeito" 

existente no metabolismo do ferro destes animais, adaptou-se ao estudo do duodeno de ratinho 

uma técnica vulgarmente utilizada em electrofisiologia para o esclarecimento dos mecanismos 

de transporte iónico a nível do epitélio (Capítulo 2). 

Os resultados da medição do potencial transepitelial, da corrente de curto-circuito e 

da condutância no duodeno dos ratinhos (32m-/- em condições de curto-circuito mostraram não 

existir diferenças significativas comparativamente aos controlos. Ao invés, observou-se em 
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ambas as estirpes uma distinção entre o comportamento electrofisiológico da preparação em 

condições de sobrecarga de ferro ou na sua ausência. Por exemplo, o potencial transepitelial 

medido no duodeno de ratinhos B6 diminuiu significativamente com a indução da acumulação 

de ferro. Por outro lado, nos ratinhos P2m-/- este tratamento produziu um decréscimo 

significativo da condutância medida no intestino. Contudo, a influência da sobrecarga de ferro 

tanto no Voe medido no duodeno dos ratinhos B6 como na Gt medida nos ratinhos P2m-/-

parece não estar associada à diminuição do fluxo de ferro através do epitélio uma vez que 

nestas condições esperar-se-ia um efeito oposto ao observado. 

De acordo com o previamente descrito (De Sousa et ai. 1994, Rothenberg & Voland 

1996, Santos et ai. 1997) os ratinhos (32m-/- desenvolvem uma acumulação espontânea de 

ferro a nível hepático. Nestas condições, os ratinhos mutados parecem desenvolver todas as 

características associadas a uma sobrecarga de ferro e comportam-se similarmente aos 

ratinhos controlo que sofreram um tratamento de sobrecarga induzida. Os resultados da 

medição da concentração de ferro no fígado confirmam estas observações. Em ambas as 

estirpes observou-se uma diferença significativa entre a concentração de ferro hepática 

medida nos ratinhos sujeitos ao tratamento e nos ratinhos controlo. Adicionalmente, na 

ausência de sobrecarga induzida registou-se um aumento significativo da concentração de 

ferro em ratinhos P2m-/- comparativamente com os ratinhos B6. De notar que este aumento 

foi inclusivamente superior ao registado em ratinhos B6 com sobrecarga de ferro induzida 

parentéricamente. Em concordância com os resultados obtidos com os ratinhos controlo, 

esperar-se-ia que existisse uma decréscimo significativo da Voe medida nestas condições. No 

entanto, nos ratinhos mutados este tratamento altera o potencial transepitelial mas a 

diminuição observada não é contudo significativa comparativamente aos ratinhos p2m-/- não 

tratados. 

Tendo como objectivo a investigação do envolvimento directo do enterócito na 

resposta da absorção de ferro à alteração das reservas corporais deste metal fez-se o estudo do 

transporte de 55Fe através de fragmentos duodenais de ratinho montados em câmaras de 

Ussing. Fluxos unidireccionais 55Fe mucosa-»serosa a pH=5.5 foram medidos no duodeno de 

animais B6 e p2m-/- não tratados e sobrecarregados parentéricamente. Em ambas as estirpes 

verificou-se que existe uma capacidade adaptativa da absorção de ferro em resposta à 

alteração das reservas corporais deste ião. Efectivamente, tanto no duodeno de ratinhos B6Fe+ 

como de P2m-/-Fe+ observa-se uma diminuição significativa da transferência de ferro através 

do epitélio comparativamente com o fluxo medido no duodeno isolado a partir de ratinhos não 

tratados da mesma estirpe. De acordo com estes resultados, conclui-se que nestas condições 

experimentais não existem anomalias a nível intestinal dos ratinhos P2m-/- que consigam 

explicar as irregularidades observadas no metabolismo do ferro nestes animais. Contudo, em 

contraste com o que acontece a pH acídico, a medição de fluxos de 55Fe em duodeno de 

ratinhos não sobrecarregados realizadas a pH=7.4 demonstram que existem diferenças 
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significativas entre os ratinhos P2m-/- comparativamente com os controlos. Neste caso, 

verifica-se um aumento significativo da passagem de ferro através do duodeno de ratinhos 

(32m-/- em comparação com os ratinhos B6. Estas observações confirmam descrições 

anteriores in vivo nas quais se demonstra que enquanto não existem diferenças significativas 

entre ratinhos P2m-/- comparativamente aos controlos relativamente à entrada de Fe + nas 

células da mucosa intestinal, existe um aumento significativo quando se utiliza Fe3+ (Santos et 

ai. 1998a). 

A forma química do ferro afecta directamente a absorção intestinal (Han et ai. 1994, 

Núnez et ai. 1994). O ferro na forma férrica tem uma absorção muito reduzida a menos que 

haja posterior redução ou se encontre quelado. Os iões Fe3+ são insolúveis em soluções mais 

alcalinas do que pH=3 enquanto a maior parte do Fe2+ permanece solúvel a pH=8 (Conrad e 

Barton 1981). Uma vez proposto que o potencial de membrana da célula absorptiva poderia 

funcionar como uma força impulsionadora da absorção de ferro (Raja et ai. 1989) o estado 

oxidativo do ferro pode ser um factor crítico neste mecanismo. Estudos utilizando células de 

cultura em monocamada (Caco-2) mostraram que a entrada de Fe2+ na célula é 20 a 200 vezes 

maior comparativamente ao ião férrico (Alvarez-Hernandez et ai. 1991). 

Os dados obtidos através das medições de fluxo de 55Fe através do duodeno de 

ratinhos B6 e P2m-/- em diferentes condições de pH apoiam estas observações. Em ambas as 

estirpes de ratinhos verificou-se um aumento da passagem de ferro através do epitélio quando 

o pH desceu de 7.4 para 5.5 muito provavelmente em consequência da modificação do 

equilíbrio químico favorável à presença do ião ferroso em solução. 

Resultados anteriores demonstram a existência de uma actividade ferriredutásica a 

nível da mucosa do duodeno proximal do ratinho (Raja et ai. 1991 e 1992, Pountney et ai. 

1996 e 1999). Adicionalmente, estudos realizados com humanos revelaram que o tecido 

intestinal possui a capacidade de reduzir os iões férricos adicionados ao meio reaccional 

(Riedel et ai. 1995, Raja et ai. 1996). Em particular, registe-se o aumento significativo da 

capacidade ferriredutásica em biópsias duodenais de indivíduos com HH comparativamente 

com os controlos (Raja et ai. 1996). 

Nas experiências de medição de fluxos 55Fe mucosa->serosa realizadas a pH neutro 

observou-se um aumento da absorção deste metal no duodeno de ratinhos P2m-/-

comparativamente com os controlos. Neste contexto, encarou-se a possibilidade da existência 

de anomalias na capacidade ferriredutora ao nível do duodeno de ratinhos P2m-/-. O próximo 

Capítulo descreve os resultados obtidos. 
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5.1 Introdução 

5.1.1 Os sistemas redox e a homeostasia 

Sistemas de oxiredução transmembranares e plasmáticos foram descritos num grande 

e variado número de tipos celulares (Crane et ai. 1985). 

Actualmente, é largamente reconhecido o importante papel da actividade oxiredutiva 

num conjunto diferenciado de funções vitais. Em particular, o controlo do crescimento celular 

(Sun et ai. 1983 e 1984), a entrada de ferro na célula (Wollenberg & Rummel 1987, 

Thorstensen 1988a e 1988b, Scheiber & Goldenberg 1993) e a defesa contra agentes 

bacterianos (Segai et ai. 1983) são alguns exemplos ilustrativos. Adicionalmente, há 

evidência indicando o envolvimento da actividade redox na interacção das hormonas com a 

membrana plasmática (Goldenberg 1980, Covera et ai. 1984, Lotersz et ai. 1984) e na 

estimulação e controlo de várias funções específicas de transporte (Goldenberg 1982). 

Em geral, quaisquer perturbações nos mecanismos de oxiredução celular afectam 

directamente diferentes funções fisiológicas. A adição de elementos externos aceitadores ou 

dadores de electrões podem influenciar o controlo de transdução de sinal na membrana celular 

(Farchaus et ai. 1982), alterar o seu potencial (Zemkova et ai. 1984, Sugawara et ai. 1995) ou 

modificar o transporte iónico (Garcia-Sancho et ai. 1979, Lin 1982, Valdeolmillos et ai. 

1982). Deste modo, o envolvimento dos sistemas redox é determinante na etiologia de várias 

patologias. 

5.1.2 A redução do ião férrico: implicações no transporte do ferro 

A biodisponibilidade do ferro para as células tanto animais como vegetais é 

dificultada pela insolubilidade dos hidróxidos férricos num pH neutro e pelo facto dos iões 

Fe3+ em condições aeróbias não atravessarem as membranas celulares (Bienfait 1985). O ferro 

reduzido (Fe2+) é muito mais solúvel que o Fe3+ mas é convertido rapidamente neste último na 

presença de oxigénio. Consequentemente, este metal é transportado na forma de quelatos 

orgânicos como o gaiato férrico no caso das plantas ou na forma de sideróforos nas bactérias 

(Ecker et ai. 1982, Henderson & Payne 1994). No caso dos mamíferos, a existência de um 

sistema redox transmembranar capaz de promover a redução do ferro é considerado como um 

pré-requisito para o transporte deste metal através da célula (Núnez et ai. 1994, Randell et ai. 

1994, Han et ai. 1995, Ekmekcioglu et ai. 1996). 

A actividade ferrireductásica foi largamente descrita tanto em células procariotas 

como eucariotas incluindo várias linhas celulares (Inman et ai. 1994, Jordan & Kaplan 1994, 

Núnez et ai. 1994, Han et ai. 1995, Castillo-Olivares et ai. 1996, Ekmekcioglu et ai. 1996, 

Partridge et ai. 1998), as leveduras Schizosaccharomyces pombe (Roman et ai. 1993) e 

Saccharomyces cerevisae (Lesuisse et ai. 1987, 1991, 1996, 1997; Daneis et ai. 1990 e 1992, 
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Eide et ai. 1992, Georgatsou et ai. 1994, Finegold et ai. 1996, Shatwell et ai. 1996), os 

hepatócitos de rato (Sun et ai. 1987, Thorstensen & Romslo 1988a, Scheiber & Goldenberg 

1993) e de ratinho (Goldenberg et ai. 1979), os reticulócitos (Núnez et ai. 1990, Watkins et 

ai. 1992) e as vesículas apicais (Pountney et ai. 1994 e 1999) de coelho, o duodeno humano 

(Riedel et ai. 1995, Raja et ai. 1996), de rato (Wollenberg & Rummel 1987, Wien & Darrel 

1991, Wien & Campen 1994) e de ratinho (Barrand et ai. 1990, Raja et ai. 1991 e 1992, 

Pountney et ai. 1993 e 1996). 

5.1.2.1 Os fungos e as bactérias 

As células desenvolveram duas estratégias principais na solução do problema da 

assimilação do ião férrico a partir do meio exterior. Por um lado, bactérias como a E. coli e o 

Vibrio cholerae (Nielands 1981, Henderson & Payne 1994) e fungos como o Ustilago maydis 

(Ardon et ai. 1998) possuem sistemas específicos de ligação aos compostos férricos que os 

solubilizam e os transferem para receptores específicos de transporte através da membrana. 

Neste caso, a redução do ferro faz-se intracelularmente. No entanto, espécies como a levedura 

S. cerevisae não parecem segregar estes sideróforos e utilizam um mecanismo alternativo no 

qual uma ferriredutase membranar reduz o ferro extracelular (Lesuisse et ai. 1987) sendo este 

transportado posteriormente através da célula. Vários estudos demonstraram que esta 

actividade ferriredutásica é regulada pela necessidade celular de ferro observando-se um 

aumento em situações de privação do metal e uma diminuição em casos de repleção (Lesuisse 

et ai. 1991, Daneis et ai. 1992, Eide et ai. 1992). Prova adicional da associação desta 

actividade enzimática com a entrada celular de ferro foi o isolamento de um mutante 

leveduriforme caracterizado por uma deficiência na actividade redutora Fe3+-)-Fe + e por um 

subsequente transporte anormal deste metal (Daneis et ai. 1990). 

A identificação desta mutação levou à descoberta do gene da ferriredutase FREI que 

codifica uma proteína transmembranar glicosilada homóloga da subunidade gp91p ox do 

citocromo b558 dos neutrófilos (Daneis et ai. 1992). Em conjunção com outras proteínas 

citoplasmáticas e membranares esta proteína é responsável pela geração de aniões superóxido 

nos vacúolos fagocíticos através da transferência de electrões a partir do NADH 

citoplasmático para o oxigénio molecular. Uma vez que os elementos proteicos na gp91p ox 

responsáveis pela ligação dos factores FAD e NADPH estão conservados na FREI (Finegold 

et ai. 1996, Lesuisse et ai. 1996, Shatwell et ai. 1996), sugere-se que esta proteína participe 

na redução extracelular do ferro através da transferência de electrões do NADH ao ião Fe 

possivelmente com o envolvimento do anião superóxido como intermediário (Andrews et ai. 

1999). Adicionalmente, a FREI também participa na redução extracelular do cobre (Hasset et 

ai. 1995, Georgatsou et ai. 1997) o qual é necessário para a expressão e função apropriada de 

vários elementos do sistema de transporte de ferro (Askwith et ai. 1994, Daneis et ai. 1994, 

De Silva et ai. 1995). Lesuisse e colegas referem o envolvimento adicional da redutase 

citocromo P-450 na modulação da actividade ferriredutásica NADPH-dependente sugerindo 
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eventuais implicações fisiológicas desta enzima na regulação do metabolismo do cobre e do 

ferro (Lesuisse et ai. 1997). 

Posteriormente à caracterização do FREI, foi isolado na S. pombe um gene homólogo 

denominado Frp-1 (Roman et ai. 1993). Embora com pouca analogia a nível nucleotídico, 

ambos os genes possuem zonas de consenso para a ligação de NADH e NADPH. 

A identificação na S. cerevisae de um segundo gene para a ferriredutase (FRE2) 

(Georgatsou et ai. 1994) e a evidência da presença de pelo menos seis proteínas homólogas ao 

FREI (FRE2-FRE7) no genoma destas leveduras sublinha a importância destas enzimas na 

regulação do metabolismo do ferro nestas células (De Silva et ai. 1996, Martins et ai. 1998). 

5.1.2.2 Estudos em mamíferos 

O mecanismo de entrada na célula de ferro independente da Tf envolve a actividade 

de uma enzima ferriredutásica e um sistema transmembranar de transporte de iões ferrosos. 

Neste caso, a redutase é necessária para providenciar o ferro numa forma adequada ao 

transportador que o veicula através da membrana. 

Ao contrário das leveduras, foi difícil identificar e caracterizar nas células de 

mamíferos e plantas os genes envolvidos na redução e transporte de ferro. Evidência para a 

existência de uma ferriredutase à superfície das células dos mamíferos advém por exemplo 

dos estudos realizados por Sun e colegas (Sun et ai. 1985). Estes autores observaram a 

capacidade das células HeLa reduzirem compostos férricos que não atravessam membrana. 

Adicionalmente, a utilização simultânea de agentes quelantes ferrosos impermeáveis e 

vários compostos de Fe3+ permitiu a demonstração da existência de ferriredutases de 

superfície em diferentes tipos de linhas celulares. De facto, estudos sobre o papel dos sistemas 

redox na absorção de Fe3+ em culturas de células de carcinoma de cólon humano (Caco2) 

mostraram que a redução apical dos iões férricos é necessária para a transferência deste metal 

através da mucosa intestinal (Núnez et ai. 1994, Han et ai. 1995, Ekmekcioglu et ai. 1996). 

Os resultados obtidos através da análise do transporte de ferro não ligado à Tf em células 

HepG2 sugerem igualmente a existência de um modelo em que a redução Fe3+ a Fe2+ é 

obrigatória e precede a entrada do ferro na célula e a sua posterior translocação através de um 

transportador ferroso (Randell et ai. 1994). Confirmação adicional desta hipótese advém de 

estudos realizados com células HeLa (Jordan & Kaplan 1994), Ehrlich (Castillo-Olivares et 

ai. 1996), K562 (Inman et ai. 1994) e fibroblastos humanos (Oshiro et ai. 1993). 

O conjunto de dados acumulados nestes trabalhos confirmam o paralelismo entre a 

actividade ferriredutásica e o transporte transmembranar de ferro. Em particular, há evidência 

de que a dissociação iónica precede a passagem do ferro através da membrana e de que a 

adição de agentes quelantes de Fe2+ inibe a entrada do metal não afectando contudo o anião 

correspondente. 

