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A formação excessiva de espécies reativas de oxigênio (ROS) e alterações na captação 
de glutamato têm sido associadas como mecanismos chave que contribuem para toxicidade 
induzida pelo ácido quinolínico (AQ). Assim, nós investigamos se a utilização do disseleneto 
de difenila (PhSe)2, guanosina (GUO) e MK-801, isoladamente ou em combinação, podem 
proteger as fatias de regiões cerebrais de ratos da toxicidade induzida por AQ. AQ (1 mM) 
aumentou a formação de ROS, substâncias reativas ao ácido tiobarbitúrico (TBARS) e 
diminuiu a viabilidade celular após 2h de exposição. (PhSe)2 (1 µM) protegeu contra esta 
formação de ROS no córtex e no estriado e  além disso preveniu a diminuição da viabilidade 
celular induzida pelo AQ. (PhSe)2 (5 µM) preveniu a formação de ROS no hipocampo. GUO 
(10 e 100 µM) bloqueou o aumento na formação de ROS causada pelo AQ e MK-801 (20 e 
100 µM) aboliu o efeito pró-oxidante do AQ. Quando as concentrações não-efetivas foram 
usadas em combinação produziram uma diminuição na formação de ROS, principalmente 
(PhSe)2 + GUO e (PhSe)2 + GUO + MK-801. Estes resultados demonstram que esta 
combinação pode ser eficaz para evitar os efeitos tóxicos provocados por concentrações 
elevadas do AQ. Além disso, os dados obtidos nos ensaios de formação de ROS e viabilidade 
celular sugerem diferentes vias de atuação na melhora da toxicidade induzida pelo AQ 
presente no processo neurodegenerativo. 

 
Palavras-chave: Composto orgânico de selênio, Guanosina, MK-801, Sistema 

Glutamatérgico, Ácido Quinolínico, Estresse Oxidativo. 
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Excessive formation of reactive oxygen species (ROS) and disruption of glutamate 
uptake have been hypothesized as key mechanisms contributing to quinolinic acid (QA)-
induced toxicity. Thus, here we investigate if the use of diphenyl diselenide (PhSe)2, 
guanosine (GUO) and MK-801, alone or in combination, could protect rat brain slices from 
QA-induced toxicity. QA (1 mM) increased ROS formation, thiobarbituric acid reactive 
substances (TBARS) and decreased cell viability after 2 h of exposure. (PhSe)2 (1 µM) 
protected against this ROS formation in the cortex and the striatum and also prevented 
decreases in cell viability induced by QA. (PhSe)2 (5 µM) prevented ROS formation in the 
hippocampus. GUO (10 and 100 µM) blocked the increase in ROS formation caused by QA 
and MK-801 (20 and 100 µM) abolished the pro-oxidant effect of QA. When the non 
effective concentrations were used in combination produced a decrease in ROS formation, 
mainly (PhSe)2 + GUO and (PhSe)2 + GUO + MK-801. These results demonstrate that this 
combination could be effective to avoid toxic effects caused by high concentrations of QA. 
Furthermore, the data obtained in the ROS formation and cellular viability assays suggest 
different pathways in amelioration of QA toxicity present in the neurodegenerative process. 

 
Keywords: Organoselenium compound, Guanosine, MK-801, Glutamatergic system, 

Quinolinic acid, Oxidative stress. 
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 1 INTRODUÇÃO 

 

 

O Glutamato é o principal neurotransmissor excitatório do sistema nervoso central (SNC) e 

pode ser associado a patofisiologia de muitas doenças neuronais progressivas lentas quando 

encontrado em níveis elevados. O conceito de "excitotoxicidade lenta" foi desenvolvido como um 

fator patogênico para explicar a gradual perda neuronal em doenças neurodegenerativas, tais como a 

doença de Alzheimer, doença de Huntington, Doença de Parkinson , esclerose múltipla e esclerose 

lateral amiotrófica. Nestas doenças, suspeita-se que a exposição a longo prazo a níveis moderados 

de glutamato causa hiperatividade no receptor N-metil-D-aspartato (NMDA), resultando na morte 

celular apoptótica como a de neurônios (Lipton, 2007; Muir, 2006). Nesse caso a excitotoxicidade 

gerada nessas patologias está associada a uma série de fatores entre eles alguns metabólitos 

produzidos endogenamente e que em grande quantidade são tóxicos. 

