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Resumo

Resumo
O envelhecimento e os efeitos colaterais induzidos por drogas podem contribuir
para a degradação da bioenergética mitocondrial em muitos tecidos, incluindo o
rim. Presume-se que a combinação do envelhecimento com a toxicidade de
fármacos acelera o processo de degradação mitocondrial, levando à
progressiva degradação bioenergética. Neste sentido, o objetivo deste estudo
foi analisar o efeito do envelhecimento na resposta mitocondrial renal in vitro à
disfunção induzida por salicilato.
Foram utilizados ratos Wistar macho (8 adultos com 19 semanas e 8 idosos
com 106 semanas). Avaliámos in vitro a resposta mitocondrial de rim na
presença e ausência de salicilato nos seguintes parâmetros: taxa de consumo
de oxigénio, o potencial elétrico transmembranar e a suscetibilidade à abertura
do poro de permeabilidade transitória (MPTP) induzido pelo cálcio. Foram
igualmente avaliadas a atividade da aconitase e da MnSOD e o conteúdo de
grupos sulfidril e de malondealdeído.
O envelhecimento induziu uma diminuição do consumo de oxigénio durante o
estado 3 e a resistência ao MPTP observado pela diminuição do “tempo até
Vmáx”. Não foram encontradas alterações significativas nos marcadores de
lesão oxidativa. A presença de salicilato aumentou o estado 2 respiratório e
diminuiu o estado 3 e o RCR.
Os dados sugerem que o envelhecimento comprometeu a funcionalidade
mitocondrial do rim. Contudo, o salicilato não promoveu deterioração adicional
bioenergética mitocondrial renal nos animais idosos.

Palavras-chave: ENVELHECIMENTO, BIOENERGÉTICA MITOCONDRIAL,
TOXICIDADE RENAL, SALICILATO.
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Abstract

Abstract
Aging and drug-induced side effects may contribute to the deterioration of
mitochondrial bioenergetics in many tissues, including the kidney. It is
presumed that the combination of aging with the toxicity of medications
accelerates the process of mitochondrial degradation, leading to progressive
bioenergetics disruption. Therefore, the aim of this study was analyzing the
effect of aging in the response of mitochondrial renal in vitro to the dysfunction
induced by salicylate. Male-Wistar adults (19-wks) and aged (106-wks) rats
were used. In vitro endpoints of oxygen consumption and membrane potential
were evaluated in non-treated conditions (vehicle) and in the presence of
salicylate (0.5mM) and diclofenac (50µM). The susceptibility to calcium- induced
permeability transition pore (MPTP) was assessed. Aconitase and MnSOD
activities and the content of sulfhydryl and malondialdehyde groups were
measured.
The aging led to a decrease in the oxygen consumption during state 3 and the
resistance to MPTP observed by the decrease of “time to Vmáx”. We found no
significant alterations in oxidative damage markers. Salicylate increased state 2
and decreased state 3 and the RCR.
These data suggest that aging compromised renal mitochondrial function.
However, the salicylate did not promote mitochondrial renal bioenergetics
additional deterioration in the elderly animals.

Keywords: AGING, MITOCHONDRIAL BIOENERGETICS, RENAL TOXICITY,
SALICYLATE.
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Introdução

1. Introdução
Mesmo na inexistência de doença, o envelhecimento por si só está
relacionado com a falência e diminuição da funcionalidade de vários órgãos,
incluindo o rim (Schmitt & Cantley, 2008), um tecido metabólico bastante ativo
e com elevado gasto energético. Várias têm sido as teorias propostas para
explicar este fenómeno do envelhecimento biológico sendo que a mais referida
é a “teoria dos radicais livres”. Esta teoria sugere que pequenas quantidades
de espécies reativas de oxigénio (ROS, do inglês reactive oxygen species) e
nitrogénio são produzidas na mitocôndria como subprodutos do fluxo de
eletrões através da cadeia transportadora de eletrões (ETC, do inglês eletron
transport chain) levando a uma alteração gradual oxidativa de lípidos das
membranas celulares, proteínas e ácido desoxirribonucleico (DNA, do inglês
deoxyribonucleic acid), as quais se traduzem em alterações fenotípicas que
caraterizam o envelhecimento (Sastre et al., 2003). Estas alterações, colocam
as mitocôndrias como principais organelos celulares responsáveis por muitos
dos mecanismos implicados na progressão da disfunção relacionada com a
idade em vários tecidos, incluindo o rim (Skulachev et al., 2009).
Apesar de estudos sugerirem a inexistência de alterações funcionais nas
mitocôndrias de fígado e do rim com o envelhecimento (Ferreira et al., 2003),
outros observaram sinais de dano estrutural, bioquímico e funcional de
mitocôndrias renais. Entre as principais alterações, observaram-se danos no
sistema fosforilativo com consequentes deficiências nos índices respiratórios e
na produção de adenosina trifosfato (ATP), bem como o aumento da
suscetibilidade à abertura do poro de permeabilidade transitório mitocondrial
(MPTP, do inglês mitochondrial permeability transition pore) induzida pelo ião
cálcio (Ca2+) (Goodell & Cortopassi, 1998; O'Toole et al., 2010; Serviddio et al.,
2007).
Para além do envelhecimento, a funcionalidade mitocondrial pode ser
afetada por outros agentes, incluindo fármacos clinicamente utilizados. O
comprometimento da funcionalidade mitocondrial induzido por estes agentes
tem sido uma preocupação que levou à retirada de alguns fármacos com
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comprovada eficácia terapêutica mas associados a danos secundários (Sardao
et al., 2008).
De facto, como consequência do processo de envelhecimento ou de
patologias associadas, o recurso a fármacos é uma prática recorrente e por
vezes inevitável. O salicilato é um exemplo dos fármacos mais utilizados pelos
idosos, devido à sua ação analgésica e anti-inflamatória. Contudo, tem sido
descrito que este composto tem um impacto negativo na função mitocondrial do
rim ao nível do sistema fosforilativo, aumentando a suscetibilidade à abertura
do MPTP, a sinalização apoptótica, e o stress oxidativo (Al-Nasser, 1999;
Battaglia et al., 2005; Pigoso et al., 1998; Trost & Lemasters, 1997; Uyemura et
al., 1997).
Do nosso conhecimento, não se sabe ainda qual a resposta mitocondrial
de rim de ratos idosos à presença deste fármaco comparativamente à dos
adultos jovens. Assim sendo, o nosso objetivo foi analisar a resposta “in vitro”
de mitocôndrias isoladas de rim de ratos idosos e adultos na presença de
salicilato. A hipótese avançada é que as mitocôndrias do grupo dos idosos são
mais afetadas na presença de salicilato quando comparadas com os seus
homólogos adultos jovens.
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2. Revisão da literatura
2.1.

Mitocôndria

Ao analisarmos a definição clássica dos livros de biologia celular e
molecular, verificamos que estes nos descrevem as mitocôndrias como sendo
um organelo celular com um comprimento aproximadamente de 1 a 2
micramolares (μM) e largura de 0,5 a 1 μM, constituídas por duas membranas,
uma externa e uma interna, um espaço intermembranar e uma matriz
mitocondrial (Azevedo, 2005). A membrana interna possui cristas que são
invaginações que a torna mais extensa do que a externa (Mannella, 2008). Na
matriz mitocondrial podemos encontrar importantes enzimas que metabolizam
o piruvato e os ácidos gordos para produzir a acetil-coenzima A, e as enzimas
responsáveis pelo ciclo de Krebs, β-oxidação e da ETC (Azevedo, 2005;
Mannella, 2008). Adicionalmente, as mitocôndrias possuem um genoma próprio
circular com transcrição mitocondrial-específica (Wallace, 1999).
Ao longo do tempo, as mitocôndrias têm sido alvo de estudo por vários
autores e o seu entendimento sobre os aspetos estruturais e funcionais têm
sofrido várias alterações.
Relativamente à sua origem, pensa-se que terão surgido acerca de 1,5
bilhões de anos atrás a partir de uma associação simbiótica entre uma célula
glicolítica proto-eucariótica e uma bactéria oxidativa (Wallace, 1999).
No início do século XX, alguns autores demonstraram que as
mitocôndrias tinham um papel relevante na transmissão da informação
genética, tendo também sido sugerido que este organelo estaria associado à
respiração celular o que fez aumentar o interesse pela hipótese de transmissão
genética (Scheffler, 1999). Alguns anos de investigações conduziram à noção
maioritária das mitocôndrias como “fábricas” de produção de energia celular,
“powerhouse of the cell” (A. A. Ascensao et al., 2005; Labbe et al., 2008;
Mannella, 2008; Psarra & Sekeris, 2009; Scheffler, 1999), gerando assim mais
de 90% das suas necessidades energéticas (Dykens & Will, 2008; Psarra &
Sekeris, 2009; Wallace, 1999) a partir da oxidação dos nutrientes.
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Evidências sugeriram que os defeitos no DNA mitocondrial podem ser,
pelo menos em parte, a base das doenças mitocondriais, enquanto que outros
estudos reconheceram o importante papel das mitocôndrias na iniciação e
execução da morte celular. Além disso, as mitocôndrias podem ser alvos da
toxicidade, primários ou secundários, de muitos fármacos com ação
terapêutica, sendo por isso consideradas importantes sensores de toxicidade
da célula e dos tecidos (Dykens & Will, 2008).
Atualmente, às mitocôndrias são atribuídas funções essenciais na
produção de energia, no controle do estado redox e pH, homeostasia do Ca2+ e
nos mecanismos de sinalização e de morte celular (Ascensão et al., 2011;
Kuznetsov & Margreiter, 2009; Lumini-Oliveira et al., 2010; Wallace, 1999),
atuando também como sensores de toxicidade celular e tecidual.
Perante as distintas funções progressivamente descobertas, a exclusiva
denominação de “centrais energéticas”1 foi afastada, dando lugar à nova
imagem misteriosa de “Caixa de Pandora”2, sendo vistas como o organelo que
determina o destino de uma célula (Lyamzaev et al., 2004).