Por outro lado, foi demonstrado em monócitos e macrófagos humanos que alterações 

da actividade ferriredutásica nestas células estão directamente correlacionadas com o seu 

estado de diferenciação e com a concentração de ferro iónico no meio (Partridge et ai. 1998). 
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Neste caso, a actividade enzimática nos macrófagos parece ser determinada pelos níveis 

externos de ferro livre durante a sua maturação variando de forma inversamente proporcional. 

Este controlo da ferriredução pode inclusivamente explicar os baixos níveis de ferro 

encontrados nos macrófagos de indivíduos com HH. Contudo, não se observaram diferenças 

significativas entre a actividade ferriredutora de culturas primárias de monócitos e 

macrófagos isolados de doentes e de controlos. Uma vez que os macrófagos de indivíduos com 

HH se diferenciam em condições aumentadas de ferro iónico no meio é provável que a sua 

actividade ferriredutásica esteja à partida diminuída. 

5.1.2.2.1 A ferriredutase hepática 

O papel desempenhado pela redução do ferro no transporte deste metal é corroborado 

por várias linhas de evidência. Em particular, atribui-se a libertação extracelular de ferro a 

partir da molécula de Tf ao nível da membrana plasmática dos hepatócitos à presença de 

redutases NADH dependentes (Sheiber & Goldenberg 1993). Efectivamente, a existência de 

um sistema transportador de electrões associado ao NADH na membrana plasmática do fígado 

de rato (Sun et ai. 1987, Thorstensen 1988a e 1988b) e de ratinho (Goldenberg et ai. 1979) foi 

demonstrada por vários autores. 

Um mecanismo de transporte de ferro alternativo à conhecida via endocítica do 

complexo TfR/Tf é a redução directa da Tf férrica na superfície celular (Thorstensen & 

Romslo 1988a) seguida do transporte posterior dos iões ferrosos para o interior da célula 

(Núnez et ai. 1983, Simpson et ai. 1986c). Estudos realizados por Sun e colegas indicam que 

a redução do ferro na Tf diférrica é catalizada à superfície dos hepatócitos de rato por uma 

enzima específica associada ao TfR (Sun et ai. 1987). Outros autores descrevem um 

mecanismo que envolve a cooperação de fluxos de protões e electrões no processamento do 

ferro transferrinémico e a sua posterior redução e translocação transmembranar (Thorstensen 

& Romslo 1988a). Suporte adicional para este mecanismo resulta da análise comparativa entre 

a entrada de ferro transferrinémico em hepatócitos e reticulócitos de rato (Thorstensen 

1988b). 

Trabalhos posteriores descrevem a existência de ferriredutases em microssomas de 

vários tipos celulares, incluindo preferencialmente o fígado, como prováveis constituintes do 

retículo endoplasmático e associados ao citocromo P450 (Minotti et ai. 1991 e 1992). 

5.1.2.2.2 A ferriredutase intestinal 

A absorção do ferro a nível da mucosa intestinal e a sua regulação encontra-se ainda 

longe de estar completamente esclarecida. Estudos anteriores mostraram existir vários 

mecanismos de entrada de ferro inorgânico no organismo dos mamíferos (Manis & Schachter 

1962, Eastham et ai. 1977, Muir et ai. 1984, Marx & Aisen 1981, Simpson et al. 1986a e 

1986b) incluindo uma via mediada por ácidos gordos livres (Simpson et ai. 1988). Alguns 

autores referem a existência de um transporte de ferro mediado por transportadores e 

dependente do metabolismo celular e do potencial de membrana como a via principal da 
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entrada deste metal no duodeno de ratinho (Raja et ai. 1989). Neste caso, a libertação do ião 

férrico na superfície da mucosa apresenta-se como um requisito à entrada celular do metal e 

envolve a actividade de uma ferriredutase (Raja et ai. 1992). 

A actividade redox transmembranar no intestino e a sua correlação com a absorção 

mucosal de ferro foi demonstrada à custa da utilização conjunta de compostos férricos e 

agentes quelantes de compostos de Fe2+ como o sulfato de batofenantrolina (BPS) (Barrand et 

ai. 1990), o ferrozine (Raja et ai. 1991 e 1992, Wien & Van Campen 1994) e o Ferene (Wien 

& Darren 1991). Vários estudos in vitro mostram que o duodeno de ratinho possui a 

capacidade de reduzir o composto ferricianido à sua forma ferrosa (Pountney & Simpson 

1993, Pountney et ai. 1994, 1996 e 1999, Lazouras et ai. 1995) estando esta propriedade 

directamente envolvida com a presença de uma redutase membranar. Esta actividade 

enzimática é estimulada em modelos experimentais de absorção aumentada de ferro sugerindo 

uma modulação através dos níveis celulares do metal (Raja et ai. 1992, Pountney et ai. 1993 e 

1996). Particularmente importante é a demonstração de que o aumento da actividade redutora 

pode estar directamente relacionado com variações do potencial de membrana (Raja et ai. 

1992). O uso de inibidores específicos em intestino de ratinho mostrou ainda que actividade 

ferriredutásica é distinta da descrita para outras redutases transmembranares anteriormente 

caracterizadas (Lazouras et ai. 1995, Pountney et ai. 1996) e goza de uma localização regional 

a nível duodenal (Raja et ai. 1992, Pountney et ai. 1996). 

Estudos com vesículas apicais de coelho mostraram que a actividade de ferriredução é 

preferencialmente dependente do NADH como redutor, pode ser estimulada pela adição do 

mononucleótido flavina (FMN) e está associada com um grupo heme tipo-b (Pountney et ai. 

1994). 

A existência de um mecanismo similar no intestino humano é suportada tanto pela 

observação da redução de compostos férricos na presença de membranas isoladas de 

microvilosidades intestinais e em células HuTu 80 como pela caracterização e purificação 

parcial da enzima envolvida no processo (Riedel et ai. 1995). Em particular, a demonstração 

da existência de uma anomalia persistente na capacidade de redução de ferro no intestino de 

indivíduos com HH sugere o importante papel desta actividade no controlo do metabolismo do 

ferro (Raja et ai. 1996). 

5.2 Materiais e Métodos 

5.2.1 Animais de experiência 

Utilizaram-se ratinhos B6 e (32m-/- provenientes do Biotério do Instituto Gulbenkian 

da Ciência (Oeiras, Portugal). Escolheram-se ratinhos do sexo masculino, de idades 

compreendidas entre as 6 e as 8 semanas e com o peso médio de 25g. 
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Os animais separados em grupos inferiores a quatro animais foram mantidos em 

caixas de policarbonato com tecto de arame em idênticas condições de luz, temperatura, 

humidade e alimentação de acordo com o descrito anteriormente. 

5.2.2 Indução da sobrecarga parentérica de ferro 

A indução da sobrecarga parentérica de ferro em ratinhos B6 e (32m -/- fez-se 

utilizando o protocolo anteriormente descrito (Capítulo 4). Ratinhos B6 e (32m -/- da mesma 

idade e sexo não tratados foram utilizados como controlos. 

5.2.3 Preparação das amostras 

Os animais foram sacrificados por luxação cervical após ligeira anestesia por inalação 

de clorofórmio. O abdómen foi aberto rapidamente através duma linha longitudinal, retirou-se 

o fígado e cortou-se o intestino na zona imediatamente a seguir ao piloro num comprimento 

total de aproximadamente 2 cm. Após lavagem cuidadosa dos órgãos isolados com solução 

controlo oxigenada e à temperatura ambiente, foram cortados fragmentos de 5 a 10 mg dos 

órgãos isolados e mantidos a 4°C até ao início da experiência. Em alguns casos, os fragmentos 

foram guardados a -70°C para posterior manuseamento. 

5.2.4 Determinação das proteínas totais no fígado e duodeno de ratinho pelo método de 
Bradford 

O conteúdo em proteínas totais no fígado e duodeno de ratinhos B6 e (32m-/- na 

ausência ou presença de sobrecarga de ferro, foi realizada pelo Método de Bradford utilizando 

albumina sérica bovina (BSA) como padrão. 

A curva de calibração foi efectuada com uma gama de concentrações de proteína de 

0.05 a 0.25 mg/ml. Preparou-se uma solução-mãe de proteína de 1 mg/ml e tomaram-se 

alíquotas de 10, 20, 30, 40 e 50 ul ao qual se adicionou água bidestilada de modo a perfazer o 

volume total de 200 u l A cada tubo juntou-se 3 ml de Reagente de Bradford com a seguinte 

composição: 100 mg de Azul de Coomassie, 50 ml de etanol a 95%, 100 ml de ácido fosfórico 

a 85% (p/v) e água para um total de 1000 ml. Após agitação, esperou-se 5 minutos e leu-se a 

absorvância ao comprimento de onda de 595 nm contra um ensaio a branco no qual a BSA foi 

substituída por água bidestilada. 

As amostras de homogenatos de fígado e duodeno de ratinho foram obtidas a partir de 

pequenos fragmentos de tecido rigorosamente pesados (5-10 mg) aos quais se juntou uma 

solução tampão de composição adequada (120mM NaCl, 5 mM KC1, lmM MgS04 , 20 mM 

NaHC03 , 10 mM D-Glucose). Para cada fragmento usou-se um volume (em pi) de solução 

tampão correspondente a 40 vezes o peso do respectivo tecido medido em mg. A 

homogeneização foi feita utilizando um aparelho apropriado (Réf. Z35 997-1, Sigma). 

130 



Capítulo 5 

O procedimento utilizado para a determinação do conteúdo em proteínas totais nas 

amostras de homogeneizado (alíquotas de 10 p.1) foi idêntico ao utilizado para a curva de 

calibração. O conteúdo em proteínas totais foi expresso em mg de proteína/ml. 

5.2.5 Determinação da actividade ferriredutásica 

Fez-se a determinação da actividade ferriredutásica por adição de Ferrozine (lmM) a 

uma solução tampão (pH=7.4) contendo Fe(III)-NTA2 (45(^M) imediatamente antes de 

adicionado o fragmento de tecido em estudo. A redução do Fe3+ a Fe + foi monitorizada 

seguindo a reacção de formação do complexo corado estável Fe(II)-Ferrozine num 

espectrofotómetro Shimadzu UV-Vis 2101PC parametrizado para medição da absorvância a 

562 nm. A homogeneização do meio foi assegurada por agitação do meio reaccional através da 

utilização de um pequeno agitador magnético na cuvette. 

A actividade ferriredutásica foi expressa em mol/min/mg de proteína e foi calculada 

em função da determinação da velocidade inicial de reacção de redução Fe + a Fe +. 

De acordo com o objectivo da experiência, foram utilizados órgãos de ratinhos B6 e 

P2m-/- aos quais foi induzida sobrecarga parentérica de ferro. Fragmentos de fígado e 

duodeno de ratinhos não tratados da mesma estirpe, idade e sexo foram utilizados como 

controlo. 

5.3 Resultados 

5.3.1 O teor proteico 

A determinação das proteínas totais em amostras de fígado e duodeno de ratinho foi 

feita através do Método de Bradford. A curva de calibração foi efectuada com uma gama de 

concentrações de albumina sérica bovina de 0.05 a 0.25 mg/ml (Figura 5.1.). 
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Figura 5.1.- Curva de calibração usada para a determinação da concentração proteica total 
(mg/ml) em amostras de fígado e duodeno de ratinho (Método de Bradford). 
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5.3.1.1 Fígado 

Determinou-se o teor de proteínas totais em amostras de fígado isoladas a partir de 

ratinhos P2m-/- previamente sujeitos (Fe+) ou não (FeN) a uma sobrecarga parentérica de 

ferro. Ratinhos B6 da mesma idade e sexo nas mesmas condições experimentais foram 

utilizados como controlos. 

Os resultados das experiências efectuadas encontram-se representados na Figura 5.2. 

• B6FeN 
o B6Fe+ 
♦ BetaFeN 
o BetaFe+ 

0.05 

Figura 5.2.- Determinação das proteínas totais (mg/mg de tecido) no fígado de ratinhos B6FeN 
(n=24) |32m-/-FeN (n=20), B6Fe+ (n=l 1) e p2m-/-Fe+ (n=9) utilizando o método de Bradford. 

De acordo com os resultados obtidos, verificou-se que não existem diferenças 

significativas entre as duas estirpes de animais em relação ao teor proteico total existente no 

fígado tanto de ratinhos com sobrecarga de ferro como em ratinhos não tratados (p<0.8 e 

p<0.5, respectivamente). Contudo, em ambas as estirpes observou-se que a indução da 

sobrecarga parentérica de ferro estava directamente relacionada com um aumento das 

proteínas hepáticas totais nos animais em estudo (Tabela 5.1.). 

Tabela 5.1.- Determinação das proteínas totais (mg/mg de tecido) no fígado de ratinhos B6 e 
p2m-/-. 

Ratinhos B6 

FeN Fe+ 

Proteínas 

totais 

0.134 ±0.001 

n=24 

0.156 ±0.001 

n=l l 

Ratinhos (32m-/-

FeN Fe+ 

0.131 ±0.001 0.155 ±0.001 

n=20 n=9 

*p<0.007 e p<0.003, respectivamente. 

132 



Capítulo 5 

5.3.1.2 Duodeno 

Os resultados da determinação das proteínas totais (mg/mg de tecido) no duodeno de 

ratinhos B6 e p2m-/- encontram-se representados no gráfico da Figura 5.3. 
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Figura 5.3.- Determinação das proteínas totais (mg/mg de tecido) no duodeno isolado a partir 
de ratinhos B6 e (52m-/- com (Fe+) e sem (FeN) sobrecarga de ferro. 

Os dados obtidos (Tabela 5.2.) mostram que não existem diferenças significativas 

entre as duas estirpes de animais em relação ao teor proteico total existente no duodeno tanto 

de ratinhos com sobrecarga de ferro (p<0.12) como em ratinhos não tratados (p<0.09). 

Adicionalmente, dentro de cada estirpe não foi determinada qualquer correlação entre a 

indução da sobrecarga de ferro e o valor de proteínas totais medido no duodeno (p<0.18 e 

p<0.37, respectivamente para ratinhos B6 e (32m-/-). 

Tabela 5.2.- Determinação das proteínas totais (mg/mg de tecido) no duodeno de ratinhos B6 e 
|32m-/-. 

Ratinhos B6 Ratinhos (32m-/-

FeN Fe+ FeN Fe+ 

Proteínas 

totais 

0.098±0.001 

n=10 

0.103+0.001 

n=6 

0.089+0.001 

n=6 

0.095+0.001 

n=5 

5.3.2 A actividade ferriredutásica no fígado de ratinhos B6 e P2m-/-

Os resultados da determinação da actividade ferriredutásica em amostras de fígado 

isoladas a partir de ratinhos B6 e P2m-/- não sobrecarregados de ferro mostraram que existe 

uma maior actividade redutora de Fe3+ no fígado de ratinhos P2m-/- comparativamente ao 

fígado de ratinhos B6 (p<0.002) (Figura 5.4.). 
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Figura 5.4.- Comparação entre a actividade ferriredutásica (mol/min/mg de proteína) medida 
em amostras de fígado de ratinhos B6 (n=31) e (32m-/- (n=23) na ausência de sobrecarga de 
ferro (FeN) (p<0.002). 

5.3.2.1 Influência da sobrecarga de ferro na actividade ferriredutásica do fígado 

De modo a podermos investigar uma possível correlação entre as reservas corporais de 

ferro e a actividade ferriredutásica no fígado de ratinhos B6 e P2m-/-, mediu-se a capacidade 

redutora Fe3+—>Fe2+ em amostras de tecido hepático isolado a partir de animais de ambas as 

estirpes aos quais se induziu a sobrecarga parentérica de ferro e nos respectivos controlos. 

De acordo com os resultados das experiências efectuadas, verificou-se que em 

condições de sobrecarga de ferro não existem diferenças significativas entre as duas estirpes 

de ratinhos se compararmos a actividade ferriredutásica medida no fígado destes animais 

(Figura 5.5.). 
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Figura 5.5.- Comparação entre a actividade ferriredutásica (mol/min/mg de proteína) medida em 
amostras de fígado isolado de ratinhos B6 (n=26) e P2m-/- (n=20) sujeitos a sobrecarga de ferro (Fe+) 
(p<0.06). 
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No entanto, se compararmos em cada estirpe a actividade hepática ferriredutora na 

ausência e na presença de tratamento verificamos um comportamento distinto entre os dois 

grupos de animais. Por um lado, nos ratinhos B6 dá-se um aumento significativo da actividade 

ferriredutora do fígado nos animais sobrecarregados de ferro quando comparados com os 

controlos (Figura 5.6.A). Ao invés, não existe diferença significativa entre a actividade 

ferriredutásica medida no fígado de ratinhos (32m-/- antes e depois do tratamento (Figura 

5.6.B). 
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Figura 5.6.- Comparação entre a actividade ferriredutásica (mol/min/mg de proteína) medida na 
ausência (FeN) e na presença (Fe+) de sobrecarga de ferro em amostras de fígado isolado a 
partir de ratinhos B6 (A) e (32m-/- (B). 

