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A Acidemia Metilmalônica é um erro inato do metabolismo caracterizado bioquimicamente e 
clinicamente pelo acúmulo tecidual de ácido metilmalônico (MMA) e disfunção neurológica, incluindo 
convulsões e déficit cognitivo. Além disso, dados clínicos sugerem que quadros infecciosos podem precipitar 
crises metabólicas e causar as alterações neurológicas observadas nos pacientes com essa acidemia. Desde que o 
MMA causa complicações neurológicas, e que a inflamação pode contribuir para a ocorrência de convulsões e 
déficits cognitivos em vários modelos animais, é possível sugerir que mediadores inflamatórios, como a enzima 
Óxido Nítrico Sintase Induzível (iNOS), facilitem as convulsões induzidas por MMA. A iNOS é uma das três 
isoformas da enzima Óxido Nítrico Sintase (NOS), que gera o óxido nítrico (NO), uma molécula gasosa simples, 
sinalizadora e um radical livre. A iNOS é induzida em sítios de lesão/inflamação, mas também se expressa 
constitutivamente em algumas células, como nos neurônios. Estudos em modelos experimentais já demonstraram 
que o NO gerado no sistema nervos central (SNC), pelas isoformas endotelial e neuronal da NOS, tem 
envolvimento nas convulsões induzidas por MMA. Contudo, até o presente momento são escassos os dados na 
literatura avaliando a relação da iNOS em modelos experimentais da Acidemia Metilmalônica. Os resultados 
publicados no artigo mostraram que camundongos C57BL/6 nocaute para iNOS, ao serem injetados agudamente 
com MMA (2 µmols/2 µL, via intracerebroventricular), apresentam uma duração menor das convulsões, sem 
alteração significativa na amplitude média das ondas eletroencefalográficas (EEG); não aumentam os níveis de 
nitrito e nitrato (NOx) comparado aos animais injetados com solução salina, mas têm uma redução parcial nos 
níveis de 3-nitrotirosina (3-NT) comparado aos animais selvagens que também foram tratados com MMA; 
semelhantemente, mostram uma inibição parcialmente menor na atividade da enzima Na+,K+-ATPase; mas não 
exibem diferença na inibição da atividade da succinato desidrogenase (SDH) no córtex cerebral quando 
comparados aos camundongos selvagens que também receberam MMA. Os resultados apresentados no 
manuscrito submetido mostram que ratos Wistar, após serem injetados cronicamente com MMA (do 5º ao 28º 
dia de vida, duas vezes ao dia, com doses variando de 0,76 à 1,67 mmol/g em função da idade do animal, via 
subcutânea), apresentam um reduzido índice de reconhecimento em teste de memória/aprendizado espacial, mas 
não demonstram ansiedade no teste do labirinto em cruz elevado; têm uma redução no número de neutrófilos, 
mas um aumento no número de leucócitos mononucleares no sangue; e além disso mostram aumento nos níveis 
de interleucina-1beta (IL-1β), do fator de necrose tumoral-alfa (TNF-α), de iNOS e de 3-NT no córtex cerebral. 
Considerando os dados apresentados nos dois estudos, concluiu-se que o MMA pode causar convulsões, estresse 
nitrosativo e inibição da enzima Na+,K+-ATPase no córtex cerebral de camundongos por mecanismos 
relacionados à produção de NO via iNOS; e que o MMA também pode causar déficit neurocognitivo, alteração 
do sistema imunológico no sangue, e aumento de citocinas pró-inflamatórias, levando ao aumento na expressão 
da iNOS e estresse nitrosativo. 
 