- Produção de energia

De uma forma geral, o metabolismo aeróbio de todas as mitocôndrias
tem como ponto inicial de convergência, a produção de acetil-coenzima A
(Azevedo, 2005). Este composto associa-se ao oxaloacetato formando citrato
que é o primeiro composto do ciclo de Krebs. Este ciclo tem lugar na matriz
mitocondrial e nele atuam várias enzimas em sucessivas reações de oxidação
e redução gerando equivalentes reduzidos, como o dinucleótido de
nicotinamida-adenina (NADH) e o dinucleótido de flavina e adenina (FADH2),
essenciais para a síntese de ATP (Pessayre et al., 2010; Yap et al., 2009). A
oxidação destas moléculas fornece eletrões aos complexos I e II da ETC, que
utiliza essa energia para bombear protões para o espaço intermembranar
(Ascensão et al., 2011; Ballard & Whitlock, 2004; Yap et al., 2009). Enquanto
os eletrões são transferidos entre os complexos cria-se um gradiente
1
2

Fornecimento de energia (ATP).
Origem de todos os males.
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eletroquímico. Este gradiente é essencial à manutenção de inúmeras funções
celulares mitocondrio-dependentes e na presença de adenosina difosfato
(ADP), leva à síntese de ATP no complexo V (ATP sintase).

- Mitocôndria, espécies reativas de oxigénio e stress oxidativo

No decorrer dos processos de transferência de eletrões na ETC
produzem-se radicais livres e outras espécies reativas não radicais (A. A.
Ascensao et al., 2005; Ballard & Whitlock, 2004; Wallace, 1999). Os radicais
livres são moléculas e átomos com eletrões desemparelhados numa das suas
órbitas externas (Ascensão et al., 2011; Ascensao et al., 2003; Penna et al.,
2009; Turrens, 2003). Esta condição confere-lhes instabilidade e reatividade
bioquímica. Para que estes readquiram a estabilidade, interagem com
substâncias não-radicais, ao cederem o eletrão desemparelhado a uma
molécula estável, formando assim um radical reduzido, ou recebendo um
eletrão formando um radical oxidado (Ascensao et al., 2003). Em função do
átomo base a que se liga o eletrão, os radicais são denominados de ROS ou
de nitrogénio, sendo que as ROS são formadas em maior número devido à
elevada dependência da maioria das células a esta molécula (Ascensao et al.,
2003; Penna et al., 2009). Se por um lado, estes compostos são essenciais no
controlo e ativação da sinalização celular, orquestrando uma variedade
regulada de respostas celulares de forma a ativar programas de sobrevivência,
por outro lado podem dar origem a subprodutos indesejáveis com ação tóxica
para as nossas células em concentrações elevadas (Tota et al., 2009).
Em condições fisiológicas, a produção de ROS é mantida num estado de
equilíbrio redox pela atuação dos sistemas antioxidantes, os quais neutralizam
parte destes compostos (Silva & Coutinho, 2010). Todas as células possuem
um conjunto de enzimas antioxidantes endógenas, das quais a superóxido
dismutase (SOD), catalase, glutationa peroxidase e a glutationa redutase são
as mais referidas. Este sistema quando atua em cooperação impede,
essencialmente, a acumulação do radical superóxido e do peróxido de
hidrogénio entre outros radicais (Dekkers et al., 1996). A SOD age
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transformando os dois iões radicais superóxidos em um peróxido de hidrogénio
e existem 3 isoformas dependendo do metal associado, cobre e zinco
presentes no citoplasma das células eucariontes e a manganês na matriz
mitocondrial. A glutationa peroxidase é uma enzima localizada no citosol e na
matriz mitocondrial que reduz o peróxido de hidrogénio utilizando a glutationa,
esta atua como substrato da glutationa peroxidase possuindo propriedades de
dador de eletrões e poderá ser regenerada através da glutationa redutase com
transferência de hidrogénio da nicotinamida adenina dinucleótido fosfato
(NADPH, do inglês, nicotinamide adenine dinucleotide phosphate-oxidase). A
catalase age sobre o peróxido de hidrogénio transformando-o em água e
oxigénio (O2).
Para além deste sistema, existem outros antioxidantes designados por
“não-enzimáticos” que incluem as vitaminas A, C e E, os flavonóides, a
ubiquinona, ácido úrico, bilirrubina, ferritina e alguns micronutrientes (ferro,
zinco, cobre, selénio e magnésio) que podem atuar como co-fatores
enzimáticos (Dekkers et al., 1996).
Contudo, em situações patológicas ou stress orgânico / tecidual / celular
e comportamental, este equilíbrio é perturbado, quer por um aumento da
concentração de ROS quer por uma diminuição na atividade de um ou mais
sistemas antioxidantes, levando a uma situação designada por stress oxidativo
adicional (Ascensao et al., 2003; Droge, 2002).

- Mitocôndria e regulação do cálcio

Para além da produção de energia, as mitocôndrias exercem um
importante papel na regulação da homeostasia do Ca2+ intracelular. No entanto,
sabe-se que esta regulação não é apenas executada pelas mitocôndrias mas
também pelo retículo endoplasmático, o principal reservatório intracelular deste
ião (Friel, 2000). O Ca2+ é libertado do retículo endoplasmático para o
citoplasma, sendo uma parte deste Ca2+ captado pelas mitocôndrias de forma a
evitar a propagação de ondas de Ca2+. Quando as concentrações de Ca2+ no
citosol são elevadas, este é captado pelas mitocôndrias na tentativa de
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restauro da homeostasia citosólica (Ascensão et al., 2011). Este processo é
dependente da energia eletroquímica fornecida pela diferença de potencial
elétrico

membranar

(ΔΨm),

sendo

este

potencial

estabelecido

pelo

bombeamento de protões para fora da matriz mitocondrial, o qual é dependente
da cadeia respiratória (Feissner et al., 2009).
A passagem do Ca2+ pela membrana externa mitocondrial é realizada
através dos canais iónicos dependentes de voltagem (VDAC, do inglês voltagedependent annion channel), que regulam a captura e a libertação do Ca2+ do
citosol para o espaço intramembranar (Gincel et al., 2001). Por outro lado, dado
o facto da membrana interna ser relativamente impermeável, existem vários
mecanismos responsáveis quer pelo influxo quer pelo efluxo de Ca2+ através
desta membrana (Gunter et al., 2000; O'Rourke, 2007). Para baixas
concentrações de Ca2+ é ativado o canal uniporter que, apesar, de ser mais
lento é a principal via de transporte de Ca2+. Quando as concentrações de Ca2+
citosólico são elevadas, é ativado o modo rápido de absorção de Ca2+,
mecanismo que facilita a resposta rápida a eventos celulares dependentes de
Ca2+ (Gunter et al., 2000). A captação de Ca2+ por este mecanismo é pelo
menos 300 vezes mais rápida do que pelo sistema uniporter, contudo é inibida
muito rapidamente, enquanto que a captação pelo uniporter continua a operar
num tempo prolongado (Gunter et al., 2000). O terceiro mecanismo é
reconhecido como associado à atividade do recetor de rianodina (Brookes et
al., 2004). Por outro lado, existem três mecanismos de mediação de libertação
do Ca2+, um deles está associado ao aumento da permeabilidade da
membrana e os outros dois referidos como dependentes ou independentes de
sódio (Gunter et al., 2000). As concentrações mitocondriais de Ca2+, em níveis
fisiológicos, revestem-se de enorme importância para o funcionamento da
bioenergética celular. Efetivamente, a captação de Ca2+ modela a função
mitocondrial numa variedade de formas, aumentando a capacidade de
captação de substratos (Satrustegui et al., 2007) e subsequente aumento da
atividade do ciclo de Krebs, ao mesmo tempo que reforça a atividade da ATP
sintase (Jouaville et al., 1999; Territo et al., 2000).
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Em condições patológicas, tem sido descrito que concentrações
elevadas de Ca2+ podem sobrecarregar a capacidade de tamponamento das
mitocôndrias (Holmuhamedov et al., 2001). Em consequência, as membranas
mitocondriais podem sofrer um aumento da permeabilidade resultando numa
situação favorável para a formação de canais proteicos amplamente descritos
na literatura como poro transitório de permeabilidade. A abertura destes canais
permite o movimento de moléculas com massas moleculares até 1500Da pela
abertura do MPTP (Crompton, 1999) o que poderá ter consequências celulares
catastróficas, como a dissipação do gradiente protónico mitocondrial, libertação
de citocromo c e, consequente, morte celular via apoptose (Feissner et al.,
2009).