Na Tabela 5.3. encontram-se resumidos os resultados referentes à determinação da 

actividade ferriredutásica em amostras de fígado de ratinhos B6 e |32m-/- nas condições 

experimentais anteriormente descritas. 
Tabela 5.3.- Determinação da actividade ferriredutásica (umol/min/mg de proteína) em 
amostras de fígado de ratinhos B6 e p2m-/- com sobrecarga de ferro (Fe+) e respectivos 
controlos (FeN). Os valores do gráfico referem-se à média+SEM, n =número de experiências 
realizadas. 

Ratinhos B6 Ratii lhos P2m -/-
FeN Fe+ FeN Fe+ 

Actividade 

ferriredutora 
11.1±1.1*+ 

n=31 

19.0±2.1 + 

n=26 

17.0±1.7* 

n=23 

13.0+1.9 

n=20 

*p<0.002 e tp<0.0005, respectivamente. 
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5.3.3 A actividade ferriredutásica no duodeno de ratinhos B6 e (32m-/-

Os resultados da determinação da actividade ferriredutásica em amostras de duodeno 

isoladas a partir de ratinhos B6 e P2m-/- não sobrecarregados de ferro (FeN) mostram que, tal 

como acontece em relação ao fígado, existe uma maior actividade redutora de Fe3+ no 

duodeno de ratinhos P2m-/- comparativamente a ratinhos B6 (Figura 5.7.). 
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Figura 5.7.- Comparação entre a actividade ferriredutásica (mol/min/mg de proteína) medida 
em amostras de duodeno de ratinhos B6 (n=5) e p2m-/- (n=6) na ausência de sobrecarga de 
ferro (p<0.04). 

5.3.3.1 Influência da sobrecarga de ferro na actividade ferriredutásica do duodeno 

A provável influência das reservas corporais de ferro na actividade ferriredutásica do 

duodeno de ratinhos B6 e P2m-/- foi testada através da medição da capacidade ferriredutora 

em amostras de intestino isolado a partir de animais de ambas as estirpes aos quais se induziu 

a sobrecarga parentérica de ferro e nos respectivos controlos. 

Os resultados das experiências efectuadas mostraram que em condições de sobrecarga 

de ferro não existem diferenças significativas entre as duas estirpes de ratinhos quando 

comparamos a actividade ferriredutásica medida no duodeno destes animais (Figura 5.8.). 
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Figura 5.8.- Comparação entre a actividade ferriredutásica (mol/min/mg de proteína) medida 
em amostras de duodeno isolado de ratinhos B6 (n=4) e p2m-/- (n=5) sujeitos a sobrecarga de 
ferro (Fe+) (p<0.5). 

Contudo, se compararmos em cada estirpe a actividade ferriredutora na ausência e na 

presença da sobrecarga de ferro verificamos que existe um comportamento diferenciado entre 

os dois grupos de animais relativamente à resposta face ao tratamento realizado (Figura 5.9.). 

40 

B6FeN B6Fe+ p2m-/-FeN p2m-/-Fe+ 

Figura 5.9.- Comparação entre a actividade ferriredutásica (mol/min/mg de proteína) medida na 
ausência (FeN) e na presença (Fe+) de sobrecarga de ferro em amostras de duodeno isolado a 
partir de ratinhos B6 e p2m-/-. Os valores do gráfico referem-se à média±SEM,(sp<0.04; 
*p<0.02). 

Neste caso, nos ratinhos P2m-/- observa-se um decréscimo significativo da actividade 

ferriredutora do duodeno nos animais Fe+ quando comparados com os respectivos controlos 

(p<0.02). Por outro lado, não existe diferença significativa entre a actividade ferriredutásica 

medida no duodeno de ratinhos B6 antes e depois do tratamento. 
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Na Tabela 5.4. encontra-se representado um resumo dos resultados da determinação 

da actividade ferriredutásica em amostras de duodeno de ratinhos B6 e (32m-/-. 

Tabela 5.4.- Determinação da actividade ferriredutásica (^mol/min/mg de proteína) em 
amostras de duodeno de ratinhos B6 e P2m-/- com sobrecarga de ferro (Fe+) e respectivos 
controlos (FeN). Os valores do gráfico referem-se à média+SEM, n =número de experiências 
realizadas. 

Ratii lhos B6 Ratinhos p2m-/-

FeN Fe+ FeN Fe+ 
Actividade 

ferriredutora 
15.0+3.3* 

n=5 

13.011.9 

n=4 

28.0±4.8*f 

n=6 

15.0±1.3+ 

n=5 

p<0.04 e Tp<0.02, respectivamente. 

5.4 Discussão 
Estudos anteriores demonstraram a existência de actividade ferriredutásica ao nível da 

mucosa proximal do intestino de ratinho (Raja et ai. 1992, Pountney et ai. 1993). 

Posteriormente, Riedel e colegas purificaram parcialmente uma enzima ferriredutora ao nível 

das microvilosidades de duodeno humano (Riedel et ai. 1995). Neste momento, é largamente 

reconhecida a capacidade do epitélio duodenal em reduzir Fe3+ a Fe2+. 

Por outro lado, foi demonstrado que doentes com HH tem uma actividade 

ferriredutásica significativamente aumentada na mucosa intestinal comparativamente com 

indivíduos sãos. 

Nas experiências de fluxos de 55Fe através do duodeno de ratinho realizadas a pH 

próximo da neutralidade (pH=7.4) verificou-se que a passagem de ferro para a hemicâmara do 

lado basolateral estava significativamente aumentada nos ratinhos (32m-/- comparativamente 

os ratinhos B6. Ao invés, não se detectaram diferenças significativas entre os fluxos de Fe 

medidos no duodeno dos ratinhos das duas estirpes quando as experiências foram realizadas 

em condições de pH ácido. Uma das explicações prováveis para estas observações pode estar 

relacionada com o facto do ferro da solução em meio neutro se encontrar preferencialmente no 

estado oxidado (Fe3+). Deste modo, um provável envolvimento da alteração da capacidade 

redutora normal do intestino pode estar associada à variação da transferência de ferro através 

do epitélio observada nos ratinhos P2m-/- comparativamente com os controlos. 

Em face dos resultados obtidos, fizeram-se medições da actividade ferriredutásica no 

intestino de ratinhos B6 e (32m-/-. Adicionalmente, uma vez que oxidoredutases possivelmente 

envolvidas no processo de transferência de Fe a partir da transferrina (ou de outros complexos 

não transferrinémicos) foram descritas como elementos constitutivos da membrana plasmática 

da célula hepática (Minotti et ai. 1991 e 1992, Sheiber & Goldenberg 1993) fez-se um estudo 

paralelo da actividade ferriredutásica no fígado destes animais. 
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Amostras isoladas a partir de ratinhos sobrecarregados de ferro foram utilizadas tendo 

como objectivo testar um possível envolvimento da capacidade ferriredutora na absorção e 

distribuição do ferro no organismo em resposta a alterações induzidas do metabolismo. 

Os resultados obtidos nas experiências efectuadas mostram que tanto no fígado como 

no duodeno de ratinhos não tratados há uma capacidade ferriredutora significativamente maior 

na estirpe (32m-/- comparativamente à B6. Estes dados estão em concordância total com o 

panorama de semelhanças existentes entre a sobrecarga espontânea de Fe em ratinhos (î2m-/- e 

em doentes com HH (Santos et ai. 1996). Efectivamente, sendo a redução do Fe3+ a Fe2+ 

largamente reconhecida como um pré-requisito necessário para a absorção do ferro a nível 

intestinal, um aumento da ferriredução duodenal traduz-se num aumento da passagem deste 

metal através do epitélio. Nestas condições, pode-se facilmente compreender que os ratinhos 

(32m-/- possam ter uma maior absorção de ferro comparativamente aos ratinhos B6. Para além 

disso, o aumento da entrada de ferro pode ter repercussões a nível da sua posterior 

distribuição no organismo justificando-se a existência de uma sobrecarga espontânea nos 

ratinhos |32m-/- (De Sousa et ai. 1994). 

Por outro lado, a actividade ferriredutásica foi descrita como um processo provável do 

sequestro de ferro a partir de transferrina e outros complexos não transferrinémicos 

(Thorstensen & Romslo 1988a). Uma explicação provável para a existência de uma maior 

capacidade redutora de Fe3+ no fígado de ratinhos (î2m-/- é a de que a actividade ferriredutora 

hepática pode funcionar como um mecanismo de sequestração e armazenamento do ferro 

circulante em excesso. De facto, a sobrecarga espontânea de ferro no fígado de animais 

P2m-/- pode estar relacionada com um mecanismo de compensação que visa a restauração dos 

níveis normais de ferro circulante e no qual a actividade ferriredutásica pode estar 

directamente implicada. Veja-se por exemplo que em ambos os órgãos estudados se 

observaram diferenças significativas entre a actividade ferriredutásica medida em animais 

tratados comparativamente com os respectivos controlos. Por um lado, o aumento das reservas 

corporais de ferro provoca um aumento significativo da actividade ferriredutora no fígado de 

animais B6 não se observando qualquer alteração nesta actividade medida no duodeno. Ao 

invés, nos ratinhos P2m-/- a sobrecarga parentérica de ferro não conduziu a qualquer 

modificação na actividade ferriredutora hepática mas sim a um decréscimo significativo da 

capacidade ferriredutásica duodenal. Estes resultados são compatíveis com a existência de 

uma regulação coordenada entre a actividade ferriredutásica do fígado e do duodeno no 

sentido de um controlo concertado entre a absorção e o armazenamento de ferro no organismo. 

Nos ratinhos B6 o tratamento de sobrecarga de ferro é acompanhado a nível hepático 

pelo aumento da actividade ferriredutora. Este comportamento pode traduzir a indução da 

sequestração do excesso de ferro em circulação e a sua posterior deposição no fígado de modo 

a repor o equilíbrio. Deste modo, este processo pode ser reconhecido como um mecanismo de 

Ia linha de actuação na regulação da distribuição do ferro no organismo. 
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Por seu turno, os ratinhos P2m-/- possuem à partida (na ausência de sobrecarga 

induzida) uma actividade ferriredutora hepática aumentada em relação aos ratinhos B6 muito 

possivelmente devido a uma taxa de entrada de ferro significativamente superior à registada 

nos controlos. Neste caso, o tratamento da sobrecarga de ferro não é acompanhado com um 

aumento significativo da actividade ferriredutora do fígado possivelmente porque o 

mecanismo de compensação ficou saturado. Não obstante, verifica-se uma diminuição 

significativa da actividade ferriredutásica no duodeno destes animais de forma a responder à 

sobrecarga induzida. Esta resposta parece resultar da necessidade de limitar a entrada de ferro 

no organismo através duma diminuição da absorção a nível intestinal com vista ao 

restabelecimento da homeostase metabólica. Neste contexto, a regulação a nível intestinal 

aparece como um mecanismo que parece ser accionado posteriormente à indução da 

constituição das reservas hepáticas e quando este processo por si só não é suficiente para 

manter o equilíbrio. 

Em síntese, os resultados relativos à determinação da actividade ferriredutásica em 

fígado e duodeno de ratinhos B6 e P2m-/- sugerem que a redução do Fe3+ é uma reacção 

fundamental no panorama da regulação do metabolismo do ferro. Os dados obtidos através das 

experiências feitas com animais sobrecarregados com este metal apontam para a existência 

dum mecanismo de controlo integrado que envolve a actividade ferriredutora a nível intestinal 

e hepático. Finalmente, as observações feitas sugerem que um possível defeito na ferriredução 

é um factor a considerar no esclarecimento da etiologia da sobrecarga de ferro. 

140 



Capítulo 5 

5.5 Bibliografia 

Andrews, N., Fleming, M. & Gunshin, H. (1999) Iron transport across biologic membranes. Nutrition 
Reviews, 57: 114-123. 

Ardon, O., Nudelman, R., Caris, C, Libman, J., Shanzer, A., Chen, Y. & Hadar, Y. (1998) Iron uptake in 
Ustilago maydis: tracking the iron path. Journal of Bacteriology, 180: 2021-2026. 

Askwith, C , Eide, D., Van Ho, A., Bernard, P., Li, L., Davis-Kaplan, S., Sipe, D. & Kaplan, J. (1994) 
The FET3 gene of S. cerevisiae encodes a multicopper oxidase required for ferrous iron uptake. Cell, 76: 
403-10. 

Barrand, M., Hider, R. & Callingham, B. (1990) The importance of reductive mechanisms for intestinal 
uptake of iron from ferric maltol and ferric- NTA. Journal Pharmacy and Pharmacology, 42:279-282. 

Bienfait, H. (1985) Regulated redox processes at the plasmalemma of plant root cells and their function in 
iron uptake. Journal of Bioenergetics and Biomembranes, 17: 73-83. 

Castillo-Olivares, A., Medina, M., Nunez de Castro, I. & Marquez, J. (1996) Purification and 
characterization of a plasma membrane ferricyanide-utilizing NADH dehydrogenase from Ehrlich tumour 
cells. Biochemical Journal, 314: 587-593. 

Covera, S., Hernandez-Sotomayor, S. & Garcia-Sainz, J. (1984) Modulation by thyroid status of cyclic 
AMP-dependent and Ca2+-dependent mechanisms of hormone action in rat liver cells. Biochimica e 
Biophysica Acta, 803: 95-105. 

Crane, F., Sun, I., Clark, M., Grebing, C. & Low, H. (1985) Transplasma-membrane redox systems in 
growth and development. Biochimica and Biophysica Acta, 811: 233-264. 

Daneis, A., Klausner, R., Hinnebusch, A. & Barriocanal, J. (1990) Genetic evidence that ferric reductase 
is required for iron uptake in Saccharomyces cerevisiae. Molecular and Cellular Biology, 10: 2294-301. 

Daneis, A., Roman, D., Anderson, G, Hinnebusch, A. & Klausner, R. (1992) Ferric reductase of 
Saccharomyces cerevisiae: molecular characterization, role in iron uptake, and transcriptional control by 
iron. Proceedings of the National Academy of Sciences of the United States of America, 89: 3869-73. 

Daneis, A., Yuan, D., Haile, D., Askwith C , Eide D., Moehle, C, Kaplan J. & Klausner R. (1994) 
Molecular characterization of a copper transport protein in S. cerevisiae: an expected role for copper in 
iron transport. Cell, 76: 393-402. 

De Silva, D., Askwith, C, Eide, D. & Kaplan J. (1995) The FET3 gene product required for high affinity 
iron transport in yeast is a cell surface ferroxidase. The Journal of Biological Chemistry 270: 1098-101. 

De Silva, D., Askwith, C. & Kaplan, J. (1996) Molecular mechanisms of iron uptake in eukaryotes. 
Physiology Reviews, 76: 31-47. 

De Sousa, M., Reimão, R., Lacerda, R., Hugo, P., Kaufmann, S. & Porto, G. (1994) Iron overload in 
P2m-deficient mice. Immunology Letters, 39: 105-114. 

Eastham, E., Bell, J. & Douglas, A. (1977) Iron-transport Characteristics of vesicles of brush-border and 
basolateral plasma membrane from the rat enterocyte. Biochemical Journal, 164: 289-294. 

Ecker, D., Passvant, C. & Emery, T. (1982) Role of two siderophores in Ustilago Sphaerogena-regu\ation 
of biosynthesis and uptake mechanisms. Biochimica et Biophysica Acta, 720: 242-249. 

Eide, D., Davis-Kaplan, S., Jordan I., Sipe D. & Kaplan J. (1992) Regulation of iron uptake in 
Saccharomyces cerevisiae. The ferrireductase and Fe(II) transporter are regulated independently. The 
Journal of Biological Chemistry, 267: 20774-20781. 

141 



Ferriredutase: Mais Uma Peça no Puzzle? 

Ekmekcioglu, C, Feyertag, J. & Marktl, W. (1996) A ferric reductase activity is found in BBM vesicles 
isolated from Caco-2 cells. Journal of Nutrition, 126: 2209-2217. 