 
Palavras-chave: Óxido Nítrico Sintase Induzível. Acidemia metilmalônica. Metilmalonato. Córtex Cerebral. 
Convulsão. Neuroinflamação. 
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Methylmalonic acidemia is an inborn error of metabolism characterized clinically and biochemically by 
tissue accumulation of methylmalonic acid (MMA) and neurological dysfunction, including convulsion. 
Furthermore, clinical data suggest that infections conditions can precipitate metabolic crisis and cause 
neurological changes observed in patients of acidemia. Provided that the MMA cause neurological 
complications, and that the inflammation can contribute to the occurrence of convulsions and cognitive deficit in 
several animal models, it is possible to suggest that inflammatory mediators, such as inducible nitric oxide 
synthase (iNOS), facilitate MMA-induced convulsions. The iNOS is one of three isoforms of nitric oxide 
synthase (NOS), which generates nitric oxide (NO), a simple gaseous signaling molecule and free radical. The 
iNOS is induced at injury/inflammation sites, but is also constitutively expressed on some cells, such as in 
neurons. Studies in experimental models have already demonstrated that NO generated in the central nervous 
system (CNS), by endothelial and neuronal isoforms of NOS, is involved in MMA-induced convulsions. 
However, until the present moment are scarce the data in the literature evaluating the relationship of iNOS in 
experimental models of Methylmalonic Acidemia. The results published in the article has shown that iNOS 
knock-out C57BL/6 mice, when injected acutely with MMA (2 µmols/2 µl, intracerebroventricularly), have a 
shorter duration of seizures, no significant change in the mean amplitude of electroencephalographic waves 
(EEG); not increase the levels of nitrite and nitrate (NOx) compared to animals injected with saline, but have a 
partial reduction in the levels of 3-nitrotyrosine (3-NT) compared to wild animals that were also treated with 
MMA; similarly, show a partially lower inhibition of Na+,K+-ATPase, but exhibit no difference in succinate 
dehydrogenase (SDH) inhibition on cerebral cortex compared to wild mice which also received MMA. The 
results submitted in the manuscript has shown that Wistar rats, after being injected chronically with MMA (from 
5th to 28th day of life, twice daily, with doses ranging from 0.76 to 1.67 mmol/g depending on the age of the 
animal, via subcutaneous) showed a reduced index of recognition in spatial learning/memory test, but show no 
anxiety at elevated plus maze test; they have a reduction in neutrophils, but an increase in the number of 
mononuclear leukocytes in the blood; and in addition show increased levels of interleukin-1beta (IL-1β), tumor 
necrosis factor-alpha (TNF-α), iNOS and 3-NT in the cerebral cortex. Considering the data presented in both 
studies, it was concluded that the MMA can cause seizures, nitrosative stress and inhibition of Na+,K+-ATPase 
activity in cerebral cortex of mice by mechanisms related to NO production via iNOS; and that the MMA can 
also cause neurocognitive deficits, altered immune system in blood and increase of pro-inflammatory cytokines, 
leading to increased expression of iNOS and nitrosative stress. 
 
Keywords: Inducible Nitric Oxide Synthase. Methylmalonic acidemia. Methylmalonate. Cerebral Cortex. 
Convulsion. Neuroinflammation.  
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1 INTRODUÇÃO 

 

 

1.1 Metabolismo 

 

 

Os organismos vivos são sistemas altamente ordenados, que apresentam uma 

multiplicidade de componentes biomoleculares interagindo entre si, de maneira integrada. 

Essa maquinaria complexa, composta por milhares de reações bioquímicas e processos de 

transporte, é responsável pelo funcionamento, sobrevivência e reprodução das células. A 

integração entre as cadeias de reações e suas ramificações pode levar à síntese ou degradação 

de compostos orgânicos e, ao mesmo tempo, maximizar o retorno do fluxo de energia através 

da matéria viva. Em um sentido amplo, essas redes bioquímicas são responsáveis pelas 

funções metabólicas básicas que alimentam a maquinaria molecular e os mecanismos internos 

da vida. Da mesma forma, vias complexas de sinalização resultam na transferência de 

informações para maximizar a eficiência e resposta celular (CAETANO-ANOLLES et al., 

2009). Tanto as vias metabólicas quanto as de sinalização são sistemas altamente adaptados, 

desenvolvidos durante bilhões de anos de evolução, mas algumas vezes podem haver falhas 

em determinados genes, causando alterações na expressão ou atividade de enzimas ou 

transportadores e, consequentemente, na etapa metabólica da qual fazem parte. 

 

 

1.2 Erros Inatos do Metabolismo 

 

 

Os erros inatos do metabolismo (EIMs) são baseados ou em deficiências enzimáticas, 

que levam ao acúmulo de substratos e carência de produtos da reação enzimática afetada, ou 

na deficiência de transportadores, resultando no acúmulo de substratos em certos 

compartimentos celulares (ILLSINGER; DAS, 2010). Este bloqueio nas rotas metabólicas, 

além de induzir acúmulo de substâncias tóxicas e/ou a falta de substâncias essenciais, pode 

gerar distúrbios no desenvolvimento físico e mental (OBERHOLZER et al., 1967). 

