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Introdução

Resultados

A β-alaninemia é um erro inato do metabolismo do aminoácido
β-alanina, o qual é um dos poucos β-aminoácidos que ocorrem
naturalmente de forma endógena em mamíferos, diminui os níveis
de taurina e é antagonista competitivo do ácido gama-aminobutírico
(GABA). Nesta desordem, os níveis de β-alanina estão elevados nos
tecidos e fluidos fisiológicos (Tiedje et al. 2010). Os mecanismos
que ocorrem subjacentes ao dano neurológico nesta desordem
permanecem desconhecidos, mas acredita-se que altas
concentrações de β-alanina produzem efeitos diretos e indiretos. Os
pacientes afetados apresentam disfunções neurológicas como
convulsões, coma, sonolência, hipotonia, retardo mental e no
desenvolvimento, podendo ser consequência de estresse oxidativo
(Tiedje et al. 2010; Scriver et al. 2010). Acredita-se que estes efeitos
podem ser relatados pelas desordens no metabolismo energético e
distúrbios no estado redox dos tecidos, podendo envolver
mecanismos tóxicos celulares e neurológicos (Gemelli et al. 2013;
Halliwell, 2006).
O objetivo do trabalho é investigar o efeito da acumulação de βalanina sobre os parâmetros de estresse oxidativo e metabolismo
energético, incluindo enzimas envolvidas na rede de fosforil
transferência e na cadeia respiratória no cerebelo de ratos com 21
dias de vida, a fim de contribuir para a compreensão dos
mecanismos responsáveis pelos distúrbios neurológicos observados
em pacientes β-alaninêmicos.

Discussão

Metodologia

Ratos Wistar (filhotes)
do 8º ao 21º dia de vida

Administração crônica de β-alanina 0,9% ou salina
intraperitoneal (12-12h). Dose de 0.3 mg/g de β-alanina
por g de peso corporal (n=7 por grupo).

Eutanásia sem anestesia 12h
após a última injeção, aos 21
dias de vida.

Homogeneização do
tecido (1:10 w/v)

Estresse Oxidativo

Nós observamos que a administração de β-alanina aumentou a produção de
espécies reativas ao oxigênio (EROs) no cérebro de ratos. Há evidências de que a
produção de EROs e radicais livres (RL) levem à lesões cerebrais, mesmo com
enzimas antioxidantes como CAT, GSH, GPx e SOD, das quais as duas últimas
mantêm a homeostase do estado redox (Alirezaei, 2015), e tiveram uma
significante diminuição, provavelmente como consequência do aumento da
produção de peróxido de hidrogênio e superóxido, que inibem as mesmas quando
em alta concentração (Halliwell, 2000). Este aumento na produção de EROs é
acompanhado pelo aumento do consumo e metabolismo glicolítico celular, que
estimula a rede de fosforil transferência, catalisada pelas enzimas HK, GPDH,
CK, AK, PK e LDH (Dzeja et al. 1999, 2002, 2003).
O complexo respiratório II e III não foi alterado, corroborando com a
hipótese do aumento da atividade mitocondrial aumentar também o O2 de escape
favorecendo o estresse oxidativo. O aumento da atividade da CK-mit pode ser
uma tentativa de manter o tecido em homeostase energética (Shetewy et al. 2016).
Além disso, a β-alanina é capaz de comprometer o metabolismo do GABA e
da Taurina, importantes para a neurogênese cerebelar. Em resumo, a β-alanina
administrada cronicamente causa danos oxidativos celulares gerando perturbações
energéticas significativas.

Metabolismo Energético

Cerebelo dissecado

Apoio financeiro:

Complexo C. Respiratória
Tecido pronto para
avaliação dos parâmetros
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