Farchaus, J., Widger, W. Cramer, W. & Di, R. (1982) Kinase-induced changes in electron transport rates 
of spinach chloroplasts. Archives of Biochimica and Biophysica, 217: 362-367. 

Finegold, A., Shatwell, K., Segal, A., Klausner, R. & Daneis, A. (1996) Intramembrane bis-heme motif 
for transmembrane electron transport conserved in a yeast iron reductase and human NADPH oxidase. 
The Journal of Biological Chemistry, 49: 31021 -31024. 

Garcia-Sancho, J., Sanchez, A. & Herreros, B. (1979) Stimulation of monovalent cation fluxes by 
electron donors in the human red cell membrane. Biochimica et Biophysica Acta, 556: 118-130. 

Georgatsou, E. & Alexandraki D. (1994) Two distinctly regulated genes are required for ferric reduction, 
the first step of iron uptake in Saccharomyces cerevisiae. Molecular and Cellular Biology, 14: 3065-73. 

Georgatsou, E., Mavrogiannis, L, & Fragiadakis, G. (1997) The yeast Frelp/Fre2p cupric reductases 
facilitate copper uptake and are regulated by the Maclp activator. Journal of Biological Chemistry, 272: 
13786-13792. 

Goldenberg, H., Crane, F. & Morré, J. (1979) NADH oxidoreductase of mouse liver plasma membranes. 
The Journal of Biological Chemistry, 254: 2491-98. 

Goldenberg, H. (1980) Insulin inhibits NADH-semidehydroascorbate reductase in rat liver plasma 
membrane. Biochemical Biophysics Research Communications, 94: 721-726. 

Goldenberg, H. (1982) Plasma membrane redox activities. Biochimica et Biophysica Acta, 694: 203-223. 

Han, 0., Failla, M., Hill, A., Morris, E. & Smith, J. (1995) Reduction of Fe (III) is required for uptake of 
nonheme iron by Caco-2 cells. Journal of Nutrition, 125: 1291-1299. 

Hassett, R. & Kosman, D. (1995) Evidence for Cu(II) reduction as a component of copper uptake by S. 
cerevisae. Journal o/Biological Chemistry, 270: 128-134. 

Henderson, D. & Payne, S. (1994) Vibrio cholerae iron transport systems: roles of heme and siderophore 
iron transport in virulence and identification of a gene associated with multiple iron transport systems. 
Infection and Immunity, 62: 5120-5125. 

Inman, R., Coughlan, M., Wessling-Resnick, M. (1994) Extracellular ferrireductase activity of K562 cells 
is coupled to transferrin-independent iron transport. Biochemistry, 33: 11850-11857. 

Jordan, I. & Kaplan, J. (1994) The mammalian transferrin-independent iron transport system may involve 
a surface ferrireductase activity. Biochemical Journal, 302: 875-879. 

Lazouras, K., Pountney, D. & Simpson, R. (1995) Inhibition of duodenal mucosal ferricyanide reductase. 
Biochemical Society Transactions, 23: 338S. 

Lesuisse, E., Raguzzi, R. & Crichon, R. (1987) Iron uptake by the yeast Saccharomyces cerevisiae: 
involvement of a reduction step. Journal of General Microbiology, 133: 3229-3236. 

Lesuisse, E., Horion, B., Labbe, P. & Hilger, F. (1991) The plasma membrane ferrireductase activity of 
Saccharomyces cerevisiae is partially controlled by cyclic AMP. Biochemical Journal, 280: 545-8. 

Lesuisse, E., Casteras-Simon, M. & Labbe, P. (1996) Evidence for the Saccharomyces cerevisiae 
ferrireductase system being a multicomponent electron transport chain. The Journal of Biological 
Chemistry, 271: 13578-83. 

Lesuisse, E., Casteras-Simon, M. & Labbe, P. (1997) Cytochrome P-450 reductase is responsible for the 
ferrireductase activity associated with isolated plasma membranes of Saccharomyces cerevisiae. FEMS 
Microbiology Letters, 156: 147-152. 

142 



Capítulo 5 

Lin, W. (1982) Responses of corn roots protoplasts to exogenous reduced nicotinamide adenine 
nucleotide: oxygen consuption, iron uptake and membrane potential. Proceedings of National Academy of 
Sciences of United States of America, 79: 3773-3779. 

Lotersz, S., Epand, R.m Mallat, A. & Pecker, F. (1984) Inhibition by glucagon of the calcium pump in 
liver plasma membranes. Journal of Biochemical Chemistry, 259: 8195-8201. 

Manis, J. & Schachter, D. (1962) Active transport of iron by intestine: features of the two-step 
mechanism. American Journal of Physiology, 203: 73-80. 

Martins, L., Jensen, L. & Simons, J. (1998) Metalloregulation of FREI e FRE2 homologs in S. cerevisae. 
Journal of Biological Chemistry, 273: 23716-23721. 

Marx, J. & Aisen, P. (1981) Iron uptake by rabbit intestinal mucosal membrane vesicles. Biochimica and 
Biophysica Acta, 649: 297-304. 

Minotti, G. & Iketa-Saito, M. (1991) Bovine heart microssomes contain an Mr=66000 nono-heme iron 
protein which stimulates NADPH oxidation. The Journal of Biological Chemistry, 266: 20011-20017. 

Minotti, G. (1992) The role of endogenous nonheme iron in microssomal redox reactions. Archives of 
Biochemistry and Biophysics, 297: 189-198. 

Muir, W., Hopfer, U. & King, M. (1984) Iron transport across brush-border membranes from normal and 
iron deficient mouse upper small intestine. The Journal of Biological Chemistry: 259, 4896-4903. 

Nielands, J. (1981) Iron absorption and transport in microorganisms. Annual Review of Nutrition, 1: 27-
46. 

Nunez , M., Cole, E., & Glass, J. (1983) The reticulocyte plasma membrane pathway of iron uptake as 
determined by the mechanism of ct,a'- dipyridyl inhibition. The Journal of Biological Chemistry: 258: 
1146-1151. 

Nunez, M. , Gaete, V., Watkins, J. & Glass, J. (1990) Mobilization of iron from endocytic vesicles. The 
effects of acidification and reduction. The Journal of Biological Chemistry, 265: 6688-6692. 

Nunez, M., Alvarez, X., Smith, M., Tapia & Glass, J. (1994) Role of redox systems on Fe3+ uptake by 
transformed intestinal epithelial (Caco-2) cells. American Journal of Physiology, 267: C1582-C1588. 

Oshiro, S., Nakajima, H., Markello, T., Krasnewich, D., Bernardini, I & Gahl, W. (1993) Redox, Tf-
independent and receptor-mediated endocytosis iron uptake systems in cultured human fibroblasts. The 
Journal of Biological Chemistry, 268: 21586-21591. 

Partridge, J., Wallace, D., Raja, K., Dooley, J. & Walker, A. (1998) Monocyte-macrophage ferric 
reductase activity is inhibited by iron and stimulated by cellular differentiation. Biochemical Journal, 
336: 541-543. 

Pountney, D. & Simpson, R. (1993) Mucosal surface reductase in mouse duodenum. Biochemical Society 
Transactions, 21: 204S. 

Pountney D., Simpson, R. & Wrigglesworth, J. (1994) Duodenal ferric reductase: purification and 
characterisation. Biochemical Society Transactions, 22: 284S. 

Pountney, D., Raja, K., Bottwood, M., Wrigglesworth, J. & Simpson, R. (1996) Mucosal surface 
ferricyanide reductase activity in mouse duodenum. Biometals, 9: 15-20. 

Pountney, D., Raja, K., Simpson, R. & Wrigglesworth, J. (1999) The ferric reducing activity of duodenal 
BBM vesicles is associated with a b-type haem. Biometals, 12: 53-62. 

Raja, K., Simpson, R. & Peters, T. (1989) Membrane potential dependence of Fe (III) uptake by mouse 
duodenum. Biochimica and Biophysica Acta, 984: 262-266. 

143 



Ferriredutase: Mais Uma Peça no Puzzle? 

Raja, K., Simpson, R. & Peters, T. (1991) Ferrie iron reduction and uptake by mouse intestinal mucosa. 
Biochemical Society Transactions, 19: 316S. 

Raja, K., Simpson, R. & Peters, T. (1992) Investigation for a role for reduction in ferric iron uptake by 
mouse duodenum. Biochimica and Biophysica Acta, 1135: 141-146. 

Raja, K., Pountney, D., Bomford, A., Przemioslo, R., Sherman, D., Simpson, J., Williams, R. & Peters, T. 
(1996) A duodenal mucosal abnormality in the reduction of Fe(III) in patients with genetic 
haemochromatosis.GW, 38: 765-769. 

Randell, E., Parkes, J., Olivieri, N. & Templeton, D. (1994) Uptake of non-transferrin-bound iron by both 
reductive and nonreductive processes is modulated by intracellular iron. The Journal of Biological 
Chemistry, 269: 16046-16053. 

Riedel, H., Remus, A., Fitscher, B. & Stremmel, W. (1995) Characterization and partial purification of a 
ferrireductase from human duodenal microvillus membranes. Biochemical Journal, 309: 745-748. 

Roman, D., Daneis, A., Anderson, G. & Klausner, R. (1993) The fission yeast ferric reductase gene frpl+ 
is required for ferric iron uptake and encodes a protein that is homologous to the gp91-phox subunit of the 
human NADPH phagocyte oxidoreductase. Molecular and Cellular Biology, 13: 4342-4350. 

Santos, M., Schilham, M., Rademakers, L., Marx, J., De Sousa, M. & Clevers, H. (1996) Defective iron 
homeostasis in (32-microglobulin knockout mice recapitulates Hereditary Haemochromatosis in man. 
Journal of Experimental Medicine, 184: 1975-1985. 

Scheiber, B. & Goldenberg, H. (1993) NAD(P)H: Ferric iron reductase in endossomal membranes in rat 
liver. Archives of Biochemistry and Biophysics, 305: 225-230. 

Segal, A., Cross, A., Garcia, R., Borregaard, N., Valerius, N., Soothill, J. & Jones, O. (1983) Absence of 
cytochrome b245 in chronic granulomatous disease. New England Journal of Medicine, 308: 245-251. 

Shatwell, K., Daneis, A., Cross, A., Klausner, R. & Segal, A. (1996) The FREI ferric reductase of 
Saccharomyces cerevisae is a cytochrome b similar to that of NADPH oxidase. The Journal of Biological 
Chemistry, 271:14240-14244. 

Simpson, R. & Peters, T. (1986a) Mouse intestinal Fe3+ uptake kinectics in vivo. The significance of 
brush-border membrane vesicle transport in the mechanism of mucosal Fe3+ uptake. Biochimica et 
Biophysica Acta, 856: 115-122. 

Simpson, R., Raja, K. & Peters T. (1986b) Fe2+ uptake by mouse intestinal mucosa in vivo and by isolated 
intestinal brush-border membrane vesicles. Biochimica and Biophysica Acta, 860: 229-35. 

Simpson, R., Osterloh, K., Raja, K., Snape, S. & Peters, T. (1986c) Studies on the role of transferrin and 
endocytosis in the uptake of Fe3+ from Fe-nitrilotriacetate by mouse duodenum. Biochimica and 
Biophysica Acta, 884: 166-171. 

Simpson, R., Moore, R. & Peters, T. (1988) Significance of non-esterified fatty acids in iron uptake by 
intestinal brush-border membrane vesicles. Biochimica and Biophysica Acta, 941: 39-47. 

Sugawara, M., Oikawa, H., Kobayashi, M., Iseki, K. & Miyazaki, K. (1995) Effect of membrane potential 
on the uptake and the inhibition of cationic compounds in rat intestinal brush-border membrane vesicles 
and liposomes. Biochimica and Biophysica Acta, 1234: 22-28. 

Sun, I. & Crane, F. (1981) Transplasmalemma NADH dehydrogenase is inhibited by actinomycin A. 
Biochemical Biophysics Research Communications, 101: 68-75. 

Sun, I., Crane, F., Chou, J., Low, H. & Grebing, C. (1983) Transformed liver cells have modified 
transplasma membrane redox activity wich is sensitive to adriamycin. Biochemical Biophysics Research 
Communications, 116: 210-216. 

Sun, I., Crane, F., Chou, J., Low, H. & Grebing, C. (1984) Transplasma membrane redox stimulates Hela 
cell growth. Biochemical Biophysics Research Communications, 125: 649-654. 

144 



Capítulo 5 

Sun, I., Crane, F., Grebing, C , & H. low. (1985) Transmembrane redox in control of cell growth: 
stimulation of HeLa ccell growth by ferricyanide and insulin. Experimental Cell Research, 156: 528-536. 

Sun, I., Navas, P., Crane, F., Morré, J. & Low, H. (1987) NADH diferric transferrin reductase in liver 
plasma membrane. The Journal of Biological Chemistry, 262: 15915-15921. 

Thorstensen, K. & Romslo, I. (1988a) Uptake of iron from transferrin by isolated rat hepatocytes-a redox-
mediated plasma membrane process? The Journal of Biological Chemistry, 263: 8844-8850. 

Thorstensen, K. (1988b) Hepatocytes and reticulocytes have different mechanisms for the iron uptake 
from transferrin. The Journal of Biological Chemistry, 263: 16837-41. 

Valdeolmillos, M., Garcia-Sancho, J. & Herreros, B. (1982) Stimulation of Na+-dependent amino acid 
uptake by activation of the Ca2+dependent K+ channel in the Erlich ascites tumor cell. Biochimica et 
Biophysica Acta, 689: 177-179. 

Watkins, J., Altazan, J., Elder, P., Li, C, Nunez, M., Cui, X. & Glass, J. (1992) Kinectic characterization 
of reductant processes of iron mobilization from endocytic vesicles. Biochemistry, 31: 5820- 5830. 

Wien, E. & Darrell, V. (1991) Ferric iron absorption in rats: relationship to iron status, endogenous 
sulfhydryl and other redox components of the intestinal lumen. Journal of Nutrition, 121: 825- 831. 

Wien, E. & Van Campen, D. (1994) Enhanced Fe(3+)-reducing capacity does not seem to play a major 
role in increasing iron absorption in iron-deficient rats. Journal of Nutrition, 124: 2006-15. 

Wollenberg, P. & Rummel, W. (1987) Dependence of intestinal iron absorption on the valency state of 
iron. Naunyn-Schmiedberg's Archives of Pharmacology, 336: 578-582. 

Zemkova, H., Teisinger, J. & Vyskocil, F. (1984) Hyperpolarization of mouse skeletal muscle plasma 
membrane induced by extracellular NADH. Biochimica et Biophysica Acta, 775: 64-70. 

145 



Capítulo 6 

6 A OXIREDUÇÃO E O METABOLISMO DO FERRO: 
INTERACÇÃO COM O SISTEMA IMUNOLÓGICO 

147 



A Oxiredução e o Metabolismo do Ferro: Interacção com o Sistema Imunológico 

6 A OXIREDUÇÃO E O METABOLISMO DO FERRO: INTERACÇÃO COM O 

SISTEMA IMUNOLÓGICO 147 

6.1 Introdução 149 

6.1.1 A oxiredução e a homeostase do ferro 149 

6.1.2 A Ceruloplasmina: uma molécula entre o metabolismo do ferro e do cobre 150 

6.1.3 O Sistema Imunológico e a Ceruloplasmina : uma ligação inesperada? 151 

6.2 Materiais e Métodos 152 

6.2.1 Estudo da modulação da actividade ferriredutásica hepática 152 

6.2.2 Estudo da expressão da ceruloplasmina na população linfocitária do sangue 

periférico 753 

6.3 Resultados 154 

6.3.1 Influência da presença de CME na actividade ferriredutásica medida no fígado de 

ratinhos B6 154 

6.3.2 A actividade ferriredutásica medida no fígado de ratinhos {S2m-/- não responde à 

presença de CME da mesma forma que os controlos 755 

6.3.3 Expressão de Ceruloplasmina na população linfocitária do sangue periférico .157 

6.4 Discussão 159 

6.5 Bibliografia 162 

148 



Capítulo 6 

6.1 Introdução 

6.1.1 A oxiredução e a homeostase do ferro 

Sendo um constituinte essencial de um grande número de macromoléculas celulares, o 

ferro participa em variadas actividades bioquímicas que incluem o transporte de oxigénio e 

reacções de transferência de electrões (Fraústo da Silva 1991). Contudo, condições 

patológicas particulares caracterizadas por lesão e degeneração tecidular (como a HH) estão 

associadas à acumulação excessiva deste metal. Este tipo de toxicidade pode ser explicada a 

através da reactividade dos iões ferroso/férrico com o H 20 2 e com as espécies reactivas de 0 2 

(ROS) que levam à produção de radicais hidroxilo (Reacções de Fenton/Haber-Weiss) 

(Halliwell & Gutteridge 1984 e 1986, Crichton & Charloteaux-Wauters 1987, Harrison & 

Arosio 1996). Uma vez que as ROS são produtos inevitáveis da respiração aeróbia, as células 

precisam de um controlo constante da homeostasia do ferro de modo a minimizar os seus 

potenciais efeitos tóxicos. 