Nos mamíferos, a grande maioria do triptofano dietético é metabolizado pela via da 

quinurenina (KP) (Figura 1). Esta cascata catabólica, uma das principais vias de catabolismo do L-

triptofano, resulta na produção de nicotinamida adenina dinucleotideo (NAD+) e vários 

intermediários neuroativos (Perez-De La Cruz, et al., 2007), os quais derivam direta ou 

indiretamente a partir de L-quinurenina (L-KYN), o maior produto degradação primária do 

triptofano (Figura 1). Estes incluem ácido quinurênico (KYNA), 3-hidroxiquinurenina e ácido 

quinolínico (AQ) (Braidy, Grant, Brew, et al., 2009). Destes, o AQ é o metabólito mais importante 

em termos de atividade biológica (Stone, Forrest, & Darlington, 2012). A toxicidade do AQ em 

astrócitos e neurônios humanos (Braidy, Grant, Adams, et al., 2009) tem sido associada a várias 

condições patológicas, tais como a doença de Huntington (Finkbeiner, et al., 2006), a demências 

como o Alzheimer (Guillemin & Brew, 2002) assim como a demência associada à infecção por HIV 

(Guillemin, et al., 2005). 

A primeira indicação de que as quinureninas podem desempenhar um papel negativamente 

importante no cérebro foi fornecida por Lapin (1978) (Lapin, 1978), que observou convulsões após 

uma injeção intracerebroventricular (i.c.v) de AQ em camundongos. Pouco tempo depois, o AQ 

aplicado i.c.v. mostrou ter efeitos excitatórios em neurônios corticais de ratos (Stone & Perkins, 

1981), corroborando com esses dados Schwarcz e colaboradores demonstraram que o AQ 

administrado i.c.v. pode causar lesões excitotóxicas em cérebro de ratos (Schwarcz, et al., 1983). A 

excitação e a neurotoxicidade induzidas pelo AQ são mediadas por ligações aos receptores NMDA) 
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o que sugere que o AQ endógeno pode participar de processos fisiológicos e patológicos associados 

a ativação do receptor NMDA.  

 

 
Figura 1: Metabismo do Triptofano até a formação do Ácido Quinolínico adaptado de (Schwarcz & 

Pellicciari, 2002). 

 

 Neste passo, a literatura descreve que a microglia ativada e macrófagos infiltrantes são a 

principal fonte de AQ dentro do cérebro (Guillemin, et al., 2001). Mesmo que a rota da KP seja 

completamente expressa em ambos, macrófagos e microglia, a capacidade dos macrófagos para 

produzir AQ é 30 vezes maior do que a da microglia (Guillemin, et al., 2003). A razão para esta 

diminuição é associada a diferença de expressão das enzimas na cascata da KP (indolamina 

dioxigenase-1, quinureninase e quinurenina hidroxilase) (Guillemin, et al., 2003).  

As concentrações de AQ não precisam ser muito elevadas para causar danos celulares ao 

SNC. As quantidades de AQ no cérebro e no fluido cerebrospinal (FCE) são normalmente menores 

do que 100 nM, mas níveis ligeiramente maiores do que este podem causar neurotoxicidade quando 

as células são expostas por várias horas (Galarraga, et al., 1990; Stone, et al., 2007) ou semanas 
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(Whetsell & Schwarcz, 1989) e assim neurônios podem ser danificados (Giulian, et al., 1990; 

Giulian, et al., 1993). Em avaliações mais longas, Kerr e colaboradores (1995, 1998) demonstraram 

que em cultura de células humanas concentrações de 350 nM por 5 semanas induziram mudanças 

no estrutura celular que por sua vez resultou em varicosidades dendríticas e microtúbulos 

danificados (Kerr, et al., 1995; Kerr, et al., 1998).  