- Morte celular com origem e associação mitocondrial

A apoptose é um mecanismo fisiológico de morte celular altamente
programado e regulado (Hengartner, 2000; Tsang et al., 2003; Tsujimoto &
Shimizu, 2007). Assim, pode se tornar num mecanismo importante nos
organismos multicelulares uma vez que se encontra relacionado com o
turnover celular.
A apoptose está associada a um conjunto distinto de mudanças
bioquímicas e físicas que envolvem coordenadamente o núcleo, o citoplasma e
a membrana plasmática (Lawen, 2003). Durante este processo, ocorre uma
diminuição do tamanho da célula, condensação nuclear, ativação das
caspases, invaginação da membrana plasmática, fragmentação nuclear e
formação de corpos apoptóticos, que poderão ser assimilados e fagocitados
por células vizinhas (Wilson, 1998). Uma vez que os corpos apoptóticos são
cercados por uma membrana plasmática intacta, a apoptose ocorre geralmente
sem libertação do conteúdo da célula e sem inflamação associada, ao contrário
da necrose, na qual a célula dilata e se desintegra de forma desordenada,
levando à destruição dos organelos celulares e, por fim, à rutura da membrana
plasmática e libertação do conteúdo celular (Wilson, 1998).
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Apesar de outras vias estarem referenciadas e da extrema interconexão
regulatória entre elas, a apoptose é geralmente regulada por duas vias de
sinalização (Green & Evan, 2002; Hood et al., 2003). A normalmente designada
por extrínseca encontra-se associada à ativação dos recetores de morte pela
ligação extracelular específica a recetores de membrana como o Fas e o fator
de necrose tumoral (Lawen, 2003). A designada via intrínseca inclui duas vias,
a via mitocondrial e a do retículo endoplasmático (Childs et al., 2002; Lawen,
2003; Servais et al., 2008). A apoptose via mitocondrial está associada a um
aumento da permeabilidade das membranas mitocondriais com consequente
libertação de várias proteínas do espaço intermembranar para o citoplasma,
nomeadamente

moléculas

apoptogénicas

tais

como

o

citocromo

c,

Smac/Diablo, HtrA2/Omi, fator indutor de apoptose (AIF, do inglês apoptosis
inducing factor) e DNaseG (Green & Evan, 2002; Tsujimoto, 2003). Uma vez no
citoplasma, o citocromo c liga-se ao Apaf-1 (do inglês, apoptotic protease
activating factor-1) formando o designado apoptossoma, seguindo-se a
ativação da caspase 9, que consequentemente ativa a caspase 3 (Desagher &
Martinou, 2000; Servais et al., 2008; Tsujimoto, 2003). A Smac/Diablo e a
HtrA2/Omi inibem a atividade das proteínas anti-apoptóticas, facilitando a
ativação das caspases. Já o AIF e a DNaseG funcionam como um estímulo
apoptótico parecendo ser responsáveis pela condensação da cromatina e
fragmentação do DNA(Ravagnan et al., 2002). A síntese de proteínas
apoptóticas da família Bcl-2, associadas à sua translocação para a membrana
mitocondrial conduz, pelo menos parcialmente, à criação de condições para a
formação do MPTP. Este pode ainda ocorrer devido a vários estímulos, como a
produção adicional de ROS e/ou o aumento do Ca2+ intramitocondrial (Hood et
al., 2003; Pessayre et al., 2010), regulando a libertação de citocromo c do
espaço intramembranar para o citosol (Desagher & Martinou, 2000;
Hengartner, 2000). Moléculas anti-apoptóticas da mesma família como é o
caso da Bcl-2 e Bclx e moléculas pró-apoptóticas como a Bax, Bad, Bid e a Bim
têm um papel decisivo na regulação da apoptose (Desagher & Martinou, 2000).
Além da Bcl-2, também as proteínas de choque térmico HSP70 (do inglês, heat
shock protein) têm sido descritas como importantes moléculas com ação anti-
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apoptótica. Estas encontram-se no citosol e na mitocôndria e parecem inibir a
libertação de AIF bem como a formação de apoptossomas via Apaf-1 (Hood et
al., 2003).
As vias de sinalização (intrínseca e extrínseca) previamente referidas,
convergem num ponto comum, a ativação de proteínas efetoras designadas
por caspases (Servais et al., 2008). Estas subdividem-se em iniciadoras, dentro
das quais identificam-se as caspases 2, 8, 9 e 10 e as caspases efetoras a 3, 6
e 7, sendo que as caspases iniciadoras se ligam às efetoras e estas aos
substratos celulares (Lawen, 2003).

- Importância da mitocôndria enquanto sensor de toxicidade, disfunção
celular e tecidual

Desde que a disfunção mitocondrial foi documentada, o papel crucial da
mitocôndria na saúde e na doença tem sido bem descrito. (Duchen et al.,
2008). Efetivamente, vários estudos reportaram a disfunção mitocondrial
associada a várias patologias, tais como: diabetes mellitus, doenças neurodegenerativas (Parkinson e Alzheimer), isquemia e reperfusão cardíaca,
cancro, entre outras (Hall & Unwin, 2007). Mais recentemente, os fármacos
emergiram como a maior causa da disfunção mitocondrial, o que pode explicar
os diversos efeitos secundários observados em diferentes indivíduos (Neustadt
& Pieczenik, 2008). As mitocôndrias podem ficar comprometidas direta e
indiretamente pela ação dos fármacos. Estudos documentaram que algumas
drogas podem inibir diretamente a transcrição do DNA mitocondrial dos
complexos da ETC, enzimas necessárias à β-oxidação e podem interferir
indiretamente via produção de radicais livres, diminuindo os antioxidantes
endógenos como a glutationa e diminuindo alguns nutrientes importantes na
função de enzimas mitocondriais (Neustadt & Pieczenik, 2008). Sendo as
mitocôndrias as principais produtoras de energia da célula, uma perturbação no
seu normal funcionamento poderá resultar na falência destes organelos com
consequências catastróficas para a célula (Dykens & Will, 2008).
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Do ponto de vista experimental, as mitocôndrias têm sido utilizadas
como importantes sensores de toxicidade celular para entender possíveis
mecanismos subjacentes ao dano mitocondrial induzidos pelos medicamentos
e outros agentes tóxicos e, assim, ser possível desenvolver estratégias que
atenuem esses potenciais efeitos tóxicos (Dykens & Will, 2008).

2.2.

Função renal e patologias associadas

Os rins são órgãos que possuem três partes anatomicamente distintas: o
córtex, a medula e a papila. Entre o córtex e a medula encontram-se os
nefrónios que são as unidades funcionais dos rins (Hartmann, 1994). As
principais funções dos rins são a filtração e reabsorção, a excreção para a
regulação do sal e do teor de água corporais e remoção de resíduos, mantendo
o equilíbrio destes produtos no sangue (Yu, 2006), desempenhando um
importante papel na sua homeostasia (Tessari et al., 1999). Assim, a queda
progressiva do ritmo de filtração glomerular, observada na doença renal
crónica, e consequente a perda das funções reguladora, excretora e endócrina
do rim, leva ao comprometimento de outros órgãos do organismo (Bastos et al.,
2004).
A perda de filtração glomerular ocorre principalmente nos indivíduos
diabéticos, tabagistas, hipertensos e indivíduos de idade avançada, havendo
também uma predisposição para a doença em indivíduos que possuam
familiares com falência renal, sendo estes os fatores de risco mais relevantes
na manifestação da doença renal crónica (Bastos et al., 2004; Haroun et al.,
2003).
A insuficiência renal aguda é caracterizada por uma redução abrupta da
função renal, que se mantém por períodos variáveis de tempo, resultando na
incapacidade de os rins exercerem as suas funções básicas de excreção e
manutenção da homeostasia do organismo (Schor et al., 2000). Quando a
queda do ritmo de filtração glomerular atinge valores muito baixos, geralmente
inferiores a 15 ml/min, ocorre falência funcional renal, ou seja, o estádio mais
avançado da perda contínua de funcionalidade progressiva, observando-se um
estado de doença renal crónica (Bastos et al., 2004). Esta é uma patologia de
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instalação lenta, progressiva e irreversível das funções renais presente num
período igual ou superior a três meses. O nível de função renal determina o
estádio da doença renal crónica (Bastos et al., 2004; Levey et al., 2003; Schor
et al., 2000). Este tipo de insuficiência causa alterações na vida do indivíduo e
caracteriza-se pela deterioração das funções bioquímicas e fisiológicas do
organismo (Schor et al., 2000).
O envelhecimento é um processo que leva a alterações notáveis nos
diferentes órgãos incluindo nos rins. Alterações estruturais e funcionais têm
sido consideradas a causa do aumento da propensão das pessoas idosas à
ocorrência de insuficiência renal crónica (Esposito & Dal Canton, 2010). Alguns
estudos sobre o envelhecimento demonstraram que pacientes idosos com
várias patologias como hipertensão e doença cardíaca podem, por si só,
apresentar alterações renais. Em condições normais, um rim exerce as suas
funções até uma idade muito avançada tornando-se, no entanto, frágil sob
stress provocando situações patológicas quando submetidos a estímulos
vasoconstritores (Davies & Shock, 1950).
O envelhecimento leva a várias alterações renais tais como a diminuição
do peso do órgão, o espessamento da íntima vascular infrarrenal, alterações
escleróticas dos glomérulos, infiltração de células inflamatórias crônicas e
fibrose no estroma (Muhlberg & Platt, 1999). O rim idoso está constantemente
exposto aos efeitos de uma variedade de potenciais tóxicos e prejuízos na
capacidade de concentrar a urina, para conservar sódio e água (Mahesh et al.,
2009). Alterações da função tubular renal, incluindo a movimentação deficiente
de água, sódio e glicose, também estão frequentemente presentes no
envelhecimento. Com o avançar da idade, o fluxo sanguíneo renal diminui
progressivamente, a uma taxa aproximada de 10% por década entre os 30 e os
60

anos

(Martin

&

Sheaff,

2007).