Ao nível celular, a base molecular para a regulação da entrada, armazenamento e 

utilização de ferro foi definida através da descrição detalhada dos mecanismos de controlo 

que resultam da interacção dos IRE/IRP (Hentze et ai. 1987, Rouault et ai. 1988, Kiihn & 

Hentze 1992, Kiihn 1994, Klausner et ai. 1993, Hentze 1996b, Hentze & Kiihn 1996a, Rouault 

& Klausner 1996, Arredondo et ai. 1997, Eisenstein & Blemings 1998, Kiihn 1998, Gehring et 

ai. 1999, Schumann et al. 1999). 

Por outro lado, a nível sistémico é largamente reconhecida a importância dos 

fenómenos de oxiredução na modulação da absorção, transporte, distribuição e acumulação de 

ferro no organismo (Capítulo 5). O equilíbrio entre as formas oxidada e reduzida de ferro 

disponíveis pode ser determinante no metabolismo destes iões e estipular per se um nível de 

controlo adicional. 

A indução da oxidação das membranas biológicas pelo ferro é frequentemente descrita 

como um mecanismo subjacente à toxidade celular observada em várias situações patológicas 

resultantes da acumulação deste metal (Bacon 1990, Stremmel et ai. 1993, Gutteridge et ai 

1985). Nestes casos, o fígado é normalmente o órgão preferencialmente afectado (Valberg et 

ai. 1975, Brink et ai. 1976) associando-se frequentemente os sinais clínicos de fibrose 

hepática e de cirrose (Blumberg et ai. 1988, Cox 1990, Conrad et ai. 1994, Lynch 1995, 

Bothwell & McPhail 1998). 

Vários estudos in vitro e in vivo demonstraram a ocorrência de distúrbios funcionais 

hepáticos durante a sobrecarga experimental de ferro (Hulcrantz & Glaumann 1982, 

Weintraub et ai. 1985, Park et ai. 1987, Simpson et ai. 1993, De Sousa et ai. 1994, 

Pietrangelo 1995a, Smith & Yeoh 1996). Neste contexto, o uso de substâncias antioxidantes 

podem ser úteis na prevenção da toxicidade ferro-dependente (Pietrangelo et ai. 1995b). O 
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controlo apropriado do equilíbrio redox tanto a nível local dos tecidos como a nível sistémico, 

pode ser decisivo na manutenção da homeostasia. 

6.1.2 A Ceruloplasmina: uma molécula entre o metabolismo do ferro e do cobre 

A Ceruloplasmina (Cp) é uma a2-glicoproteína plasmática de 132kDa que contém seis 

átomos de cobre (Cu) por molécula o que equivale nos vertebrados a cerca de 95% da 

totalidade circulante deste metal (Harris et ai. 1998). Embora a função fisiológica da Cp não 

esteja completamente esclarecida, uma grande variedade de actividades foram propostas 

incluindo o transporte de Cu aos tecidos extra-hepáticos (Cousins 1985, Harris 1991), o papel 

antioxidante (Goldenstein et ai. 1979), ferroxidativo (Osaki et ai. 1966, 1969 e 1971) e 

amino-oxidásico (Levine & Peisach 1965). Vários estudos levaram também à sugestão da 

função protectora da Cp contra a lesão mediada por radicais de 0 2 no plasma (Halliwell & 

Gutteridge 1986) e no pulmão (Fleming et ai. 1991). 

Não obstante a importância da Cp na interligação entre o metabolismo do cobre e do 

ferro ter sido descrita há várias décadas (Frieden 1970, Roeser et ai. 1970) só recentemente 

esta associação tem sido alvo de considerável atenção. Em particular, um interesse geral foi 

suscitado pela descoberta de que mutações no gene que codifica para a Cp provocam a 

ausência total da proteína (aceruloplasminémia) e estão associadas ao desenvolvimento de 

uma hemosiderose grave (Harris et ai. 1995, Yoshida et ai. 1995, Okamoto et ai. 1996). 

Provas adicionais para a interacção entre proteínas de Fe e Cu advém dos resultados 

obtidos através dos estudos realizados na S. cerevisae (Daneis et ai. 1990, 1992, 1994a e 

1994b, Georgatsou et ai. 1994 e 1997, Hassett & Kosman 1995, Yuan et ai. 1995 e 1997, 

Hung et ai. 1997, Labbé et ai. 1997, Stearman et ai. 1996, Martins et ai. 1998). Demonstrou-

se que nesta levedura a presença do Cu é um requisito essencial para o transporte de alta 

afinidade do ferro (Daneis et ai. 1994a, Askwith et ai. 1994) mediado por um transportador 

específico do ião ferroso (Eide et ai. 1992). Este requisito está associado à realização de um 

passo de oxidação Fe2+-»Fe3+ catalizada por uma proteína de cobre transmembranar 

denominada FET3 (Askwith et ai. 1994, De Silva et ai. 1995) que funciona em conjunção com 

uma permease membranar (Stearman et ai. 1996). 

Nos mamíferos, a observação de uma diminuição da Cp circulante em indivíduos com 

a doença de Wilson e doença de Menkes (Petrukhin et ai. 1993) e a demonstração de que os 

genes que lhe estão associados codificam para a produção de transportadores catiónicos 

ATPase essenciais para a transferência do ião Cu para a Cp (Buli et ai. 1993, Tanzi et ai. 

1993, Vulpe et ai. 1993, La Fontaine et ai. 1998), revelam o papel crítico desempenhado pelas 

proteínas de Cu no metabolismo do ferro. 

Muito embora a ideia generalizada seja a de que a Cp tenha importância no controlo 

da saída de ferro das células dos mamíferos (Osaki et ai. 1971, Kaplan & O'Halloran 1996, 

Richardson et ai. 1999) foi recentemente demonstrado que a Cp também estimula a entrada 

deste metal nas células HepG2 (Mukhopadhyay et ai. 1998) através de um transportador 
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catiónico trivalente específico (Attieh et ai. 1999). Não obstante, os estudos realizados 

recentemente com ratinhos Cp-/- revelaram o papel desta molécula essencialmente no fluxo de 

ferro a partir das células do SRE e hepatócitos (Harris et ai. 1999). Funções semelhantes 

foram descritas em relação a uma proteína de cobre homóloga da Cp denominada Hefaestina 

(Hf) (do inglês, hephaestin) envolvida no controlo da saída de ferro do enterócito para o 

plasma (Vulpe et ai. 1999). 

6.1.3 O Sistema Imunológico e a Ceruloplasmina : uma ligação inesperada? 

A Cp é uma proteína de fase aguda cujo local de síntese preferencial nos humanos 

adultos é o fígado (Cousins 1985). Contudo, a expressão do gene da Cp foi descrita em 

variados tecidos incluindo a glândula mamária (Jaeger et ai. 1991), o útero (Schilsky et ai. 

1992), o pulmão (Fleming et ai. 1990), a placenta e os testículos (Aldred et ai. 1987), a retina 

e o cérebro (Klomp & Gitlin 1996) e tecido cartilagíneo (Yang et ai. 1990). Não obstante a 

informação sobre a síntese da Cp pelas células da linhagem mieloide seja muito limitada, foi 

também detectado RNAm da Cp em macrófagos e linfócitos T humanos (Yang et ai. 1986) e 

de rato (Pan et ai. 1996). Adicionalmente, uma proteína análoga da Cp associada à membrana 

foi descrita em condrócitos bovinos (Fife et ai. 1993) e em astrócitos de rato (Patel & Davis 

1997), sugerindo que a expressão extra-hepática da Cp é relativamente comum. 

Muitas das funções propostas para a Cp sugerem que esta molécula está envolvida em 

mecanismos de defesa do hospedeiro e nos processos de protecção celular mediados pelo SI. 

Por exemplo, verifica-se um aumento da Cp durante a infecção, a inflamação, o trauma, a 

gravidez e em algumas desordens malignas (Cousins 1985). Em particular, foi demonstrada 

em hepatócitos a existência de uma regulação a nível transcripcional da síntese da Cp durante 

a inflamação (Gitlin 1988) confirmando resultados anteriores obtidos em ratos (Aldred et ai. 

1987). 

Suporte adicional para o possível papel da Cp nos processos de defesa tecidular 

advém da observação de anomalias a nível imunológico verificadas na deficiência de cobre. 

Por exemplo, ratos alimentados com dietas pobres neste metal respondem com uma 

diminuição do número de linfócitos CD4 e CD8 no baço e sangue periférico (Bala et ai. 1991) 

e uma supressão da actividade microbicida dos macrófagos peritoniais (Babu & Failla 1990a) 

e neutrófilos (Babu & Failla 1990b). 

Várias citoquinas e outros factores induzem a síntese celular da Cp incluindo o IFN-y 

(Mazumder et ai. 1997), a IL-1 e a IL-6 (Molmenti et ai. 1993, Ramadori et ai. 1988), o 

TNFa e o LPS (Fleming et ai. 1991). Dados recentes apontam para a linhagem monocítica 

como uma fonte de Cp rigorosamente controlada em resposta aos estímulos inflamatórios 

(Mazumder et ai. 1997). Estudos realizados em células promonocíticas U937 mostram a 

síntese e secreção de Cp em resposta à presença de fragmentos de paredes de leveduras e 

realçam o papel desta molécula na oxidação de lipoproteínas de baixa densidade (Ehrenwald 

& Fox 1996). 
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Por outro lado, foi demonstrado um aumento de Cp no soro de ratos expostos a 

hiperoxia (Moak & Greenwald 1984) explicando, pelo menos parcialmente, algumas das 

propriedades anti-inflamatórias atribuídas às tensões de 0 2 elevadas. 

Neste Capítulo focaremos a nossa atenção sobre o potencial papel regulador do SI na 

interacção entre os fenómenos de oxiredução e o metabolismo do ferro. Dada a importância do 

fígado na expressão fisiopatológica dos distúrbios associados com a acumulação do ferro, 

estudou-se em ratinhos B6 e (52m-/- a influência das células mononucleadas esplénicas na 

actividade ferriredutásica hepática. Adicionalmente, de forma a explorar a possível 

importância da Cp como regulador da distribuição e acumulação do ferro no organismo, 

caracterizou-se a expressão desta proteína na população linfocitária do sangue periférico de 

indivíduos sãos. 

6.2 Materiais e Métodos 

6.2.1 Estudo da modulação da actividade ferriredutásica hepática 

6.2.1.1 Animais de experiência 

Utilizaram-se ratinhos B6 e p2m-/- do sexo masculino, de idades compreendidas entre 

as 6 e as 8 semanas e com o peso médio de 25g provenientes do Biotério do Instituto 

Gulbenkian da Ciência (Oeiras, Portugal). 

Os animais foram mantidos em caixas de policarbonato com tecto de arame em 

idênticas condições de luz, temperatura, humidade e alimentação tal como descrito 

anteriormente. 

6.2.1.2 Preparação das amostras 

Ratinhos p2m-/- foram sacrificados de acordo com o protocolo previamente descrito. 

O fígado e o baço foram retirados e mantidos a 4°C durante a preparação das amostras. 

Células mononucleadas esplénicas (CME) foram isoladas e resuspendidas numa concentração 

de lxlO4 células/ml numa solução controlo de composição adequada (120mM NaCl, lmM 

CaCl2, 5mM KC1, lOmM D-Glucose, lmM MgS04 e 20mM NaHC03). 

Fígado e CME isolados a partir de ratinhos B6 da mesma idade e sexo foram 

utilizados como controlos. 

6.2.1.3 Influência da presença de CME na actividade ferriredutora 

Imediatamente antes da medição da redução Fe3+->Fe2+ hepática, realizou-se um 

ensaio "Branco" no qual a uma solução constituída por Ferrozine (concentração final lmM), 

tampão (pH=7.4) e Fe(III)-NTA2 (concentração final de 45pM) foram adicionados volumes 

crescentes da suspensão de CME (volume final=lml) e determinada a respectiva absorvância 

na ausência do tecido em análise. Posteriormente, fragmentos de fígado de peso rigorosamente 

medido entre 5 e 15 mg foram adicionados ao meio reaccional seguindo-se a reacção 
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colorimétrica através da monitorização da absorvância num espectrofotómetro UV-2101PC 

UV-Vis (Shimadzu) ajustado para 562 nm. A homogeneização do meio durante toda a 

experiência foi assegurada por agitação do meio reaccional através da utilização de um 

pequeno agitador magnético na cuvette. 

A actividade ferriredutásica hepática expressa em mol/min/mg de proteína foi 

calculada na ausência e presença de CME. Todas as experiências foram realizadas 

paralelamente utilizando fragmentos de fígado e CME isolados a partir de cada uma das 

estirpes. Adicionalmente, mediu-se a capacidade ferriredutora do fígado isolado a partir de 

ratinhos P2m-/- em presença de CME isoladas a partir de ratinhos B6 e vice-versa. 

6.2.2 Estudo da expressão da ceruloplasmina na população linfocitária do sangue 
periférico 

6.2.2.1 Amostras 

Utilizaram-se amostras de sangue periférico total de dadores saudáveis (INSA, Lisboa 

e Hospital Geral de Santo António, Porto). 

6.2.2.2 Marcação celular 

Amostras de sangue periférico total previamente estabilizadas a 37°C numa solução 

de formaldeído a 0.4% em PBS foram Usadas à mesma temperatura durante 10 minutos numa 

solução lOmM Tris, 16mM NH4C1 a pH 7.4. Após centrifugação a 1100 rpm durante 10 

minutos resuspenderam-se as células numa solução de PBS-BSA (PBS com 0.1% de azida 

sódica e 0.2% BSA), lavaram-se (2000 rpm/2 minutos) e distribuiram-se em microplacas de 

cultura a uma concentração de 0.5x106células/pocinho. As células foram duplamente marcadas 

para a Cp e um dos marcadores CD4, CD8, CD 16, CD 19 usando respectivamente os 

anticorpos conjugados ratinho anti-humano CD4-Cy5 (Dakopatts), CD8-PE (Dakopatts), 

CD16-CY5 (Dakopatts) e CD19-PE (PharMingen). Marcou-se a Cp utilizando um anticorpo 

primário coelho anti-humano Cp (Dakopatts) seguido da incubação com o anticorpo 

secundário porco anti-coelho Ig-FITC (Dakopatts). Todas as incubações foram realizadas a 

4°C e ao abrigo da luz durante 30 minutos e intercaladas com duas lavagens em solução de 

PBS-BSA. Como controlos negativos utilizaram-se para todas as amostras anticorpos 

conjugados ratinho IgGl-FITC (Dakopatts), ratinho IgGl-PE e ratinho IgGl-CY5 

(PharMingen). Após a marcação lavaram-se as células como previamente descrito e 

resuspenderam-se numa solução tampão apropriada (Isolac). Fez-se a leitura das amostras 

utilizando um aparelho CytronAbsolute (Ortho Diagnostics) e analisaram-se os resultados 

através do Programa Immunocount II. 

De modo a investigarmos a possibilidade dos linfócitos serem capazes de sintetizar de 

novo a Cp, realizou-se a marcação celular imediatamente depois da recolha do sangue e lise 

dos eritrócitos (0 horas) e após 18 horas. As células destinadas à marcação após 18 horas 

foram resuspensas numa solução de PBS-BSA ou numa solução de cicloheximida (50ug/2xl06 

células) de modo a testar uma provável influência da síntese proteica na expressão da Cp. 
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6.3 Resultados 

6.3.1 Influência da presença de CME na actividade ferriredutásica medida no fígado de 
ratinhos B6 

Numa série de experiências preliminares estudou-se em ratinhos B6 (n=5) a actividade 

ferriredutásica hepática em função da presença de volumes crescentes de uma suspensão de 

CME (volume final=l ml) isoladas a partir do baço de cada um dos animais aos quais se 

retiraram os fragmentos de fígado respectivos. 