Além disso, qualquer distúrbio que ative esta rota pode ocasionar sérios danos ao sistema 

nervoso central. A proposta estabelecida para toxicidade do AQ ao SNC é associada à ativação 

excessiva dos receptores de glutamato no cérebro dos mamíferos, o que constitui um mecanismo 

citotóxico que está potencialmente envolvido em diversos processos neurodegenerativos.  

 O AQ é um agonista do receptor NMDA e pode causar excitotoxicidade através da elevação 

de concentrações citosólicas de Ca2+ livre e levar a formação de radicais livres (Schuck, et al., 2007; 

Stone, et al., 2000). Um aumento do influxo de Ca2+ através do NMDAr é responsável pela ativação 

de vias metabólicas letais, conseqüentemente ativando enzimas lisadoras (proteína-quinases, 

fosfolipases, óxido nítrico sintase, proteases), consequentemente esses acontecimentos podem levar 

a alterações mitocondriais, aumentando a formação de RL e levando à morte celular por apoptose 

ou necrose (Perez-De La Cruz, et al., 2012). Além da atividade agonista nos receptores de NMDA, 

o AQ também estimula excessivamente o sistema glutamatérgico através da modulação do 

transporte de glutamato. O AQ demonstrou inibir a captação de glutamato em cultura de astrócitos 

(Tavares, et al., 2002) e diminuiu a captação de glutamato in vitro em uma preparação de vesículas 

sinápticas (Tavares, et al., 2000).  Corroborando com esta idéia, o AQ promove um aumento nos 

níveis extracelulares de glutamato que desencadeia uma elevação considerável na produção de 

espécies reativas de oxigênio (ERO) através de uma excessiva estimulação dos receptores NMDA 

(Perkins & Stone, 1983). Alem disso, estudos prévios demonstraram que AQ possui a habilidade de 

formar complexos com o Fe(II), induzindo a formação de ERO (especialmente radicais hidroxil 

(•OH), que por sua vez é responsável pela quebra da cadeia do DNA e peroxidação lipídica) (Perez-

De La Cruz, et al., 2012). Em conseqüência outros efeitos são desencadeados por uma série de 

fatores, como desequilíbrio do sistema antioxidante, inibição do complexo II da cadeia 

transportadora de elétrons e depleção de ATP, podendo migrar ate a morte celular (Sas, et al., 

2007). Isto sugere que AQ pode provocar reações oxidativas que podem ser parcialmente 

independentes da sua capacidade direta de estimular NMDA (Figura 2). 
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Figura 2. Figura ilustrativa da ação do ácido quinolínico adaptada de (Perez-De La Cruz, et al., 2012) 

 

Isso nos leva a pensar que o significado patológico da neurotoxicidade produzida por AQ 

pode ser em parte dependente de sua interação com outros fatores, e não somente um fato isolado. 

Tem sido demonstrado que a sua atividade tóxica é maior na presença de ERO ou espécies de 

nitrogênio (Behan & Stone, 2002). Os danos ocorrem por uma combinação de fatores, incluindo a 

falta de mecanismos eficazes na remoção do AQ extracelular (Foster et al., 1984) até a sua 

capacidade de gerar rapidamente lesões que estimulem a produção de radicais livres (RL)(Rios & 

Santamaria, 1991; Santamaria, et al., 2001). O envolvimento de RL baseia-se na idéia de que os 

prejuízos induzidos no SNC pelo AQ poderiam ser evitados por antioxidantes (Behan, et al., 1999). 