Ocorre

também

o

aumento

da

glomeruloesclerose, atrofia tubular, fibrose intersticial e, em geral, uma perda
de massa renal funcional (de até 25%) (Romano et al., 2010). Essas
modificações resultam numa redução da taxa de filtração glomerular, da
capacidade de excreção de drogas, agravando assim o desenvolvimento de
doenças renais crónicas (Davies & Shock, 1950).
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Efetivamente o declínio na função renal relacionado com a idade em
humanos tem sido reconhecida por muitas décadas (Davies & Shock, 1950), e
a prevalência da disfunção renal em indivíduos com idades superiores a 64
anos está entre os 23,4 e 35,8% (Zhang & Rothenbacher, 2008).
As células do rim que são mais suscetíveis à apoptose induzida por
oxidantes e mutações são as do túbulo proximal, metabolicamente ativas e
portanto com elevada densidade mitocondrial (Davies & Shock, 1950).
Efetivamente, o rim necessita de grandes quantidades de energia para realizar
as suas funções, nomeadamente a de transporte de solutos, que representa
10% do consumo de O2 total do corpo e, como todos os órgãos, o rim recorre à
fosforilação oxidativa mitocondrial para gerar aproximadamente 95% do ATP
que necessita (O'Toole et al., 2010). As ROS são produzidas na mitocôndria
como um subproduto do fluxo de eletrões através da cadeia respiratória
(O'Toole et al., 2010).
Dada a incidência substancial da doença em geral e da patologia renal
em particular, segue-se uma caraterização generalizada do envelhecimento
biológico cujos mecanismos mediados pela mitocôndria, incluindo a sinalização
redox, parecem assumir um papel importante.

2.3.

Envelhecimento e declínio funcional

Para além do nascimento e da morte, uma das certezas da vida é que
todas as pessoas envelhecem (Mota et al., 2004). A entrada na velhice
depende de vários aspetos que ultrapassam limiares da mera cronologia e
cada indivíduo reage de forma única ao avanço da idade (Farinatti, 2002).
Desta forma, o idoso responde mais lentamente e menos eficazmente às
alterações ambientais, devido a uma deterioração dos mecanismos fisiológicos,
tornando-se

mais

vulnerável

(Farinatti,

2002).

Fisiologicamente,

o

envelhecimento é um estado em que ocorre um declínio progressivo das
funções dos órgãos acompanhado pelo aparecimento e desenvolvimento de
doenças, sendo as suas causas relacionadas a processos multifatoriais
(Romano et al., 2010).
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Segundo Mota et al. (2004), a maior ou menor velocidade do
envelhecimento do organismo resulta da interação entre o genoma e os fatores
estocásticos. Se a capacidade de adaptação do organismo for reduzida e/ou se
a ação dos fatores estocásticos for exagerada, o resultado poderá ser um
desequilíbrio excessivo que aumentará a suscetibilidade para acumular lesões
e défices celulares, manifestando-se no fenómeno de envelhecimento celular,
tecidular e orgânico (Mota et al., 2004). Parece-nos importante que a
compreensão deste fenómeno passe pelo conhecimento dos mecanismos
biológicos específicos subjacentes aos desequilíbrios.
Várias teorias têm emergido para explicar os mecanismos relacionados
com o fenómeno do envelhecimento biológico, a “teoria neuro-endócrina”
considera que os mecanismos biológicos atuam de uma forma coordenada e
equilibrada, de modo que quando um sistema é perturbado, os outros também
são (Mota et al., 2004). A “teoria mitocondrial do envelhecimento” associa o
dano do DNA ao declínio bioenergético celular (Seidman et al., 2000). De facto,
tem sido descrito que durante o envelhecimento há um declínio na fidelidade da
expressão genética que resulta na auto-amplificação de erros na síntese
proteica, o acúmulo desses erros provoca o “erro-catástrofe”, sendo que estes
danos moleculares acumulam-se principalmente no DNA (Weinert & Timiras,
2003). Os diferentes fenótipos característicos do envelhecimento são causados
pelo aumento na frequência de células senescentes, que pode ser decorrente
do encurtamento dos telómeros (senescência replicativa) e/ou do stress
oxidativo celular. Enquanto que a “teoria dos radicais livres” defende que o
stress oxidativo desempenha um papel fundamental no processo de
envelhecimento, quando as concentrações de ROS são elevadas. A produção
excessiva de ROS pode causar danos nas macromoléculas: lípidos, proteínas
e ácidos nucleicos (Castillo et al., 2005; Kireev et al., 2007; Weinert & Timiras,
2003). Considerando a diminuição da função mitocondrial associada ao
envelhecimento, alguns autores reportaram uma diminuição na atividade de
várias enzimas e de alguns elementos da ETC, diminuindo também o ΔΨm o
que leva a um decréscimo do fornecimento de energia (Castillo et al., 2005).
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Evidências demonstraram que stress oxidativo associado à idade pode
causar danos celulares funcionais e estruturais de tecidos, incluindo o rim
(Castillo et al., 2005).

- O papel da mitocôndria durante o envelhecimento

O envelhecimento é um processo natural, biológico, complexo e
multifatorial

associado

ao

comprometimento

da

função

bioenergética

mitocondrial, ao aumento do stress oxidativo, a uma resposta diminuída ao
stress e aumento do risco de contrair doenças associadas à idade (Paradies et
al., 2010).
O estudo sobre o papel das mitocôndrias nas células conduziu a um
profundo conhecimento da biologia do envelhecimento, devido ao papel central
da mitocôndria na produção de energia química ATP de forma a atender aos
requisitos da célula (Navarro & Boveris, 2007). De facto, a disfunção tecidual
relacionada com o incremento da idade confirma a reduzida disponibilidade de
ATP neste tecido (Serviddio et al., 2007).
Como referido anteriormente, as mitocôndrias são consideradas o
organelo

celular

mais

importante

no

processo

de

envelhecimento,

principalmente através de disfunção da cadeia respiratória e pela formação de
ROS, levando a danos nas proteínas mitocondriais, lípidos e DNA mitocondrial
(Paradies et al., 2010).
A função bioenergética mitocondrial declina com a idade e um dos
fatores que contribui para este facto é o aumento do dano oxidativo, apesar de
existirem incertezas consideráveis sobre a quantidade e a importância do dano
oxidativo mitocondrial no envelhecimento (Davies et al., 2001). Este stress
pode levar a um ciclo vicioso em que as mitocondriais danificadas produzem
quantidades elevadas de ROS, levando por sua vez, a um aumento
progressivo de lesões (Romano et al., 2010).
Os danos induzidos pelo stress oxidativo adicional levam à modificação
de proteínas predominantemente nas subunidades do complexo I da ETC
induzindo a disfunção da mesma (Boengler et al., 2009). O envelhecimento,
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está relacionado com uma disfunção dos tecidos que se associa a uma
reduzida disponibilidade de ATP nesse tecido (Serviddio et al., 2007). Existem
vários fenótipos celulares comuns ao envelhecimento, incluindo a ativação da
apoptose, a diminuição do potencial de membrana mitocondrial, a oxidação da
glutationa e o dano oxidativo no DNA mitocondrial.

2.4.

Toxicidade renal no envelhecimento induzida por drogas

A maioria dos casos de insuficiência renal aguda são resultado de
isquemia renal, intoxicação aguda ou exposição a tóxicos (Lieberthal & Nigam,
2000). A maioria dos fármacos nefrotóxicos é excretada pelos rins e acumulase nas células tubulares em maior grau do que nas outras células, como
resultado do aumento da concentração da droga localmente e à presença de
células transportadoras específicas (Servais et al., 2008). Assim, a acumulação
de substâncias ativas nas células renais não contribui, frequentemente, para o
efeito terapêutico desejado.
O conceito de nefrotoxicidade está relacionado com alterações
funcionais ou estruturais decorrentes da ação tóxica de substâncias do
parênquima renal por atingirem altas concentrações e devido às características
fisiológicas ou bioquímicas que o tornam num tecido mais suscetível àquelas
substâncias (Gordon & Gattone, 1986). Uma das manifestações mais
frequentes do dano nefrotóxico é a falência renal aguda, caracterizada por um
declínio abrupto na filtração glomerular (Schnellmann, 2001). A apoptose
desempenha um papel central não só nos processos fisiológicos de
crescimento e remodelação dos rins, mas também em várias doenças renais
induzidas por drogas (Servais et al., 2008).
Nos rins, a apoptose é um processo fisiológico de nefrogénese para a
manutenção da homeostasia do tecido (Lemasters, 2005), mas na resposta à
exposição a fármacos pode tornar-se crítica. Por um lado, leva à disfunção
orgânica, sendo que, por outro lado contribui também para eliminar as células
lesadas e realizar o controlo compensatório das respostas proliferativas
(Lemasters, 2005). Segundo Servais et al. (2008), as drogas nefrotóxicas
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parecem agir principalmente através da designada via intrínseca da apoptose,
envolvendo a mitocôndria.
A lesão mitocondrial renal pode levar à libertação de ativadores de
caspases, tais como o citocromo c, inibidores de respostas antiapopóticas
como o Smac / DIABLO e Omi/HtrA2 e caspases-independentes promotoras de
morte celular, como AIF, que são abundantes no epitélio renal (Daugas et al.,
2000).
Durante muitos anos, as investigações toxicológicas demonstraram que a
sensibilidade do rim a paraxenobióticos evoluía dependendo da fase da vida. A
necessidade crescente de informações sobre o potencial efeito nefrotóxico de
drogas durante o desenvolvimento embrionário humano, a infância, a idade
adulta e a senescência tem potencializado a realização de estudos
toxicológicos (Trevisan et al., 2010).
O rim é um alvo frequente da ação de radicais livres e intermediários
altamente eletrofílicos gerados no metabolismo da maior parte dos fármacos
(Davies et al., 2001). A perturbação da homeostasia do Ca2+ celular está
frequentemente relacionada com o início da citotoxicidade causada por estados
patológicos ou agentes tóxicos (Pigoso et al., 1998). Assim, as mitocôndrias
além de proporcionarem a maior parte da energia biologicamente útil têm um
papel importante na manutenção dos níveis fisiológicos celulares de Ca2+
(Pigoso et al., 1998).
Os anti-inflamatórios não esteroides (NSAIDs, do inglês non-steroid antiinflammatory drugs) compreendem uma vasta classe de compostos que inibem
a cicloxigenase (COX), sendo estes fármacos muito utilizados para o alívio da
dor e como agentes anti-inflamatórios num variado número de indicações
terapêuticas (Lal et al., 2009). A base bioquímica dos efeitos secundários
produzidos pelos NSAIDs tem sido mais estudada no trato gastrointestinal,
onde se refletem, em parte, as consequências da diminuição das atividades da
COX, especificamente a perda de um protetor de COX-1 (Lal et al., 2009).
Adicionalmente, a sua ação subcelular, nomeadamente nas mitocôndrias tem
sido igualmente observada através da inibição de desacoplamento, no
transporte de eletrões e edema (Lal et al., 2009). Algumas drogas podem
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também induzir dano nas mitocôndrias, incluindo a depleção rápida de ATP e a
morte celular não apoptótica (necrose), enquanto outras provocam danos
indiretos através da libertação de citocromo c, com consequente ativação da
via apoptótica (Souid et al., 2003).
Muitos xenobióticos interagem com a ETC, aumentando a quantidade de
ROS produzidos por diversos mecanismos (Turrens, 2003). Alguns compostos
bloqueiam a ETC, aumentando o nível de redução dos transportadores e
aumentando assim o stress oxidativo. Outros aceitam um eletrão de um
transportador da ETC e transferem-no para o O2 molecular, estimulando a
formação de ROS sem que haja inibição da ETC (Turrens, 2003).