Os resultados obtidos mostraram que em ratinhos B6 a actividade hepática 

ferriredutora diminui significativamente (p<0.005) em presença de volumes crescentes de 

CME isolados a partir do mesmo animal (Figura 6.1.). 
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Figura 6.1.- Variação da actividade ferriredutásica hepática em função da presença de volumes 
crescentes de uma suspensão de CME isoladas a partir de ratinhos B6. Os valores do gráfico 
correspondem à média±SEM, n=5. 

Experiências posteriores nas quais se fez a contagem de células presentes na 

suspensão de CME utilizada, confirmaram a influência destas células na expressão da 

capacidade ferriredutásica hepática medida. 

Na Figura 6.2. encontra-se representado o efeito provocado pela adição de 

concentrações crescentes de CME (B6 e |}2m-/-) na actividade redutora do Fe3+ medida em 

amostras de fígado isoladas a partir de ratinhos B6. 
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(cel/ml)x104 

Figura 6.2.- Efeito provocado na actividade ferriredutora hepática de ratinhos B6 (n=6) pela 
adição de concentrações crescentes de CME isoladas a partir de ratinhos B6 (n=6) ou de 
ratinhos (52m-/- (n=6). 

De acordo com os resultados representados no gráfico da Figura 6.2., a adição de 

concentrações crescentes de CME isoladas tanto de ratinhos B6 como de ratinhos f32m-/-

provocou um efeito similar na capacidade ferriredutora medida no fígado de ratinhos B6. Por 

um lado, concentrações até 1.5x105 células/ml parecem provocar um aumento na capacidade 

do fígado reduzir Fe3+. Ao invés, para concentrações de CME maiores que 2x10 células/ml 

assiste-se a um decréscimo na actividade ferriredutásica em função da concentração de CME 

usada. 

6.3.2 A actividade ferriredutásica medida no fígado de ratinhos p2m-/- não responde à 
presença de CME da mesma forma que os controlos 

De modo a investigar uma provável disparidade de resultados entre as duas estirpes de 

animais, todas as medições de actividade ferriredutora hepática de ratinho B6 realizadas em 

presença de CME foram efectuadas paralelamente em fragmentos de fígado isolado de 

ratinhos [32m-/-. 

Na série de ensaios preliminares na qual se estudou a actividade ferriredutásica 

hepática em função da presença de volumes crescentes de uma suspensão de CME (volume 

final=l ml) verificou-se que, em contraste com o que aconteceu com os controlos, nos 

ratinhos P2m-/- a actividade ferriredutora hepática manteve-se praticamente inalterada (Figura 

6.3.). 
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Figura 6.3,- Variação da actividade ferriredutásica hepática em função da presença de volumes 
crescentes de uma suspensão de CME isoladas a partir da mesma estirpe de animais (P2m-/-). 
Os valores do gráfico correspondem à média+SEM, n=3. 

Ensaios posteriores nos quais se fez a contagem de CME confirmaram a ausência da 

influência destas células na capacidade ferriredutásica hepática medida nos ratinhos P2m-/-

(Figura 6.4.). 
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Figura 6.4,- Actividade ferriredutora hepática medida em ratinhos (32m-/- (n=6) em presença de 
concentrações crescentes de CME isoladas a partir de ratinhos B6 (n=6) ou de ratinhos p2m-/-

(n=6). 
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6.3.3 Expressão de Ceruloplasmina na população linfocitária do sangue periférico 

6.3.3.1 População controlo 

Os resultados da expressão da Cp nos linfócitos totais do sangue periférico de 

indivíduos sãos mostram que 20.9+1.6% (médiaiS.E.M., n=20) destas células possuem Cp à 

sua superfície (Figura 6.5.). 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 

número de indivíduos 

Figura 6.5,- Expressão da Cp em linfócitos totais de sangue periférico de indivíduos sãos 
(n-20). 

Adicionalmente, verificou-se que a expressão da Cp não estava confinada a uma 

subpopulação linfocitária específica encontrando-se em todas as subpopulações linfocitárias 

testadas (Figura 6.6.) com especial relevância para as subpopulações linfocitárias CD 16+ e 

CD8+. 
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Figura 6.6.- Expressão da Cp em várias subpopulações linfocitárias do sangue periférico 
(média±S.E.M., n-7-17). 
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6.3.3.2 A síntese de novo da Cp linfocitária 

Numa série de experiências distintas (n=3) investigou-se a capacidade dos linfócitos 

do sangue periférico poderem sintetizar a Cp de novo. Na Figura 6.7. estão representados os 

resultados da expressão da Cp linfocitária 0 e 18 horas após o isolamento das células na 

ausência de um inibidor da síntese proteica. 
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Figura 6.7.- Expressão linfocitária da Cp nos linfócitos totais (LyT), linfócitos CD3+ 
(CpCD3), linfócitos CD4+ (CpCD4) e linfócitos CD8+ (CpCD8) logo após a colheita (0 horas) 
e 18 horas depois (18 horas) na ausência da cicloheximida. 

Os dados obtidos sugerem que a população linfocitária possui a capacidade de 

sintetizar a Cp. Efectivamente, se repetirmos as experiências na presença da cicloheximida 

(Figura 6.8.) observamos que não há diferença significativa entre a expressão da Cp 

linfocitária determinada às 0 horas e 18 horas depois, sugerindo uma influência directa da 

inibição da síntese proteica na expressão da Cp nestas células. 
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Figura 6.8,- Expressão linfocitária da Cp nos linfócitos totais (LyT), linfócitos CD3 + 
(CpCD3), linfócitos CD4+ (CpCD4) e linfócitos CD8+ (CpCD8) logo após a colheita (0 horas) 
e 18 horas depois (18 horas) na presença da cicloheximida (50ug/2xl06 células). 
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6.4 Discussão 
A importância dos fenómenos de oxiredução na modulação na mobilização do ferro no 

organismo (Capítulo 5) pode estar directamente correlacionada com o SI uma vez que é 

largamente reconhecida a associação bidireccional entre este sistema e o metabolismo deste 

metal (Gerhard et ai. 1998, Weiss et ai. 1995, Farthing et ai. 1989, Bryan et ai. 1986, De 

Sousa et ai. 2000). 

De forma a testar um potencial efeito modulador das células mononucleares na 

actividade ferriredutásica hepática mediu-se a capacidade de redução Fe3+—>Fe2+ em 

fragmentos de fígado de ratinho (B6 e P2m-/-) na presença de concentrações crescentes de 

CME. Os resultados obtidos mostraram que concentrações de CME maiores que 2x105 

células/ml provocam uma diminuição da ferriredução medida nos fragmentos de fígado de 

ratinhos B6. Contudo, nas mesmas condições experimentais não se verificaram alterações 

significativas da actividade ferriredutásica medida no fígado de ratinhos P2m-/-. Estas 

observações foram confirmadas no fígado de ambas as estirpes quando se usaram CME da 

estirpe contrária excluindo à partida uma hipotética "anomalia" da população CME isolada 

dos ratinhos (32m-/- que impedisse a modulação da actividade ferriredutora. De facto, a 

presença no meio reaccional de CME isoladas tanto de ratinhos B6 como de ratinhos (32m-/-

provocaram indistintamente uma diminuição da redução Fe3+->Fe2+ hepática em ratinhos B6 e 

não em ratinhos (32m-/-. Deste modo, os resultados obtidos apontam para a existência de uma 

alteração ao nível da ferriredução hepática dos ratinhos mutados que se traduz na 

incapacidade de responder a estímulos moduladores. 

Na última década fizeram-se vários estudos que demonstram a importância da Cp no 

metabolismo do ferro. Em particular, a observação do desenvolvimento de uma grave 

hemosiderose em indivíduos com aceruloplasminémia (Harris et ai. 1995, Yoshida et ai. 1995, 

Okamoto et ai. 1996) é reveladora de uma profunda associação entre esta molécula e o 

controlo da distribuição do ferro no organismo. Os estudos de Osaki e colegas demonstram 

que uma das propriedades principais da Cp é a sua capacidade ferroxidativa (Osaki et ai. 

1966, 1969 e 1971). Segundo estes autores o papel biológico da Cp no metabolismo do ferro 

deriva da sua actividade catalítica de conversão do Fe2+ em Fe3+ promovendo a incorporação 

do ião férrico na molécula de apotransferrina através de uma saída eficiente a partir das 

células de armazenamento do metal. 

Com base nestas observações, uma das hipóteses explicativas para a diminuição da 

capacidade ferriredutásica do fígado de ratinhos B6 em presença CME é a expressão nestas 

células de uma molécula com propriedades ferroxidativas capaz de interferir com o processo 

normal de conversão entre os dois estados de oxidação do ião. Deste modo, investigou-se a 

possibilidade da existência da Cp na população linfocitária do sangue periférico humano. De 

acordo com os resultados obtidos, demonstrou-se que 20.9±1.6% (média±S.E.M, n=20) dos 

linfócitos totais circulantes expressam Cp à sua superfície. Estes resultados são consistentes 
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com trabalhos anteriores que descrevem a presença de RNAm da Cp em macrófagos (Yang et 

ai. 1986), linfócitos (Yang et ai. 1986, Pan et ai. 1996), monócitos e granulócitos (Pan et ai. 

1996) do sangue periférico humano. 

Por outro lado, a pesquisa de Cp em várias subpopulações linfocitárias (CD4+, CD8+, 

CD 16+ e CD 19+) mostrou que todas elas expressavam esta molécula. Concordantes com estas 

observações são os resultados de Pan e colegas que detectaram RNAm de Cp em células CD4, 

CD8, linfócitos B e em várias linhas celulares humanas incluindo células CD4 (Jurkat) e 

linfoblastos B (RAJI) (Pan et ai. 1996). Não obstante a presença generalizada da Cp nas 

várias subpopulações linfocitárias testadas verificou-se que as subpopulações CD 16+ e CD8+ 

contribuem com uma maior percentagem de células Cp+ (41% e 36% dos linfócitos Cp+, 

respectivamente). Ainda importante a considerar no âmbito deste estudo é o facto de Pan e 

colegas terem mostrado que a expressão constitutiva do gene da Cp não está limitada aos 

humanos. Segundo estes autores, tanto as células mononucleares esplénicas de rato como 

linfócitos purificados do baço deste animal expressam o gene da Cp (Pan et ai. 1996). 

Os mecanismos moleculares através dos quais os linfócitos T regulam o metabolismo 

do ferro ainda continuam por esclarecer. Contudo, a distribuição nos vários órgãos das 

diferentes subpopulações linfocitárias T, o seu fenótipo e o conjunto de citoquinas que 

segregam após activação podem constituir uma resposta para a clarificação desta matéria. O 

IFN-y (Mazumder et ai. 1997) e o TNF-a (Fleming et ai. 1991) são algumas das citoquinas 

reconhecidamente implicadas na estimulação da síntese da Cp em diversos tipos celulares. Por 

exemplo, as células T NK segregam grandes quantidades de IFN-y e constituem tanto no 

homem como no ratinho a maioria das células T presentes no fígado. Contudo, os ratinhos 

(32m-/- não possuem células T NK hepáticas e estão desprovidos de células T CD8+ (Zijlstra 

et ai. 1990). 

Neste âmbito, pode ser importante a estrapulação dos resultados que obtivemos nos 

humanos em relação à expressão da Cp nas subpopulações celulares CD8+ e CD 16+. De facto, 

se aceitarmos que a expressão da Cp na população linfocitária do ratinho obedece ao mesmo 

padrão observado nos humanos, a diminuição destas duas subpopulações nos animais mutados 

seria acompanhada de uma descida importante da Cp nos linfócitos totais visto serem estas as 

células que mais contribuem para a população linfocitária Cp+. 

Em concordância com trabalhos anteriores, a produção de Cp parece ser essencial para 

a activação, funções efectoras e protecção das células do SI e constituir per se um valioso 

contributo na resposta imunológica. Uma das funções atribuídas a esta molécula poderá ser a 

manutenção do controlo da oxidação do ferro a nível sistémico e a preservação do equilíbrio 

entre as formas Fe2+/Fe3+ que determina em última análise a entrada, armazenamento e saída 

deste metal das células. 

A criação de ratinhos Cp-/- mostram que esta molécula é essencial no fluxo de ferro a 

partir dos hepatócitos (Harris et ai. 1999) enquanto a Hf (molécula homóloga da Cp) parece 

estar directamente envolvida no controlo da saída deste metal a partir do enterócito para o 
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plasma (Vulpe et ai. 1999). Deste modo, anomalias na expressão da Cp a nível local ou 

sistémico poderão ser responsáveis por alterações importantes no processo de recrutamento do 

ferro a partir dos vários tecidos e determinar o seu grau de sobrecarga. Uma vez que o fígado 

é o órgão principal de síntese da Cp e um local eleito de armazenamento de ferro é natural que 

este seja preferencialmente afectado por alterações do metabolismo deste metal em caso de 

anomalias na produção desta proteína. As alterações hepáticas observadas nos ratinhos Cp-/- c 

possivelmente nos ratinhos (32m-/- podem constituir exemplos desta associação funcional. 
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7.1 Discussão Geral 
Nos últimos anos tem-se assistido à clarificação de um conjunto importante de 

mecanismos associados com o metabolismo do ferro. A compreensão do papel desempenhado 

por genes específicos e pelas proteínas que estes codificam tem sido possível graças à 

identificação de mutações relevantes relacionadas com doenças humanas ou através dos 

estudos realizados em ratinhos geneticamente alterados (Santos et ai. 2000). 

7.1.1 Contribuição técnica 

Os trabalhos descritos nesta tese tiveram como primeiro objectivo a criação de um 

modelo de estudo in vitro do transporte iónico duodenal. A utilização do ratinho como animal 

de experimentação revelou-se de grande interesse dado o reconhecimento actual da sua 

importância para a avaliação dos fenómenos implicados na regulação do metabolismo de 

alguns metais, nomeadamente do ferro. 

A aplicação da técnica de voltagem controlada ao estudo do duodeno de ratinho 

mostrou ser uma aproximação experimental adequada à caracterização electrofisiológica desta 

preparação biológica (Capítulo 2). Deste modo, a montagem de um sistema capaz de analisar 

alguns transportadores iónicos presentes em cada uma das barreiras do epitélio tornou 

possível neste modelo a identificação do mecanismo através do qual se realiza o transporte de 

vários iões. 

7.1.2 De uma nova aplicação experimental.. . 

No Capítulo 3 demonstrou-se como a técnica de voltagem controlada se pode aplicar 

ao estudo do transporte de ferro no duodeno de ratinho. A abordagem experimental utilizada 

permitiu a criação de um modelo de estudo adequado que permite entrar em linha de conta 

com alguns problemas técnicos como o decaimento da solução radioactiva e a adsorção 

inespecífica do ião às paredes das câmaras. 

Os resultados obtidos permitiram validar a sensibilidade do método na avaliação de 

alguns elementos reguladores da absorção intestinal deste metal. Em síntese, mostrou-se que a 

sobrecarga hepática de ferro está directamente associada ao decréscimo do transporte de ferro 

através do duodeno de ratinho revalidando-se observações anteriores da capacidade adaptativa 

da absorção deste metal às reservas corporais (Conrad & Crosby 1963, Boender & Verloop 

1969, Cox & Peters 1978 e 1980, Goddard et al. 1997). Por outro lado, confirmou-se a 

influência do pH na passagem de ferro através do duodeno (Conrad & Barton 1981). Os 

resultados mostraram que o pH acídico aumenta a transferência do ferro através da célula 

intestinal apoiando estudos relativamente recentes que sugerem a existência de um transporte 

de ferro dependente do pH (Gunshin et ai. 1997). 
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Dada a importância dos ratinhos P2m-/- como modelo de estudo da HH ( De Sousa 

1994, Rothenberg & Voland 1996, Santos et ai. 1996, 1998 e 2000, Levy et ai. 2000) 

mediram-se no duodeno destes animais fluxos unidireccionais de 5 Fe em condições de curto-

circuito (Capítulo 4). Por outro lado, de forma a testar as capacidades adaptativas da absorção 

de ferro nos ratinhos mutados mediu-se o transporte de 55Fe em diferentes condições de 

sobrecarga do metal. Os dados adquiridos mostraram que o duodeno dos ratinhos (32m-/-

mantém a capacidade adaptativa da absorção de ferro o que confirma resultados obtidos 

anteriormente por Santos e colaboradores in vivo (Santos et ai. 1998). Efectivamente, tanto 

nos ratinhos p2m-/- como nos controlos a passagem de 55Fe através da célula intestinal 

diminui significativamente com a sobrecarga hepática do metal. Esta diminuição é 

inclusivamente maior nos ratinhos mutados do que a verificada nos ratinhos B6 muito 

provavelmente devido a um mecanismo regulador da ferriredutase intestinal despoletado em 

condições extremas de sobrecarga (Capítulo 5). Adicionalmente, investigou-se a influência do 

pH na passagem do 55Fe através do epitélio duodenal. Os resultados obtidos nas experiências 

realizadas a pH ácido mostraram que não existem diferenças significativas entre as duas 

estirpes de animais relativamente à passagem de Fe da mucosa para a serosa duodenal. 