O AQ é capaz de gerar RL e por conseqüência a capacidade de agentes atuarem na 

modulação do sistema glutamatérgico e também em grande parte no sistema antioxidante vai refletir 

ou não na indução de neurotoxicidade (Nakai, et al., 1999). Esta atividade pode levar a oxidação 

substancial de lipídios celulares como resultado de reações de Fenton catalisada pela presença de 

ferro (Rios & Santamaria, 1991). Em conseqüência, a perda neuronal de axônios produzida pelo AQ 

in vivo pode ser em parte causada pela formação de ERO (Behan, et al., 1999), embora também 

envolva a ativação de NMDAr. Agindo em cultura de neurônios e astrócitos primários humanos, as 

concentrações excitotóxicas do AQ também podem promover a expressão e secreção de algumas 

das mais potentes quimiocinas e citocinas pró-inflamatórias responsáveis por orquestrar as fases 

iniciais da resposta imune inata (Braidy, Grant, Adams, et al., 2009). Isto pode indicar a capacidade 

do ácido quinolínico de iniciar a inflamação no SNC como parte de um processo de uma doença, 

tais como a doença de Alzheimer.  
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Na doença de Huntington existem muitas semelhanças neuroquímicas observadas no 

estriado pós-morten de pacientes em relação aos modelos animais que utilizam injeções de AQ 

(Stone, Forrest, Stoy, et al., 2012; Stone, et al., 2013). Estes pacientes também apresentam níveis 

reduzidos de KYNA (Beal, et al., 1990), embora as concentrações de ácido 3-hidroxiquinurenina 

estejam aumentadas e consistentes com as concentrações crescentes do AQ (Guidetti, et al., 2006). 

Desta forma, alternativas para evitar as conseqüências causadas pela ligação do AQ ao 

receptor NMDA tornam-se relevantes. As moléculas que atuam no sistema purinérgico possuem um 

importante papel em patologias que afetam esse sistema, principalmente as purinas derivadas de 

guanina (GBP). O sistema purinérgico inclui as purinas derivadas de adenina (os nucleotídeos ATP, 

ADP e AMP e o nucleosídeo adenosina), e ainda as purinas derivadas de guanina (nucleotídeos 

GTP, GDP, GMP e o nucleosídeo guanosina (GUO) (Figura 3A)) além de outros metabólitos. As 

purinas derivadas de guanina têm sido estudadas como moduladoras de processos intracelulares, 

como aqueles mediados por proteina G (Schmidt, et al., 2007). 

As GBP demonstraram ter um papel bastante significativo uma vez que liberadas 

extracelularmente tem uma longa meia-vida e exercem efeitos tróficos sobre as células neuronais 

assim como modulam o sistema glutamatérgico (Frizzo, et al., 2001; Schmidt, et al., 2005). 

Considerando que a maior parte das sinapses excitatórias no SNC tem o glutamato como 

neurotransmissor, o qual participa de diversos processos fisiológicos e patológicos, a ação 

moduladora potencial de GBP na neurotransmissão glutamatérgica reivindica atenção para novas 

investigações sobre os efeitos extracelulares. Os efeitos in vitro de GBP sobre a atividade 

glutamatérgica incluem inibição da ligação de glutamato e análogos, evitando respostas celulares 

causadas por aminoácidos excitatórios e aumentando a captação de glutamato por astrócitos (Frizzo, 

et al., 2003; Soares, et al., 2004).  

 

 

Figura 3. Estrutura química da Guanosina (A), do disseleneto de difenila (PhSe)2 (B) e do MK-801 (C). 

 

A B C 
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Outros estudos também fornecem evidências de que a guanosina e GMP administrado por 

via i.c.v., i.p. ou oral, protegem contra as convulsões induzidas por agentes glutamatérgicos como o 

AQ, cainato e α dendrotoxina em roedores jovens e adultos (de Oliveira, et al., 2004; Schmidt, et 

al., 2005; Vinade, et al., 2005). A administração oral de guanosina conseguiu evitar a redução da 

captação de glutamato em fatias de cérebro de ratos submetidos a convulsões induzidas por AQ (de 

Oliveira, et al., 2004; Vinade, et al., 2005). Entretanto, a maioria dos efeitos das purinas derivadas 

de guanina, principalmente o GMP, pode ser devido á sua conversão para guanosina (Soares, et al., 

2004). 