- Disfunção mitocondrial de rim induzida pelo salicilato

O rim não é somente o principal responsável pela excreção de alguns
fármacos, mas é também o principal local de acumulação desses fármacos
(Schnellmann, 2001).
Relatos de estudos realizados com mitocôndrias isoladas de córtex renal
de ratos sugerem que o diclofenac de sódio e o ácido mefenâmico são
desacopladores potentes da fosforilação oxidativa e inibidores da ETC, bem
como indutores potentes do MPTP (Uyemura et al., 1997). Existem inúmeras
drogas que são conhecidas como indutoras da apoptose em células renais e
estão associadas à disfunção renal (Servais et al., 2008). De uma forma geral,
a apoptose ocorre em baixos níveis de exposição ao fármaco, enquanto que a
necrose requer doses superiores (Servais et al., 2008).
A aspirina (ácido acetilsalicílico) e vários outros anti-inflamatórios são
responsáveis pelo sequestro da Acetil-coenzima A e das enzimas da βoxidação, sendo responsáveis pela inibição quer da β-oxidação, quer da
fosforilação oxidativa, podendo também prejudicar a transcrição do DNA
mitocondrial ou diminuir a replicação do DNA (Fromenty & Pessayre, 1995). A
aspirina é um anti-inflamatório não esteroide que bloqueia a produção de
prostaglandinas por inibição irreversível de enzimas (Wu, 1998). O salicilato é o
metabolito ativo da aspirina, tendo sido descrito que diminui o limiar de ativação
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e abertura do MPTP em mitocôndrias isoladas do fígado e do rim (Al-Nasser,
1999). Efetivamente, o salicilato tem efeitos nocivos nas mitocôndrias como o
incremento do intumescimento, causando desacoplamento da fosforilação
oxidativa (Al-Nasser, 1999; Battaglia et al., 2005; Biban et al., 1995). Este efeito
é

especialmente

pronunciado

na

presença

de

agentes,

tais

como

hidroperóxido, o fosfato inorgânico ou stress oxidativo (Al-Nasser, 1999).
Como referido o aumento da suscetibilidade à abertura do MPTP torna as
mitocôndrias permeáveis e conduz a uma dissipação do potencial de
membrana, desacoplamento, a perda de Ca2+ pré acumulado e expansão do
volume de matriz (Al-Nasser, 1999). A indução do MPTP induz também a
libertação do citocromo c e de fatores indutores da apoptose (Battaglia et al.,
2005).

2.5.

O papel “protetor” do exercício físico

A manutenção de um estilo de vida saudável é sem dúvida uma garantia
de um envelhecimento saudável e nele inclui-se a prática de exercício físico
regular. É claramente evidente a importância do exercício físico na prevenção
de

várias

doenças,

nomeadamente

cardiovasculares,

respiratórias,

neurodegenerativas, miopatias musculares, metabólicas, entre outras. Neste
capítulo referirmo-nos ao exercício físico descrito como uma estratégia não
farmacológica útil na modelação da função mitocondrial em condições
fisiológicas, patológicas e na ação de fármacos em vários tecidos (MarquesAleixo, Oliveira, et al., 2012).
De uma forma geral, vários estudos reportaram que o exercício físico,
particularmente de carácter crónico, aumenta a resistência tecidual a estímulos
deletérios, diminuindo a intensidade do stress e lesão oxidativa e aumentando
a resistência à indução da morte celular por apoptose em vários tecidos
(Ascensao et al., 2008; Ascensao et al., 2010; Marques-Aleixo, Oliveira, et al.,
2012). De facto, estudos em mitocôndrias cardíacas sugerem adaptações
intrínsecas induzidas pelo exercício mediadas em parte por alterações redox e
incluem a regulação de chaperonas mitocondriais, melhorando a capacidade
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antioxidante, e/ou o aumento de outras moléculas protetoras contra a morte
celular (Ascensao et al., 2012). É possível que em determinadas condições, o
exercício possa diminuir o aumento da suscetibilidade das mitocôndrias ao
MPTP através da modelação dos componentes ou sensitizadores do poro. Este
foi o que aconteceu em mitocôndrias cardíacas no estudo de Ascensão et al.
(2011). No estudo de Navarro et al. (2004), o exercício moderado diminuiu
significativamente o stress oxidativo associado ao envelhecimento prevenindo:
a) o aumento das dos grupos carbonilos das proteínas e o conteúdo de
substâncias reativas do ácido tiobarbitúrico; b) a diminuição da atividade de
enzimas antioxidantes (as isoformas da SOD e catalase); c) a diminuição das
atividades do NADH-citocromo c redutase e do citocromo c oxidase nos tecidos
cerebral, cardíaco, hepático e renal em ratinhos com 52 semanas de idade. Por
outro lado, tem sido descrito que uma baixa aptidão aeróbia está associada a
uma baixa capacidade oxidativa mitocondrial hepática. No estudo de Thyfault et
al. (2009) pretenderam investigar as diferenças intrínsecas aeróbicas,
utilizando animais com baixa e elevada capacidade aeróbia mantidos em
condições sedentárias e observaram que os animais com baixa capacidade
aeróbia, exibiram baixo conteúdo mitocondrial (atividade da citrato sintase e
conteúdo do citocromo c), reduzida capacidade oxidativa e um aumento da
atividade peroxisomal (atividades da acil-coenzima A oxidase e da catalase)
comparativamente aos animais com elevada capacidade aeróbia. Estes dados
sugerem que uma baixa capacidade aeróbia causa uma diminuição da
capacidade

oxidativa

desenvolvimento

de

mitocondrial
doenças

hepática,

hepáticas.

o
Em

que

poderá

animais

levar

ao

envelhecidos

naturalmente observaram também que os de baixa capacidade aeróbia
possuíam maior propensão à lesão hepática (fibrose e apoptose).
Apesar dos poucos estudos abordarem os efeitos do exercício na
funcionalidade mitocondrial de rim, os dados reportados noutros tecidos, como
fígado e cérebro, sugerem um aumento na resistência tecidual a estímulos
deletérios e leva-nos a crer que o exercício físico poderia assumir um
importante papel na modelação da função mitocondrial renal dos animais
velhos submetidos à ação do salicilato.
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3. Objetivos
3.1.

Objetivo Geral

Estudar o efeito do envelhecimento na resposta in vitro de mitocôndrias
de rim de rato à presença de salicilato, um anti-inflamatório indutor de
disfunção renal via ação mitocondrial.

3.2.

Objetivos Específicos

No presente estudo teremos como objetivos específicos a análise da
resposta de populações mitocondriais de rim de animais adultos vs. idosos à
ação do salicilato nos seguintes parâmetros clássicos associados ao estudo da
bioenergética mitocondrial:

I.

Atividade respiratória mitocondrial;

II.

Potencial da membrana mitocondrial;

III.

Na tolerância mitocondrial à indução do MPTP;

IV.

Parâmetros de dano e stress oxidativo mitocondrial
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4. Metodologia
4.1.

Caraterização da amostra

Para a realização deste estudo utilizamos uma amostra constituída por 8
ratos Wistar machos adultos com 19 semanas de idade e 8 ratos Wistar
machos idosos com 106 semanas de idade. A idade considerada adequada
para os ratos controlo jovens foi de 17 semanas, para avaliar as condições
patológicas observadas no decorrer do envelhecimento utilizamos ratos com
106 semanas de idade(Garcia-Fernandez et al., 2008).
No decorrer do protocolo os animais foram mantidos em gaiolas
coletivas, contendo dois ratos por gaiola, em biotério com atmosfera normal
(21-22 Cº; 50-60 % humidade), comida e água ad libitum e num ciclo de 12 h
dia/noite.

4.2.

Protocolo experimental

4.2.1. Sacrifício dos animais, extrações do plasma e do rim

Os animais foram sacrificados por deslocamento cervical entre as 9:00h
e as 10:00h da manhã para eliminar possíveis efeitos da variação diurna. O
sangue foi colhido e, imediatamente, centrifugado a 5000xg durante 5 minutos
a 4ºC e uma alíquota de plasma foi obtido e armazenado a -80ºC para
posteriores análises bioquímicas. De seguida, procedeu-se à abertura da
cavidade abdominal e torácica, de onde o rim foi rapidamente excisado, lavado
e cuidadosamente seco e pesado.