Contudo, a pH neutro verificou-se um aumento do fluxo unidireccional de 55Fe no duodeno 

dos ratinhos p2m-/- comparativamente com os ratinhos B6 sugerindo um provável 

envolvimento da enzima ferriredutase na desregulação da absorção de ferro observada nos 

ratinhos mutados. 

7.1.3 ...à descoberta de resultados inesperados 

Em sequência das conclusões obtidas (Capítulo 4) e em concordância com descrições 

anteriores de que a ferriredução intestinal pode ser um elemento importante na fisiopatologia 

da HH (Raja et ai. 1996) mediu-se a capacidade ferriredutásica no intestino e fígado de 

ratinhos p2m-/- em diferentes condições de sobrecarga de ferro. 

Os resultados sugerem a existência de um mecanismo de controlo integrado de 

absorção e acumulação deste metal através da regulação apropriada da ferriredução intestinal 

e hepática. De acordo com as observações feitas, a sobrecarga espontânea de ferro verificada 

nos ratinhos p2m-/- pode resultar da existência de um aumento da actividade ferriredutásica 

intestinal. Neste caso, o incremento da acumulação hepática do metal parece estar ligada a um 

aumento da entrada do ião a nível duodenal. Contudo, esta provável tentativa de 

restabelecimento do equilíbrio dos níveis circulantes de ferro através da estimulação da 

acumulação hepática parece ficar saturada nos ratinhos mutados. Efectivamente, no caso de 

provocarmos uma sobrecarga parentérica de ferro nestes animais não se observam diferenças 

significativas na ferriredução hepática antes e após o tratamento. Ao invés, verifica-se uma 

diminuição significativa da actividade ferriredutásica intestinal que é possivelmente 

accionada como um mecanismo de recurso adicional. Por seu turno, nos ratinhos B6 o 
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equilíbrio é mantido através do controlo da capacidade ferriredutiva do fígado de tal forma 

que um aumento da entrada de ferro no organismo resulta no aumento da sequestração do 

metal a nível hepático. 

Em resumo, os dados obtidos sugerem que o processo de redução do ferro tem um 

papel directo na regulação do metabolismo deste metal e apoiam a hipótese de que a 

existência de um defeito na ferriredução é um factor importante na patogénese da sobrecarga 

de ferro. 

7.1.4 A oxiredução e o metabolismo de ferro: possíveis implicações na HH 

Como vimos no Capítulo 5 o controlo do equilíbrio redox é um processo fundamental 

para a manutenção da homeostasia do ferro. Deste modo, é essencial a existência de uma 

regulação concertada entre as várias enzimas envolvidas na oxiredução deste metal. O 

organismo deverá portanto ser capaz de assegurar o equilíbrio entre os vários estados de 

oxidação do ferro de forma a modular apropriadamente os diferentes processos de absorção, 

distribuição e acumulação deste elemento. 

Os resultados obtidos no decurso dos trabalhos descritos no Capítulo 6 sugerem que o 

SI pode exercer uma influência na manutenção do balanço do ferro. Por exemplo, nos ratinhos 

B6 demonstrou-se que a presença de células mononucleadas esplénicas possuem um potencial 

efeito modulador na actividade ferriredutásica hepática. 

Neste contexto, a demonstração da expressão da Cp na população linfocitária do 

sangue periférico de humanos ganha uma especial relevância. De facto, esta proteína pode 

estar directamente associada aos mecanismos de protecção tecidular mediados pelo SI. As 

propriedades ferroxidativas da Cp (Osaki et ai. 1966, 1969 e 1971) podem ser importantes no 

processo através do controlo dos níveis de dos iões Fe2+ e Fe3+ e possivelmente influenciar em 

última instância a distribuição e acumulação deste metal no organismo. 

Suporte adicional para o possível envolvimento da Cp na regulação do metabolismo 

do ferro, advém da demonstração de que as subpopulações linfocitárias que possuem maior 

expressão de Cp à sua superfície são células CD8+ e CD 16+. Assumindo que os ratinhos 

relativamente aos humanos mantém o mesmo padrão de expressão de Cp na população 

linfocitária, esta descoberta pode ser importante no esclarecimento de alguns distúrbios do 

metabolismo do ferro verificadas nos ratinhos (32m-/-. Efectivamente, os ratinhos mutados não 

possuem células T CD8+ em circulação nem células T NK (CD 16+) no fígado, sugerindo uma 

eventual anomalia na expressão da Cp nestes animais. Estas observações podem ser 

consideradas ainda mais relevantes se considerarmos a possibilidade destas subpopulações 

celulares serem capazes de sintetizar a Cp. Efectivamente, os resultados da expressão 

linfocitária da Cp na presença e na ausência de um inibidor da síntese proteica são indicativos 

da existência nos linfócitos de síntese de novo desta proteína. Neste âmbito, os linfócitos 

aparecem como células privilegiadas para actuar como reguladoras da oxiredução e com 

funções protectoras contra a potencial toxicidade do ferro. Adicionalmente, a recente 
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demonstração de que a Cp pode estar envolvida na estimulação da entrada de ferro em células 

HepG2 (Mukhopadhyay et ai. 1998) através de um mecanismo de transporte específico de 

catiões trivalentes (Attieh et ai. 1999) permite especular acerca de um possível papel desta 

proteína na remoção sistémica do ferro em excesso. 

Na HH, tal como na aceruloplasminémia, observa-se uma acumulação excessiva de 

ferro em vários órgãos. Por outro lado, à semelhança do que acontece com os ratinhos (32m-/-, 

nos indivíduos com HH foram demonstradas várias anomalias na população linfocitária T 

incluindo uma diminuição de células CD8+ circulantes (Porto et ai. 1994). Deste modo, um 

factor adicional para a possível explicação da fisiopatologia da HH poderá estar associada a 

uma diminuição da capacidade protectora por parte da Cp linfocitária. Veja-se por exemplo 

que sendo o TNFa reconhecido como um estimulador da síntese da Cp (Fleming et ai. 1991), 

a diminuição da produção desta citoquina nos monócitos de indivíduos com HH (Gordeuk et 

ai. 1992) poderá contribuir para o agravamento desta situação. 

De acordo com os resultados obtidos durante esta investigação parece ser evidente a 

existência duma relação multidireccional entre o SI, os mecanismos de oxiredução e a 

homeostasia do ferro. Contudo, o modo claro de como esta interacção funciona está longe de 

estar completamente esclarecida. Em particular, os resultados obtidos nos trabalhos descritos 

no Capítulo 6 conduzem a hipóteses explicativas da fisiopatologia da sobrecarga de ferro 

assumindo que existe um paralelismo entre observações feitas nos ratinhos e nos humanos. 

Deste modo, o esclarecimento do mecanismo pelo qual este sistema funciona está 

obrigatoriamente dependente da averiguação da veracidade das assunções realizadas e supõe o 

projecto de trabalhos complementares no sentido de testar as hipóteses levantadas durante este 

estudo. 

7.1.5 Sumário e Conclusões 

Na Figura 7.1. está representado um esquema que pretende resumir algumas das 

observações relevantes feitas no decurso dos trabalhos desta tese e integrá-las à luz dos 

conhecimentos actuais relacionados com o metabolismo do ferro e o circuito deste metal no 

organismo. 

Como vimos anteriormente, a absorção do ferro nos mamíferos é um mecanismo que 

ocorre em várias etapas. O primeiro passo a nível da mucosa do duodeno consiste 

essencialmente na conversão do ião férrico da dieta à sua forma ferrosa. O ião Fe + é 

produzido pela acção de redutores como o ascorbato e através de ferriredutases presentes na 

membrana plasmática dos enterócitos duodenais. De acordo com os resultados obtidos durante 

os nossos trabalhos (Capítulo 5) a actividade ferriredutásica parece ser um elemento-chave na 

entrada de ferro no organismo determinando quantitativamente a passagem do ião a nível 

duodenal. Em particular, os estudos realizados com ratinhos (32m-/- indicam que uma 

anomalia na ferriredução intestinal pode ser uma das causas prováveis para a disregulação do 

metabolismo do ferro descrita nestes animais. 
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Capítulo 7 

Tal como os indivíduos com HH (Rajá et ai. 1996) os ratinhos mutados apresentam 

uma actividade ferriredutásica intestinal anormalmente elevada que é directamente 

correlacionável com o aumento da entrada de ferro observada neste modelo de estudo (Costa 

et ai. 2000). 

Uma vez na forma de Fe2+ o ião é transportado para o interior da célula intestinal 

através do transportador DMT1 onde é integrado na Ft na forma de complexos férricos, passa 

a fazer parte da "pool" de ferro celular ou atravessa a membrana basolateral possivelmente 

através de um transportador ferroso. Pouco se sabe sobre os mecanismos de fluxo de ferro a 

partir do enterócito. No entanto, supõe-se que o metal saia da célula na forma Fe2+ através de 

um processo dependente da temperatura em estreita associação com uma oxidase dependente 

do cobre (Wood & Han 1998). Em particular, alguns autores descrevem a Hefastina (Hf) como 

uma ferroxidase de cobre necessária para a saída do ferro da célula intestinal (Vulpe et ai. 

1999). Mais recentemente, Donovan e colegas sugeriram a proteína Ferroportinal (Fp) como 

um eventual transportador basolateral de ferro a nível duodenal (Donovan et ai. 2000). 

Seja através da Hf, de uma proteína homóloga da Cp ligada à membrana através de um 

grupo GPI ou se trate da glicoproteína solúvel, parece que a Cp medeia a oxidação do ferro 

facilitando a saída deste metal da célula e a sua distribuição no organismo promovendo a 

integração do Fe3+ na ApoTf. Tal como vimos no Capítulo 6 a Cp é expressa em linfócitos na 

circulação periférica. Deste modo, estas células poderão provavelmente funcionar como um 

nível de regulação adicional no balanço de oxiredução e controlar os mecanismos de 

mobilização do ferro a nível sistémico. 

A nível hepático, a entrada do ferro pode ocorrer através do DMT1 ou de um 

mecanismo mediado por receptores via TfR, receptores de hemoglobina ou de receptores de 

Ft. 

Nos trabalhos descritos nesta tese demonstrou-se que o fígado de ratinho também 

possui capacidade ferriredutásica e que esta parece ser modulada pelas reservas corporais de 

ferro. De facto, mostrou-se que os ratinhos (32m-/- apresentam uma maior actividade 

ferriredutora hepática comparativamente aos controlos reflectindo possivelmente uma maior 

necessidade de sequestração do ferro de modo a repor os níveis normais do metal em 

circulação. Nestes animais, a maior ferriredução a nível intestinal parece provocar um 

aumento da entrada de ferro mucosal o que se traduz posteriormente num maior 

armazenamento do ião a nível do fígado. Enquanto nos ratinhos controlo a constituição das 

reservas de ferro hepático é suficiente para repor o equilíbrio, nos ratinhos (32m-/- assiste-se a 

um decréscimo da actividade ferriredutora intestinal provavelmente como expressão de uma 

tentativa de limitar a entrada ferro a este nível. Os resultados obtidos nas experiências de 

fluxos unidireccionais de 55Fe no duodeno dos ratinhos mutados em condições de sobrecarga 

de ferro confirmam estas observações (Capítulo 4). Mais uma vez parece existir uma 

regulação integrada entre os níveis de metal e a capacidade redutora tecidular. 
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Uma das hipóteses explicativas para o mecanismo através do qual esta interacção se 

manifesta pode ser a existência de "um sinal regulador" entre o fígado e o intestino. Uma vez 

que tanto a ferriredutase como a Cp podem estar directamente implicadas nos fenómenos 

oxiredutivos que levam à passagem da ApoTf à forma de Tf diférrica e vice-versa, o índice de 

saturação da Tf poderá provavelmente constituir um dos possíveis sinais candidatos. Veja-se 

que os TfR existem tanto a nível basolateral das criptas dos enterócitos (Levine & Woods 

1990, Pietrangelo et ai. 1992) como a nível hepático (Crichton & Charloteaux-Waters 1987, 

Bezkorovainy 1989) e poderão actuar como sensores dos níveis de ferro circulantes através da 

sua interacção com a Tf. Note-se também que a fonte mais importante de Tf é o fígado, sendo 

inclusivamente sugerido que a Tf intestinal é sintetizada a nível hepático e distribuída 

posteriormente ao lúmen através da bílis (Idzerda et ai. 1986). 

De acordo com esta proposta, o aumento dos níveis de saturação da Tf circulantes 

seriam acompanhados por um aumento paralelo da ferriredução hepática promovendo a 

acumulação do ferro até à saturação deste mecanismo. A partir de níveis muito elevados de 

índices de saturação da Tf como os que se observam na sobrecarga de ferro induzida nos 

ratinhos mutados, o intestino pode ser "informado" da necessidade de limitar a entrada do 

metal através da modulação negativa da sua actividade ferriredutásica no lado apical da 

célula. O mecanismo através do qual se pode fazer esta comunicação é ainda obscuro. No 

entanto, não nos podemos esquecer que a expressão do TfR (juntamente com a Ft) é um 

elemento crucial na manutenção da homeostasia do ferro a nível celular através do controlo 

rigoroso a que se encontra sujeita pela interacção entre os IREs e IRPs (Eisenstein & 

Blemings 1998, Kuhn 1998). Por outro lado, a descrição recente da interacção entre o HFE e o 

TfR coloca estas proteínas fisicamente associadas à P2m (Waheed et ai. 1999) e prosupõe um 

papel crucial no controlo da entrada de ferro a nível das criptas do enterócito. Se tivermos em 

conta de que a expressão do HFE assim como do DMT1 são dependente dos níveis de ferro da 

célula intestinal (Han et ai. 1999) podemos compreender o quanto esta associação é 

importante na regulação dos mecanismos de transporte de ferro. A descoberta da existência de 

um aumento da expressão do RNAm do DMT1 na mucosa duodenal de doentes com HH 

(Zoller et ai. 1999) pode ajudar na tentativa de clarificação deste mecanismo. Vejamos: 

Vários estudos sobre a actividade Tf-TfR (Feder et ai. 1998, Gross et ai. 1998, Lebrón et ai 

1998) sugerem que o HFE está estritamente envolvido no transporte basolateral de ferro no 

enterócito interferindo com a afinidade de ligação da Tf com o seu receptor. A perda de 

expressão do HFE devido à mutação C282Y nos doentes com HH (ou à falta de associação 

com a (32m nos ratinhos (32m-/-) provoca o desaparecimento desta funcionalidade. Assim, a 

célula intestinal pode ficar privada de ferro muito embora a existência no organismo de 

concentrações normais ou elevadas do metal. Em consequência, observa-se uma activação da 

ligação de elevada afinidade entre os IRPs (Pietrangelo et ai. 1992) e os IREs do RNAm do 

DMT1 o que leva à estimulação da expressão desta proteína a nível mucosal e ao aumento da 
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entrada de ferro no enterócito conduzindo à sobrecarga de ferro. Contudo, outro dos efeitos 

descritos desta "falsa deficiência de ferro duodenal" é o aumento da expressão do RNAm do 

TfR (Pietrangelo et ai. 1995). Deste modo, pode-se especular que em condições limites o 

aumento da expressão dos TfR a nível basolateral do enterócito conduzirá a uma resposta 

compensatória expressa através do aumento de ferro na célula pela interacção com a Tf 

diférrica, desencadeando um mecanismo paralelo de decréscimo da actividade ferriredutásica 

e da expressão do DMT1 explicando os resultados obtidos durante este estudo. 

Em resumo, os dados obtidos durante esta tese apontam para um envolvimento do SI 

na regulação do metabolismo do ferro através do controlo do equilíbrio redox deste metal. A 

ferriredutase e a Cp mostraram ser elementos fundamentais neste processo participando 

directamente na expressão do controlo exercido. Por seu turno, os resultados obtidos com os 

ratinhos (32m-/- permitem revalidar o interesse destes animais como um modelo de estudo da 

HH apropriado à investigação dos mecanismos envolvidos na manutenção da homeostasia do 

ferro. 
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Resumo 
As reacções de oxiredução são processos fundamentais num conjunto variado de 

funções vitais. Por seu turno, os metais de transição -envolvidos directa ou indirectamente na 

expressão desta actividade oxiredutiva- apresentam-se como co-factores essenciais que 

participam na manutenção da homeostase celular. Contudo, em quantidades anormalmente 

elevadas estes metais são poderosos reagentes tóxicos que provocam distúrbios consideráveis 

no equilíbrio sistémico. 