A idéia de que moléculas podem atuar sinergicamente em diferentes pontos da cascata 

dessas neuropatologias, traz consigo compostos que envolvam selênio (Se). O Se é um elemento 

traço essencial para o crescimento e desenvolvimento do organismo. Diante disso, a pesquisa 

científica direcionou a atenção aos efeitos farmacológicos de compostos orgânicos de selênio, 

principalmente no que se refere aos seus efeitos sobre o SNC (Nogueira, et al., 2004). Dentre os 

compostos de selênio que possuem ação farmacológica está o disseleneto de difenila (PhSe)2 

(Nogueira, et al., 2004).  

O (PhSe)2 (Figura 3B) foi identificado como um potente composto antioxidante em 

diferentes áreas do cérebro e apresenta atividade semelhante a glutationa peroxidase podendo assim  

oxidar tióis (-SH) durante a redução de H2O2. Formas orgânicas de selênio exercem propriedades 

antioxidantes e efeitos neuroprotetores em vários modelos experimentais (Nogueira, et al., 2004). 

Os mecanismos moleculares exatos envolvidos na neuroproteção produzida por (PhSe)2 ainda não 

são completamente conhecidos, mas parecem estar relacionados com a atividade semelhante a 

glutationa peroxidase (Nogueira, et al., 2004). Postula-se que o (PhSe)2 atue através do bloqueio do 

estresse oxidativo no cérebro, secundariamente a uma grande estimulação do receptor NMDA.  

Contrapondo estas teorias, além das propriedades farmacológicas, os compostos orgânicos 

de Se, incluindo o (PhSe)2, também são conhecidos por induzir toxicidade in vitro e in vivo. A 

literatura sugere que a exposição crônica a altas doses de (PhSe)2 causa alterações no sistema 

nervoso central de camundongos, indicando que o cérebro é um alvo potencial para os efeitos 

tóxicos dos compostos de selênio (Maciel, et al., 2000) e que também  pode modificar a 

funcionalidade do sistema glutamatérgico in vitro e in vivo (Nogueira, et al., 2001; Nogueira, et al., 

2002). Corroborando com esses dados, estas modificações no sistema neural podem ocasionar 

quadros de convulsões (Nogueira, Meotti, et al., 2003; Nogueira, et al., 2001). A modulação de 

grupos tióis dos transportadores e receptores glutamatérgicos no tecido cerebral pode representar a 

causa da toxicidade provocada por organocalcogênios em ratos (Nogueira, et al., 2001; Nogueira, et 

al., 2004). Em estudos experimentais, Nogueira e colaboradores (2003b) demonstraram que a 
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administração de (PhSe)2 (i.p.) induziu convulsão em 100% dos camundongos testados e que 

provocou ainda uma taxa de mortalidade de 50% dentro de 72 h, confirmando a toxicidade do 

composto no cérebro (Nogueira, Meotti, et al., 2003). 

Corroborando com essas idéias, dados de colaboradores mostram que formas orgânicas de 

Se podem ser neurotóxicas (Moretto, et al., 2003; Nogueira, Meotti, et al., 2003), gerar toxicidade 

renal (Meotti, et al., 2003) em roedores adultos, ou serem nocivas a proteínas ou enzimas de vários 

tecidos de mamíferos, tais como a enzima δ-aminolevulinato desidratase (δ-ALA-D) (Farina, et al., 

2001; Nogueira, Borges, et al., 2003) e Na+, K+-ATPase (Borges, et al., 2005).  