4.2.2. Isolamento de mitocôndrias de rim

Inicialmente, as mitocôndrias renais foram preparadas usando os
métodos convencionais de centrifugação diferencial (Santos et al., 2001).O rim
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foi prontamente excisado no meio de isolamento (4.ºC) contendo 250 mM
sacarose, 10 mM HEPES, 1 mM de EGTA, pH 7.4 e 0,1% BSA livre de ácidos
gordos.
Após a sua lavagem, o rim foi mecanicamente homogeneizado num
Potter-Elvehjen. O homogeneizado foi centrifugado a 800xg durante 10 minutos
e o sobrenadante resultante foi centrifugado a 10000xg durante 10 minutos. O
pellet mitocondrial foi ressuspenso usando um pincel e, posteriormente,
centrifugado duas vezes a 10000xg durante 10 minutos para obtenção da
suspensão mitocondrial final. Na última centrifugação, o pellet mitocondrial foi
ressuspenso no meio de lavagem contendo 250mM sacarose, 10mM HEPES,
pH 7.4. A concentração final de proteína mitocondrial foi determinada
espectrofotometricamente pelo método do biureto utilizando BSA como padrão
(Gornall et al., 1949).
As suspensões mitocondriais de rim foram utilizadas durante as 4 horas
seguintes para os ensaios in vitro de avaliação de parâmetros associados ao
consumo de oxigénio, potencial elétrico transmembranar e swelling, tendo sido
mantidas em gelo (0-4°C) durante esse período. E uma alíquota separada e
guardada a -80ºC para as análises dos marcadores de dano e stress oxidativo
mitocondrial.

4.2.3. Atividade respiratória mitocondrial

A função respiratória mitocondrial foi avaliada polarograficamente, a
25°C, utilizando um elétrodo de O2 tipo Clark (Hansatech DW 1, Norfolk, Reino
Unido) conectado a um registador de papel. As reações ocorreram numa
câmara de vidro de 2mL de volume, agitada magneticamente, contendo 0.5 mg
de proteína mitocondrial num meio de reação composto por 130mM sacarose,
50 mM KCl, 5 mM HEPES, 2.5 mM KH2PO4, 2.5 mM MgCl2, 0.1 mM EGTA,
pH 7.4. Após um período de 1 minuto de equilibração do sistema, a respiração
mitocondrial foi iniciada pela adição de glutamato/malato (G/M, 10 e 5 mM,
respetivamente). O estado respiratório 3 foi determinado após a adição de 105
μM de ADP; o estado respiratório 4 foi medido como a taxa de consumo de O 2
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após fosforilação do ADP adicionado. O rácio de controlo respiratório (RCR,
estado 3 sobre estado 4) e o ADP/O (rácio entre o número de nmol de ADP
fosforilado por nmol de O2 consumido) foram calculados (Estabrook, 1967)
considerando o valor de 474 ngatom O/mL para a solubilidade do O2 a 25°C
em água bidestilada. Nos ensaios realizados na presença de salicilato, este foi
adicionado à suspensão no estado basal numa concentração final de 0.5 mM.

4.2.4. Potencial elétrico transmembranar mitocondrial
O ΔΨm de membrana foi estimado com base na atividade do catião
lipofílico tetrafenilfosfosnio (TPP+) utilizando um elétrodo seletivo para TPP+
preparado no nosso laboratório de acordo com Kamo et al. (1979) referência
um elétrodo AgCL (Tacussel, Model MI 402). Ambos os elétrodos TPP + e o de
referência foram inseridos numa câmara aberta agitada magneticamente e
conectada a um medidor de pH (Ortec, PHM 84). Os sinais foram ampliados
através de um gravador potenciométrico (Allteck, Linear1200). Não foi utilizado
qualquer fator de correção para retificar a contribuição passiva de TPP+ para o
potencial de membrana, uma vez que o propósito deste estudo é observar as
alterações relativas em detrimento de valores absolutos. Consequentemente,
os valores de ΔΨm obtidos à priori são ligeiramente sobrestimados. O ΔΨm foi
estimado através da equação (25ºC):
ΔΨm = 59 x log (v/V) – 59 x log (10 ΔE/59-1),
em que:
v corresponde ao volume mitocondrial
V corresponde ao volume do meio de incubação
ΔE corresponde à deflexão do potencial do elétrodo a partir do estado
basal
Foi assumido um volume de matriz mitocondrial de 1.1 μl/mg de
proteína. Os ensaios foram realizados a 25ºC em 2 mL de meio de reação
contendo 130mM sacarose, 50 mM KCl, 5 mM HEPES, 2.5 mM KH2PO4, 2.5
mM MgCl2, 0.1 mM EGTA, pH 7.4, suplementado com 3 μM de TPP + e 0.5
mg/ml de proteína mitocondrial. A avaliação do ΔΨm foi realizada utilizando

25

Metodologia

substratos para o complexo I (10 mM de glutamato e 5 mM de malato). Foi
utilizado ADP (105 μM; 10 nmol) para induzir um ciclo fosforilativo. A lag phase,
que reflete o tempo necessário para fosforilar o ADP adicionado, foi medida em
segundos. O potencial elétrico transmembranar também foi medido na
presença de salicilato numa concentração final de 0.5 mM.

4.2.5. Swelling mitocondrial durante a indução do MPTP

Estudos anteriores sobre a regulação do MPTP demonstraram menor
capacidade de acumulação de Ca2+ com substratos do complexo I quando
comparado com substratos do complexo II devido ao efeito regulador do
complexo I, assim todos os ensaios envolvendo a indução do MPTP foram
realizados com o sucinato, substrato do complexo II.
As alterações osmóticas mitocondriais foram seguidas por monitorização
da diminuição de absorvância a 540 nm utilizando um espectrofotómetro Jasco
V-630. A amplitude de swelling após a adição de Ca2+ foi considerada para
avaliar a suscetibilidade à abertura do MPTP. A reação foi continuamente
agitada e a temperatura foi mantida a 25°C. Os ensaios foram realizados em 1
mL de meio de reação suplementado com rotenona (4 μM), succinato (10 mM),
cálcio (35 µM) e um 0.5 mg/ml de proteína na ausência e presença de salicilato
(0.5 mM). Os ensaios de controlo negativo foram realizados na presença de
ciclosporina A (CsA, 1 µM), um inibidor seletivo do MPTP (Broekemeier et al.,
1989).

4.2.6. Parâmetros de dano e stress oxidativo mitocondrial

A lise das membranas mitocondriais foi realizada através de ciclos de
congelamento-descongelamento para permitir o acesso dos substratos.
Peroxidação

lipídica:

determinada

através

do

conteúdo

de

malondealdeído (MDA) por espectrofotometria, de acordo com o procedimento
descrito por (Buege & Aust, 1978). A proteína mitocondrial foi suspensa numa
solução contendo 175 mM KCl e 10 mM Tris-HCl, pH 7.4 e, posteriormente foi

26

Metodologia

recolhido 150 µL e adicionado ácido tricloroacético (10%) e ácido tiobarbitúrico
(1%). A mistura foi aquecida a 80-90ºC durante 10 minutos e arrefecida em
gelo por 10 minutos antes da centrifugação (4000xg durante 10 minutos). O
sobrenadante foi aproveitado e medido numa absorvância de 535 nm. O
conteúdo de MDA foi expresso em nanomoles de MDA por miligrama de
proteína (ε535=1.56x105 M-1.cm-1).
Grupos sulfidril: os grupos –SH oxidados, incluindo glutationa e outras
proteínas contendo –SH, foram quantificados por espectrofotometria de acordo
com o método proposto por Hu (1990). A suspensão mitocondrial contendo 5
mg/mL foi adicionada a uma solução com 0.25 M de Tris-base pH 8.2 e 10 mM
DTNB (do inglês 5,5'-dithiobis-(2-nitrobenzoic acid) e o volume final ajustado
com metanol absoluto até perfazer 1mL. A amostra-branco (sem DTNB) foi
preparada da mesma forma, incubada em 30 minutos no escuro à temperatura
ambiente e centrifugada a 3000xg durante 10 minutos. Após a centrifugação, o
sobrenadante foi recolhido e medido numa absorvância a 414 nm contra o
branco. O conteúdo total de -SH foi expresso em nanomoles por miligrama de
proteína (ε535=1.56x105 M-1.cm-1).
Atividade da aconitase: determinada espectrofotometricamente através
da monitorização da formação do cis-aconitase a partir do isocitrato a 240 nm a
25ºC (A. Ascensao et al., 2005). As frações mitocondriais foram ressuspensas
numa solução contendo 50 mM Tris-HCl (pH 7.4) e 0.6 mM MnCl2 numa
concentração final de 2 mg/mL. Subsequentemente, 25 µL foram recolhidos e o
volume ajustado a 500 µL e adicionou-se isocitrato numa concentração de 200
mM. Uma unidade foi definida como a quantidade de enzima necessária para
produzir 1 µmole de cis-aconitase por minuto (ε240=3.6mM-1.cm-1).
Atividade da superóxido dismutase mitocondrial (Mn-SOD): medida
espectrofotometricamente a 505 nm através do KIT comercial (RANSOD,
Random Labs, Reino Unido). As mitocôndrias de rim foram misturadas em
solução fosfato (10 mM, pH 7.0) para uma concentração final de 0.5 mg/mL.
Posteriormente, 1 mL do substrato misturado (0.05 mmol/L xantina e 0,025
mmol/L INT) e 30 µL de amostra mitocondrial foram adicionados e a reação foi
iniciada com a adição de 150 µL de xantina oxidase (80 U/L) mantendo sempre
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numa temperatura de 37ºC durante 3 minutos. A atividade da Mn-SOD foi
determinada contra um ensaio branco e expresso em unidades por miligrama
de proteína. Uma unidade de SOD é o que causa 50% de inibição da taxa de
redução do INT sob as condições do ensaio.