A Hemocromatose Hereditária (HH) é uma das desordens genéticas mais comuns na 

população caucasiana associadas à toxicidade dos metais. Na HH um desequilíbrio da 

regulação da absorção intestinal de ferro provoca um aumento da saturação da transferrina e 

uma progressiva acumulação deste metal no parênquima celular de vários órgãos e tecidos. A 

caracterização do gene da HH mostrou que este codifica uma molécula de MHC classe I não 

clássica denominada HFE. Nos doentes com HH demonstrou-se que a mutação mais frequente 

provoca a disrupção do local da ligação da (32-microglobulina (P2m) na molécula de HFE. No 

entanto, o possível significado funcional do sistema MHC na regulação do metabolismo do 

ferro em situações de acumulação patológica poderia ter sido sugerido anteriormente a partir 

dos resultados de sobrecarga espontânea de ferro em ratinhos (32m-/- descritos pela primeira 

vez por De Sousa e colegas. Posteriormente, Santos e colaboradores estudaram in vivo a 

absorção de ferro nestes animais e demonstraram a existência de defeitos funcionais similares 

aos descritos para os indivíduos com HH. 

Os trabalhos descritos nesta tese têm por objectivo o estudo de alguns elementos 

reguladores do metabolismo do ferro no ratinho p2m-/- como modelo animal da HH e a 

discussão da sua relevância para a manutenção da homeostasia sistémica em humanos. 

De modo a investigar o possível papel do intestino na expressão do defeito metabólico 

existente nos ratinhos (32m-/-, desenvolveu-se um sistema in vitro tipo Ussing adequado ao 

estudo do transporte de ferro através do duodeno. Segmentos duodenais de ratinho foram 

utilizados para a medição da corrente de curto circuito (CCC), potencial transepitelial e 

condutância. Adicionalmente, tendo em vista uma melhor caracterização electrofisiológica do 

epitélio duodenal estudou-se o efeito de vários inibidores de transporte na CCC. 

Os resultados da medição de fluxos de 55Fe em condições de curto circuito mostraram 

ser esta uma aproximação técnica apropriada e sensível. De facto, fluxos unidireccionais de 
55Fe medidos no duodeno de ratinho em diferentes condições de pH mostraram que existe um 

aumento significativo da transferência do ião através do epitélio em resposta à redução do pH 

a 5.5. Por outro lado, registou-se uma diminuição significativa do fluxo de 55Fe medido no 

duodeno de ratinhos aos quais se induziu uma sobrecarga experimental de ferro 

comparativamente aos controlos. Esta resposta adaptativa da absorção duodenal de ferro tanto 

às reservas corporais do metal como ao pH do meio verificou-se tanto em ratinhos B6 como 

em ratinhos P2m-/-. Não foram observadas diferenças significativas entre estes animais em 

184 



Resumo / Résumé / Summary 

relação à absorção duodenal de ferro medida em condições de pH ácido. Contudo, a pH neutro 

observou-se um aumento significativo da transferência de ferro através do duodeno de 

ratinhos (32m-/- em comparação com os ratinhos B6. 

De acordo com estes resultados, investigou-se uma provável anomalia na actividade 

ferriredutora dos ratinhos P2m-/-. De forma a estudar o possível envolvimento do processo 

ferriredutivo na absorção, distribuição e acumulação de ferro no organismo, mediu-se a 

actividade ferriredutásica em intestino e fígado de ratinhos P2m-/- e B6 na presença ou 

ausência de sobrecarga de ferro. Os dados obtidos mostraram a existência de um aumento 

significativo da actividade ferriredutora intestinal e hepática dos ratinhos p2m-/-

comparativamente aos ratinhos B6. Diferenças significativas foram também registadas entre a 

actividade ferriredutásica medida em ratinhos com sobrecarga de ferro comparativamente aos 

controlos sugerindo o papel essencial desta actividade no controlo do equilíbrio do balanço 

sistémico do ferro. 

Adicionalmente, com vista ao estudo da possível influência do Sistema Imunológico 

(SI) na modulação da capacidade redutora do Fe(III) estudou-se em ratinhos p2m-/- e B6 o 

efeito provocado pela presença de células mononucleares esplénicas (CME) na actividade 

ferriredutásica hepática. Os dados obtidos mostraram que a adição de CME à reacção inibe a 

ferriredução hepática em ratinhos B6 mas não em ratinhos p2m-/- sugerindo um putativo 

papel destas células no controlo desta actividade, cuja natureza se procurou identificar. 

Uma vez que a Ceruloplasmina (Cp) é uma molécula com capacidade ferroxidásica 

reconhecidamente implicada no metabolismo do ferro investigou-se a sua possível expressão 

na população linfocitária do sangue periférico de dadores normais. Os resultados mostraram 

que nestes indivíduos a Cp é expressa em aproximadamente 20% dos linfócitos totais 

periféricos aparecendo em diferentes proporções nas várias subpopulações linfocitárias. De 

acordo com estas observações sugere-se o envolvimento da Cp na mobilização do ferro 

sistémico através duma coordenação funcional com o SI e discute-se a sua relevância para a 

interpretação da patogénese da sobrecarga de ferro. 

Em resumo, a homeostase do ferro é controlada através de processos altamente 

regulados de entrada, armazenamento e saída do ião a nível celular. Os trabalhos descritos 

nesta tese propõem que a actividade ferriredutásica constitui uma influência estratégica no 

delicado balanço do transporte de ferro através das membranas celulares e sugerem uma 

possível explicação para algumas das irregularidades encontradas no duodeno e fígado dos 

pacientes com HH. Neste âmbito, é sugerido que a Cp associada directamente ao SI constitui 

um elemento essencial na manutenção do equilíbrio através do controlo da oxiredução a nível 

sistémico. 
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Résumé 
Les réactions d'oxyréduction sont des processus fondamentaux parmi un ensemble 

varié de fonctions vitales. De leur côté, les métaux de transition -prenant part directement ou 

indirectement à l'expression de cette activité oxyréductrice apparaissent comme des co-

facteurs essentiels qui participent à la préservation de l'homéostase cellulaire. Cependant, en 

quantités anormalement élevées, ces métaux sont de puissants réactifs toxiques qui 

provoquent des troubles considérables dans l'équilibre systémique. 

L'Hémochromatose Héréditaire (HH) est un des désordres génétiques associés à la 

toxicité des métaux les plus courants chez les sujets Caucasiens. L'HH présente un 

déséquilibre de la régulation de l'absorption intestinale de fer qui provoque une augmentation 

de la saturation de la transferrine et une accumulation progressive de ce métal au niveau du 

parenchyme cellulaire de divers organes et tissus. La caractérisation du gène de l'HH a 

démontré que le gène code pour une molécule de MHC de classe I non classée, appelée HFE. 

Chez les malades atteints de HH, il a été prouvé que la mutation la plus fréquente du gène hfe 

empêche la liaison de la |32-microglobuline (P2m) dans la molécule de HFE. Cependant, le 

sens fonctionnel possible du système MHC dans la régulation du métabolisme du fer en 

situations d'accumulation pathologique aurait pu être suggéré antérieurement à partir des 

résultats de surcharge spontanée de fer chez des souris p2m-/- et décrits pour la première fois 

par De Sousa et ses collègues. Ultérieurement, Santos et ses collaborateurs ont étudié in vivo 

l'absorption de fer chez ces animaux et ont démontré qu'il existait des défauts fonctionnels 

similaires à ceux qui ont été notés pour les individus atteints de HH. 

Les travaux décrits dans cette thèse visent l'étude de certains éléments régulateurs du 

métabolisme du fer chez la souris (32m-/- comme modèle animal de la HH et la détermination 

de son importance pour le maintien de l'homéostasie systémique chez les humains. 

Afin de rechercher le rôle putatif de l'intestin dans l'expression du défaut 

métabolique existant chez les souris (32m-/-, un système in vitro de type Ussing adéquat à 

l'étude du transport de fer par le duodénum a été mis en place. Des segments de duodénum de 

souris ont été utilisés pour mesurer le courant de court circuit (CCC), potentiel trans-

épithélium et conductance. De plus, afin d'obtenir une meilleure caractérisation 

électrophysiologique de l'épifhélium duodenal, l'effet de plusieurs inhibiteurs de transport sur 

le CCC a été étudié. 

Les résultats obtenus lors de la mesure de flux de 55Fe dans des conditions de court 

circuit ont prouvé que c'était une approche technique sensible et appropriée. En effet, les flux 

unidirectionnels de 55Fe mesurés au niveau du duodénum de souris dans des conditions de pH 

différentes démontrent qu'il y a une augmentation significative de transfert de l'ion par 

l'épithélium, en réponse à l'augmentation de l'acidité du milieu. D'un autre côté, une 

diminution significative du flux de 55Fe, mesuré au niveau du duodénum de souris auxquelles 

une surcharge expérimentale de fer a été induite, a été enregistrée comparativement aux 
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contrôles. Cette réponse adaptative de l'absorption duodénale de fer aussi bien aux réserves 

corporelles du métal qu'au pH du milieu a été vérifiée chez les souris B6 ainsi que chez les 

souris p2m-/-. De plus, aucune différence significative n'a été observée entre ces animaux en 

ce qui concerne l'absorption duodenal de fer mesurée dans des conditions de pH acide. 

Cependant, avec un pH neutre, on peut noter une augmentation significative du transfert de fer 

par le duodénum chez les souris |32m-/-si l'on compare aux souris B6. 

En accord avec ces résultats, une anomalie probable a été recherchée dans l'activité 

ferriréductrice des souris P2m-/-. Afin d'étudier l'éventuelle participation du processus 

ferriréducteur à l'absorption, la distribution et l'accumulation de fer dans l'organisme, 

l'activité ferrirédutasique a été mesurée au niveau de l'intestin et du foie de souris p2m-/- et 

B6 en présence ou absence de surcharge de fer. Les données obtenues ont démontré qu'il 

existait une augmentation significative de l'activité ferriréductrice intestinale et hépatique des 

souris P2m-/- par rapport aux souris B6. D'importantes différences ont été également 

enregistrées entre l'activité ferrirédutasique mesurée chez des souris surchargées en fer 

comparativement aux contrôles, ce qui suggère le rôle essentiel de cette activité dans le 

contrôle de l'équilibre du bilan systémique du fer. 

De plus, afin d'étudier une influence possible du Système Immunologique (SI) sur la 

modulation de la capacité réductrice du Fe3+, l'effet provoqué chez des souris P2m-/- par la 

présence de cellules mononucléaires spléniques (CME) dans l'activité ferrirédutasique 

hépatique a été étudié. Les données obtenues prouvent que la présence de CME inhibe le 

ferriréduction hépatique chez les souris B6 mais non chez les souris P2m-/-, ce qui nous 

suggère un rôle putatif de ces cellules dans le contrôle de cette activité. 

Etant donné que la Céruloplasmine (Cp) est une molécule avec une capacité 

ferroxydasique impliquée dans le métabolisme du fer, nous avons recherché son éventuelle 

expression dans la population lymphocytaire du sang périphérique de donneurs normaux. Les 

résultats démontrent que chez ces individus la Cp existe dans environ 20% des lymphocytes 

totaux périphériques qui apparaissent dans des proportions différentes suivant les sous-

populations lymphocytaires. Selon ces observations, la Cp semble être impliquée dans la 

mobilisation du fer systémique par le biais d'une coordination fonctionnelle avec le SI et l'on 

peut s'interroger sur son importance pour l'interprétation de l'étiologie de l'HH. 

Pour résumer, l'homéostase du fer est contrôlée par des processus fortement réglés 

d'entrée, de stockage et de sortie de l'ion au niveau cellulaire. Les travaux décrits dans cette 

thèse avancent que l'activité ferrirédutasique constituent une influence stratégique dans le 

bilan délicat du transport de fer par les membranes cellulaires et suggèrent une explication 

possible pour certaines irrégularités rencontrées au niveau du duodénum et du foie chez les 

patients atteints de HH. Ainsi, il est suggéré que la Cp associée directement au SI constitue un 

élément essentiel pour le maintien de l'équilibre par le contrôle de l'oxyréduction au niveau 

systémique. 
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Summary 
Redox reactions are fundamental life processes and transition metals are essential for 

maintaining homeostasis. However, aberrations in cellular ion concentrations may lead to cell 

death and severe diseases. 

Hereditary Hemochromatosis (HH) is the most common genetic disease among 

Caucasians, associated to metal toxicity. HH is characterised by a defect in regulation of 

intestinal iron absorption, an increase in transferrin saturation and progressive iron deposition 

in several organs. The characterisation of the HH gene demonstrated that it codifies for a non-

classical MHC-Class I molecule, named HFE. The majority of the HH patients are 

homozygous for a C282Y substitution in the HFE protein. This mutation eliminates the ability 

of HFE to associate with (32 microglobulin (P2m) and prevented cell surface expression. 

However, the putative functional significance of MHC on the regulation of iron metabolism 

could have been suggested earlier based on the results of spontaneous iron overload in (32m-/-

mice reported for the first time by De Sousa and collaborators. Subsequently, in vivo iron 

absorption studies done by Santos et al. demonstrated a remarkable similarity between iron 

metabolism in (32m-/- mice and in HH patients. 

The first aim of this thesis is to study some regulatory factors involved in iron 

metabolism in P2m-/- mice as animal model of HH and discuss their relevance to systemic 

iron homeostasis in humans. 

In order to investigate a putative role of intestine on the metabolic defect observed in 

P2m-/- mice an in vitro Ussintg-type system adequate to the study of iron transport across 

mouse duodenum was devised. Mouse duodenal segments were used to measure short circuit 

currents, open circuit potentials and epithelial conductances. Also, the effects of several 

transport inhibitors were studied to gain further insight into the electrophysiologic 

characterisation of this epithelium. 

The study of vectorial iron movement across the duodenum using radionuclide uptake 

and flux techniques in short circuit conditions proved to be a new and useful method. In fact, 

the results from the experiments to test the pH influence on iron movement across duodenal 

epithelium confirm the increase in iron transfer from the apical to basolateral side of 

epithelium when the environmental pH varies from neutral to acidic. Also, a decrease in iron 

flux across duodenum was observed in samples removed from parenterally iron loaded mice 

compared to controls. This adaptive response of duodenal iron absorption accordingly to body 

iron stores occurred in both B6 and P2m-/- mice. In addition, no significant differences were 

detected between iron transfer from B6 and p2m-/- mice when the experiments were done in 

acidic conditions. However, at pH=7.4 a significantly higher iron mucosal to basolateral 

transfer was observed in P2m-/- duodenum when compared to B6 duodenum. 

In view of this, a possible impaired intestinal reducing activity in these animals was 

investigated. The involvement of the ferrireductase process in iron absorption and distribution 
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in the body according to altered iron metabolism was studied in duodenum and liver from 

untreated and parenterally iron loaded P2m-/- and B6 animals. The results of ferrireductase 

activity measured in both organs from untreated P2m-/- animals show a significant higher 

Fe(III) reducing rate than B6 controls. Significant differences were also observed between 

ferrireductase activity measured in liver or duodenum from untreated compared to 

parenterally iron loaded animals. 

In order to investigate a putative influence of the Immunologic System (SI) on the 

ferrireductive process we studied the effect of the addition of mononuclear splenic cells 

(CME) to liver ferrireductase activity measured in both strains. The data obtained showed B6 

but not P2m-/- liver downmodulate Fe(III) reduction suggesting a putative role of these cells 

on the regulation of this process. 

Since ceruloplasmin (Cp) has a ferroxidase capacity known to be involved in iron 

metabolism the expression of Cp in peripheral blood lymphocytes (PBL) collected from blood 

donors was investigated. The data obtained showed approximately 20% of PBL express Cp in 

different proportions according to the subpopulations analysed. Thus, we suggest a putative 

involvement of Cp in iron mobilisation through a functional coordination between SI and 

redox processes. The relevance of this interaction to the clarification of the iron overload 

pathogenesis is discussed. 

In conclusion, iron homeostasis is maintained through highly regulated processes of 

cellular uptake, storage and egress. We propose that ferrireductase activity constitute one 

essential influence in the delicate balance of iron transport across cell membranes and suggest 

a possible explanation for some of the abnormalities found in duodenum and liver of HH 

patients. Cp associated directly or indirectly to the SI appears to be an essential element in 

homeostasis through the control of systemic redox reactions. 
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