A hipótese do tratamento sinérgico entre algumas drogas que atuem direta ou indiretamente 

no sistema glutamatérgico torna-se muito interessante para o nosso grupo. Pesquisas mostram que 

ratos expostos ao AQ desenvolvem danos oxidativos no sistema nervoso central (SNC) e que a 

prevenção ocorre por meio de tratamento com dizocilpina (Figura 3C) (MK-801 - antagonista não 

competitivo do NMDAr) (Santamaria & Rios, 1993). A inibição de receptores de NMDA pelo MK-

801 evita a ligação do AQ ao NMDAr e  por conseqüência a lesão cerebral causada principalmente 

por excitotoxicidade glutamatérgica. Entretanto, o MK-801 também possui certa toxicidade, uma 

vez que pode provocar neurodegeneração em áreas cerebrais através de uma única aplicação 

(Bueno, et al., 2003). O efeito neurotóxico deste antagonista de NMDAr (MK-801) tem sido 

extensivamente estudado em ratos. A administração sistêmica do MK-801, entre as doses de 0,5 e 1 

mg/kg, induz a vacuolização neural e aumento na expressão da proteína de choque térmico (HSP70) 

no córtex retrosplenial (Sharp, et al., 1991). Tratamentos sub-crônicos (2-5 dias) com doses 

moderadas podem induzir morte neuronal (efeitos irreversíveis) não só no córtex retro-esplenial, 

mas também no hipocampo, córtex olfatório, bulbo olfatório e córtex entorrinal (Bueno, et al., 

2003; Sharp, et al., 1991).  

Diante do que foi exposto e considerando a necessidade do desenvolvimento de novos 

tratamentos para doenças neurodegenerativas, o possível envolvimento dos compostos (GUO, MK-

801 e (PhSe)2) com os sistema glutamatérgico e ou a interação destas moléculas tornam-se uma 

interessante alternativa terapêutica a ser estudada frente a patologias ligadas ao SNC.  
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2 OBJETIVOS 

 

 

2.1 Objetivo geral 

 

 

Investigar se (PhSe)2 (um agente antioxidante), GUO e MK-801 (moduladores do sistema 

glutamatérgico) sozinhos ou em combinações podem proteger contra os danos causados pelo QA. 

 

 

2.1 Objetivos específicos 

 

 

Considerando os aspectos mencionados, os objetivos específicos deste estudo compreendem: 

� Avaliar a possível ação de concentrações não-efetivas  sozinhas ou em combinação de 

(PhSe)2, GUO e MK-801contra os efeitos oxidativos causados por AQ; 

� Avaliar se as drogas utilizadas podem estar atuando por diferentes sistemas, e ainda se 

combinadas podem exercer diferentes efeitos para evitar o dano causado por AQ. 
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3 RESULTADOS 

 

 

Os resultados que fazem parte dessa dissertação estão apresentados na forma de um artigo 

científico. Os itens Materiais e Métodos, Resultados, Discussão e Referências Bibliográficas do 

artigo estão dispostos de acordo com a recomendação do periódico científico no qual foi publicado.  
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4 CONCLUSÃO 

 

 

              Os resultados apresentados nesta dissertação permitem sugerir que (PhSe)2, 

GUO e MK-801: (1) principalmente o (PhSe)2, podem produzir uma ação 

neuroprotetora devido a sua atividade neutralizante de radicais livres no cérebro, (2) a 

neuroproteção pode ser devido a uma interação entre o sistema glutamatérgico (onde 

GUO atua aumentando a captação de glutamato, MK-801 inibindo a ligação do QA no 

receptor NMDA e (PhSe)2 atua modulando a funcionalidade do sistema 

glutamatérgico). 
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5 PERSPECTIVAS 

 

 

 Tendo em vista os resultados obtidos com esse trabalho, as perspectivas para 

trabalhos posteriores são: 

� Investigar propriedades destas interações sinérgicas in vivo; 

� Realizar estudos de avaliação destes compostos sobre a atuação e expressão 

de transportadores glutamatérgicos; 

� Avaliar o efeito da interação destes compostos frente ao dano mitocondrial 

causado por ácido quinolínico, encontrado em processos 

neurodegenerativos; 

� Avaliar o efeito do comportamental de animais submetidos ao tratamento. 
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