4.3.

Procedimentos estatísticos

Para a análise dos dados recolhidos recorreu-se ao programa GraphPad
Prism 6.0 (GraphPad software, Estados Unidos da América). Média e erro
padrão da média foram calculados para todas as variáveis de cada grupo. O
significado estatístico foi determinado por t-teste student para medidas
desemparelhadas

e

2-way

anova.

Quando

encontradas

diferenças

significativas, Bonferroni post hoc foi utilizado. O nível de significância foi
estabelecido em 5 %.
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5. Resultados
- Caracterização dos animais

A tabela I apresenta a idade dos animais, os valores médios e desvios
padrão da média do peso corporal, peso do rim, relação entre o peso do rim e o
peso corporal e marcadores plasmáticos, tais como GPT/ ALT, GGT, colesterol
total e o HDL colesterol dos animais adultos e velhos estudados.
Como podemos observar, os animais do grupo velho mostraram um
aumento significativo de peso corporal, peso do rim, razão entre peso do rim e
peso corporal, e dos valores de colesterol total e HDL colesterol quando
comparados com o grupo adulto.

Tabela I: Caracterização dos animais
Adulto

Velho

Idade (semanas)

19

106

Peso corporal (g)

510.8±14.6

657.3±24*

2.9±0.1

4.47±0.4*

Peso do rim / Peso corporal

0.57±0.02

0.69±0.05*

Rendimento do isolamento mitocondrial
(g/mg)

18.99±4.2

15.10±3.9

GPT/ALT (U/L)

42.5±4.6

46.75±7.1

GGT (U/L)

1.2±0.3

0.5±0.3

Colesterol total (g/L)

54.5±5.5

133.8±18.9*

Colesterol HDL (g/L)

32.8±2.89

78±11.0*

Peso do rim (g)

Plasma

Valores médios ± desvio-padrão da média; * vs. Adulto (p≤0.05).

- Consumo de oxigénio e potencial elétrico transmembranar mitocondrial
O impacto do envelhecimento por si só ou em combinação com a
toxicidade in vitro induzida pelo salicilato foi determinado através do consumo
de O2 (Tabela II) e das variações do ΔΨm (Tabela III) que ocorrem durante a
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fosforilação do ADP usando o G/M como substrato, em mitocôndrias renais de
animais adultos e velhos.
O único parâmetro alterado com o envelhecimento quando na condição
veículo (não tratado) foi o estado respiratório 3. Em geral, o tratamento in vitro
com

salicilato

induziu

alterações em

alguns parâmetros respiratórios

mitocondriais avaliados como pode ser observado pelo aumento do estado 2 e
pela diminuição do estado 3 e do RCR (Tabela II).
Quando medimos as diferenças entre os grupos etários estudados em
relação à resposta ao salicilato, verificamos que não foram encontradas
diferenças significativas nos parâmetros do consumo de O2. As percentagens
correspondentes à diminuição nos dois grupos foram muito próximas: 5.1% vs.
4.1%.
Tabela II: Efeito do envelhecimento sobre os parâmetros de consumo de
oxigénio nas mitocôndrias renais isoladas na presença e ausência de salicilato

Veículo

Salicilato

Adulto

Velho

Adulto

Velho

ANOVA

Estado 2

12.20±0.74

14.77±1.11

19.46±1.07#

24.04±2.12#

S

Estado 3

65.41±3.68

48.67±2.37*

62.08±3.58

46.64±1.90*

E; S

Estado 4

20.06±2.19

16.35±0.78

27.26±2.70

20.24±1.02

NS

RCR

3.38±0.26

3.00±0.21

2.32±0.10#

2.31±0.07#

E

ADP/O

2.19±0.21

2.82±0.29

2.52±0.15

2.53±0.17

E

#

Valores médios ± desvio-padrão da média; * vs. Adulto (p≤0.05), vs. Veículo (p≤0.05)
E- indica efeito do envelhecimento, S- indica o efeito do salicilato, NS- indica sem significado.
As unidades dos estados 2, 3 e 4 foram expressos em natomO/min/mgprot.

Relativamente ao ΔΨm, não se verificaram alterações notáveis com a
idade (adulto vs. velho).
Por outro lado, a presença do salicilato tende a diminuir o ΔΨm máximo
das mitocôndrias de rim em ambos os grupos, embora não tenham sido
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encontradas diferenças significativas (Tabela III). Relativamente à lag phase,
as percentagens de alteração são as seguintes: 5.8% vs. 23.8% para o
salicilato nos grupos adulto vs. velho.

Tabela III: Efeito do envelhecimento sobre os parâmetros do potencial elétrico
transmembranar mitocondrial (ΔΨm) e da fosforilação do ADP lag phase das
mitocôndrias renais isoladas na presença e ausência de salicilato

Veículo
Adulto

Salicilato
Velho

Adulto

Velho

ANOVA

Máximo ΔΨm (‐mV) 213.50±3.10 207.50±3.10 205.70±3.00 198.10±3.60

NS

Lag phase (s)

E; S

37.67±2.78

42.10±4.92

35.44±2.13

52.11±0.57

Valores médios ± desvio-padrão da média;
E- indica efeito do envelhecimento, S- indica o efeito do salicilato, NS- indica sem significado,

O MPTP é, igualmente, um sensor de disfunção mitocondrial, sendo
avaliado para analisar a toxicidade induzida por fármacos. Tem sido bastante
associado à ativação da morte celular com origem mitocondrial (Trost &
Lemasters, 1996). No nosso estudo, questionamos se as mitocôndrias de rim
do grupo velho respondiam de forma diferente do grupo adulto na presença de
salicilato.
O tempo até à taxa máxima de redução da absorvância (“tempo até
Vmax”) durante o swelling após a adição do Ca2+ foi considerado como um
indicador de suscetibilidade ao MPTP (Figura 1). Em condições sem tratamento
(veículo), o envelhecimento diminuiu o “tempo até Vmax”. O tratamento in vitro
com salicilato resultou numa indução mais rápida do MPTP quando comparado
com as condições veículo. Não foram encontradas alterações adicionais na
suscetibilidade à indução do MPTP no grupo velho comparado com o grupo
adulto na presença do fármaco.
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Figura 1: Efeito combinado do envelhecimento e da presença de salicilato na
#

Valores médios ± desvio-padrão da média; * vs. Adulto (p≤0.05), vs. Veículo (p≤0.05)

suscetibilidade das mitocôndrias de rim à indução do MPTP por cálcio

- Dano oxidativo mitocondrial e antioxidantes

A tabela IV apresenta as atividades da aconitase mitocondrial, Mn-SOD
e os conteúdos de grupos –SH e MDA. Não foram encontradas alterações
significativas entre os grupos estudados na atividade da aconitase, uma enzima
do ciclo de Krebs suscetível às ROS, e da Mn-SOD, bem como os conteúdos
de –SH e MDA.

Tabela IV: Atividades da aconitase e superóxido dismutase mitocondrial e
conteúdo mitocondrial de grupos sulfidril e malondealdeído

Adulto

Velho

Aconitase (U / mg prot)

61.93±9.35

63.92±10.47

Mn-SOD (U / mg prot)

16.34±3.36

19.54±4.03

Grupos -SH (nmol / mL / mg prot)

55.70±3.80

54.70±3.85

MDA (nmol /mg prot)

3,90±0,76

3,85±0,74

Valores médios ± desvio padrão da média

32

Discussão dos resultados

6. Discussão dos resultados
O envelhecimento é um estado fisiológico em que ocorre um declínio
progressivo das funções de vários tecidos, acompanhado pelo aparecimento e
desenvolvimento de doenças (Romano et al., 2010). Várias teorias referem que
a disfunção mitocondrial está amplamente associada ao processo normal de
envelhecimento, assim como a etiologia de várias doenças degenerativas no
idoso (Mather & Rottenberg, 2000). Do ponto de vista experimental, as
mitocôndrias têm sido utilizadas em vários estudos por terem um importante
papel no metabolismo celular, sendo consideradas sensores de toxicidade e
funcionalidade de vários tecidos do organismo tais como o rim (Dykens & Will,
2008). Os ensaios em mitocôndrias isoladas constituem um modelo bastante
utilizado para avaliar o efeito modulador de vários estímulos e/ou toxicidade de
algumas drogas como o salicilato. O uso de mitocôndrias isoladas provou ser
uma ferramenta muito útil para o estudo da bioenergética, em geral, e do
sistema fosforilativo, em particular, sob condições enzima/substrato que se
assemelham às proporções in vivo (Oliveira, 2011).
No nosso estudo utilizamos ratos macho por ser um modelo conveniente
na reprodução das alterações estruturais e funcionais observadas no processo
do envelhecimento e tem sido utilizado por outros autores no estudo do
envelhecimento (Monti et al., 1995). Relativamente ao sexo, têm sido descrito
que a expressão e a atividade das enzimas antioxidantes são superiores nos
ratos fêmeas do que nos ratos machos. Neste sentido, optámos por murganhos
macho para evitar que o ambiente hormonal associado aos sistemas de defesa
influenciasse os nossos resultados (Borras et al., 2003).
Na literatura, tem sido referido que o envelhecimento e os danos
induzidos por fármacos têm sido associados à diminuição da funcionalidade de
vários tecidos com elevadas cargas metabólicas, incluindo o rim, que pode ser
provocada pelo progressivo colapso bioenergético (Beal, 2005; Pereira et al.,
2012). Sendo as mitocôndrias organelos cruciais na regulação do metabolismo
celular, este declínio funcional sugere que o envelhecimento possa ser o
principal aditivo a contribuir para a toxicidade dos NSAIDs usados em todo o
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mundo. Dos NSAIDs mais consumidos, o salicilato é utilizado essencialmente
para reduzir a inflamação e como analgésico para reduzir a dor, sendo a sua
molécula ativa, o salicilato, um dos agentes ativos de um dos fármacos mais
prescritos em todo o mundo – aspirina, Esta molécula tem sido, por seu lado,
associada a uma maior suscetibilidade mitocondrial em vários tecidos: cardíaco
(Nulton-Persson et al., 2004), hepático (Battaglia et al., 2005), cerebral
(Marques-Aleixo, Rocha-Rodrigues, et al., 2012) e renal (Al-Nasser, 1999).
Neste sentido, o objetivo do nosso estudo foi verificar se o envelhecimento
afetaria in vitro a resposta mitocondrial de rim à ação do salicilato.
De acordo com o objetivo proposto, avaliamos in vitro o consumo de O2,
potencial elétrico transmembranar, swelling osmótico e marcadores de lesão
oxidativa em mitocôndrias isoladas de animais adultos (19 semanas de idade)
velhos (106 semanas de idade) em condições controlo (veículo) e na presença
de salicilato.
De uma forma geral, os resultados demonstraram um declínio da
capacidade fosforilativa relacionado com a idade, observados pela diminuição
do estado3 e pelo aumento da lag phase nos animais velhos. Contrariamente à
nossa expectativa, o envelhecimento não agravou mais os efeitos nocivos in
vitro provocados pelo salicilato nas mitocôndrias de rim.

- Consumo de O2 mitocondrial e o potencial elétrico transmembranarinterações entre o envelhecimento e o salicilato

Para analisarmos os efeitos do salicilato na funcionalidade mitocondrial
avaliamos o consumo de O2 e o ΔΨm através de ciclos fosforilativos (Bellance
et al., 2008), utilizando substratos para o complexo I.
Os resultados obtidos nos parâmetros de consumo de O 2 e ΔΨm
sugerem que os animais velhos tiveram alterações no funcionamento da
fosforilação oxidativa, o que pode ser confirmado pela diminuição da taxa
respiratória no estado 3 nas mitocôndrias renais, ou seja houve uma diminuição
do consumo de O2 no estado 3 (Tabela II).
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Apesar destas alterações, não houve diminuição no RCR nem no rácio
ADP/O, dois importantes indicadores da eficiência fosforilativa mitocondrial
(Brand & Nicholls, 2011). Estes dados sugerem que ocorreram algumas
adaptações que protegeram a degenerescência da síntese mitocondrial de ATP
associada à idade no tecido estudado (Goodell & Cortopassi, 1998; Kokoszka
et al., 2001; Mather & Rottenberg, 2000; O'Toole et al., 2010; Satoh et al.,
2011; Serviddio et al., 2007). No entanto, a preservação desta funcionalidade,
contrasta com a diminuição de 37% do conteúdo de citocromo c, que decorre
do declínio na fosforilação oxidativa associado ao envelhecimento nas
mitocôndrias renais (O'Toole et al., 2010).
Considerando o papel crucial do stress oxidativo exacerbado e os danos
na

bioenergética

mitocondrial,

particularmente

quando

associados

ao

envelhecimento (Skulachev et al., 2009), medimos a atividade da aconitase
(como um biomarcador indireto de produção de superóxido mitocondrial), o
conteúdo mitocondrial de MDA (como marcador de peroxidação lipídica
mitocondrial) e grupos -SH (oxidação de proteínas contendo grupos -SH)
(Tabela IV). No entanto, não foram observadas diferenças significativas entre
os animais adultos e velhos. Este facto, parece sugerir que as mitocôndrias de
animais velhos possuem uma adaptação antioxidante face ao aumento da
produção de ROS. Tal acontecimento, poderá ser justificado pela existência de
um sistema antioxidante específico modulado pelo envelhecimento a nível
subcelular, incluindo nas mitocôndrias renais (Mahesh et al., 2009).
Além do seu papel fundamental no fornecimento de energia, as
mitocôndrias também desempenham um papel central na regulação da função
celular através da regulação da homeostasia do Ca2+ citosólico e da morte
celular por apoptose (Crompton, 1999). Como referido anteriormente, as
mitocôndrias têm uma capacidade limitada em acumular Ca2+ antes de ocorrer
a abertura do MPTP dependente de Ca2+,o que em alguns casos pode atuar
como um ponto de não retorno levando à morte celular (Lemasters et al.,
2009). O limiar para a abertura do MPTP diminui com a combinação do
aumento do Ca2+ intra-mitocondrial e o aumento do stress oxidativo (Crompton,
1999). No presente estudo, o MPTP induzido pelo Ca 2+ nas mitocôndrias renais
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foi seguido através de ensaios de swelling. Em concordância com estudos
anteriores (Seo et al., 2008; Vlessis & Mela-Riker, 1987), os nossos dados
sugerem que o envelhecimento aumentou a vulnerabilidade à indução do
MPTP pelo Ca2+ em condições sem tratamento (veículo), observada pela
diminuição do “tempo até Vmax”. No entanto, contrariamente à nossa hipótese
inicial, o envelhecimento não prejudicou adicionalmente a capacidade das
mitocôndrias renais em acumular Ca2+ antes da indução do MPTP na presença
de salicilato. Estes resultados contradizem outros estudos toxicológicos que
demonstraram que o aumento da suscetibilidade à libertação do Ca 2+ induzido
pelo selenito é dependente da idade, uma vez que que as mitocôndrias renais
dos animais velhos mais suscetíveis à indução do MPTP (Vlessis & Mela-Riker,
1987).
O MPTP é influenciado por fatores fisiológicos, sendo cada vez mais
reconhecido que a composição molecular do poro é variável (Zoratti et al.,
2005). Embora os modelos clássicos sugiram que o ANT (do inglês adenine
nucleotide translocase), VDAC e a matriz reguladora ciclofilina D sejam as
principais proteínas a formar o MPTP (Crompton, 1999), outros estudos
sugerem que estes componentes são dispensáveis (Chabi et al., 2008;
McCommis et al., 2011; Picard et al., 2008).
Como mencionado anteriormente, é provável que a ausência de danos
adicionais nas mitocôndrias renais nos ratos velhos na presença do salicilato
possa estar associada a um possível limiar prejudicial e/ou possíveis
adaptações induzidas pelo envelhecimento em alguns sistemas antioxidantes
que contribuíram para proteger o tecido de insultos mais intensos.
Independentemente da causa e dos diferentes mecanismos associados, este
trabalho contribuiu para destacar a necessidade de incorporar as adaptações
mitocondriais dependentes do envelhecimento no contexto da idade como um
fator de risco para a toxicidade de vários fármacos clinicamente utilizados.
Apesar de o isolamento mitocondrial ser considerado um modelo
experimental estabelecido para analisar a toxicidade induzida por fármacos
(Oliveira, 2011), são necessários estudos in vivo para melhor compreender se
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os resultados aqui apresentados são repetidos num sistema biológico mais
complexo.
Dado que o presente trabalho será apresentado com vista à obtenção do
2º ciclo em Atividade Física para a Terceira Idade, interessa, apesar de ser de
forma bastante especulativa, referirmo-nos ao hipotético papel que o exercício
físico e/ou a atividade física poderia ter na modulação da função mitocondrial
renal de animais idosos, bem como na resposta à presença do fármaco no
contexto do nosso estudo. Efetivamente, vários têm sido os trabalhos na
literatura que mostraram que o exercício físico, particularmente o aeróbio e de
caráter crónico, aumenta a resistência tecidual a estímulos deletérios,
diminuindo a exuberância do stress e lesão oxidativos e aumentando a
resistência à indução da morte celular por apoptose (Ascensao et al., 2012;
Marques-Aleixo, Oliveira, et al., 2012). Estes trabalhos têm sido centrados,
fundamentalmente, nos tecidos muscular esquelético e cardíaco e têm,
igualmente, mostrado um papel central da bioenergética e metabolismo
mitocondriais na tolerância conferida pelo exercício. Assim sendo, e apesar do
rim, à semelhança do cérebro e do fígado, ser um órgão sem capacidade
contráctil e portanto, não submetido à ação de estímulos mecânicos, é possível
que a prática de exercício exerça efeitos modeladores importantes na
funcionalidade deste tecido que derivem de alterações neuroendócrinas e
inflamatórias sistémicas. Por exemplo, têm sido vários os relatos de melhoria
da função mitocondrial hepática e cerebral induzidos pelo exercício, quer em
condições basais (Boveris & Navarro, 2008; Liu et al., 2000; Radak et al.,
2008), quer em animais portadores de patologia e disfunção hepática, por
exemplo por esteatose ou ação de fármacos (Rector et al., 2008).
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7. Conclusões
Os resultados do nosso estudo mostraram que o envelhecimento
comprometeu a funcionalidade mitocondrial de rim e, contrariamente à hipótese
inicial, não agravou adicionalmente a fragilidade da mitocôndria de rim induzida
pelo salicilato.
A ausência do efeito combinado - envelhecimento e salicilato - poderá
estar associado a um conjunto de adaptações celulares e mitocondriais em
alguns sistemas de defesa que permitem uma preservação da funcionalidade
na presença do salicilato.
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