O termo EIMs foi empregado pela primeira vez no início do século XX (1908), pelo 

médico britânico Archibald Edward Garrod (1857-1936), um pioneiro nos estudos sobre 
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alcaptonúria e outros EIMs. Hoje, os EIMs também são chamados de doenças metabólicas 

congênitas ou doenças metabólicas hereditárias. Devido aos avanços nos estudos genéticos e 

técnicas de diagnóstico, já foram catalogados mais de 700 EIMs (ILLSINGER; DAS, 2010). 

Analisados individualmente são considerados raros, mas coletivamente são responsáveis por 

significantes níveis de morbidade e mortalidade, apresentando uma incidência de 

aproximadamente 1:800 nascidos vivos (PAMPOLS, 2010).  

A maioria dos EIMs são doenças associadas a um único gene, e eles podem ser 

classificados em três grupos principais: (i) doenças que dão origem à intoxicação, através do 

acúmulo de compostos intracelulares ao longo do tempo; (ii) doenças envolvendo o 

metabolismo energético; e (iii) doenças envolvendo o metabolismo de moléculas complexas 

(SAUDUBRAY; CHARPENTIER, 1995; SAHOO et al., 2012). 

As doenças que causam intoxicação aguda ou crônica englobam as acidemias 

orgânicas (ex.: metilmalônica, propiônica, isovalérica), aminoacidopatias (ex.: fenilcetonúria, 

homocistinúria, tirosinemia), doenças do ciclo da ureia, intolerância ao açúcar (ex.: 

galactosemia, intolerância hereditária a frutose), intoxicação por metais (ex.: doença de 

Wilson, doença de Menkes, hemocromatose), e porfirias. Todas estas doenças compartilham 

similaridades clínicas: não interferem no desenvolvimento embrionário e apresentam um 

período livre de sintomas e sinais clínicos da intoxicação, que podem ser agudos (vômito, 

coma, falha renal, complicações tromboembólicas) ou crônicos (falha no crescimento, atraso 

no desenvolvimento, cardiomiopatia, ectopia lentis) (SAUDUBRAY; SEDEL; WALTER, 

2006). 

 

 

1.3 Acidemias Orgânicas 

 

 

O termo “acidúria orgânica” ou “acidemia orgânica” é utilizado para designar EIMs 

que ocorrem devido à deficiência, total ou parcial, na atividade de alguma enzima envolvida 

no metabolismo de aminoácidos, lipídeos ou carboidratos. Isto leva ao acúmulo de um ou 

mais ácidos orgânicos nos líquidos biológicos e tecidos dos pacientes afetados (CHALMERS; 

LAWSON, 1983). 

O recém-nascido afetado com uma acidemia orgânica geralmente parece bem logo 

após o nascimento e nos primeiros dias de vida. Os sintomas das acidemias orgânicas são 

frequentemente manifestados durante crises agudas precipitadas por estresse catabólico. 
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Durante esses episódios ocorre um déficit energético, com a consequente mobilização dos 

estoques de carboidratos, ácidos graxos e proteínas. Estes sofrem catabolismo, mas devido ao 

bloqueio na rota metabólica, ácidos orgânicos e outros compostos se acumulam nos órgãos, 

tecidos e fluídos corporais. Neste contexto, tem sido sugerido que alguns desses metabólitos 

podem agir como toxinas endógenas e serem neurotóxicos (MCLAUGHLIN et al., 1998). 

As apresentações clínicas e laboratoriais que denunciam uma possível acidemia 

orgânica são: encefalopatia tóxica, pobre alimentação, acidose metabólica, cetose, acetonúria, 

vômito, inapetência, suor com odor característico, hipo/hiperglicemia, hiperamonemia, 

neutropenia, baixos níveis de bicarbonato, dano aos gânglios da base com distúrbios do 

movimento, distonia-parkinsonismo, polineuropatia, paraplegia espástica, ataxia, e outros 

sintomas neurológicos como regressão neurológica, tremores, movimentos coreatetóticos, 

atraso no desenvolvimento psicomotor, retardo mental, convulsões, tônus anormal, letargia e 

progressão para o coma (SEASHORE, 1993; SCRIVER et al., 2000; SAUDUBRAY; 

SEDEL; WALTER, 2006). 

Na Holanda, as acidemias orgânicas tem prevalência de 1 para cada 2.200 habitantes, 

enquanto na Arábia Saudita, onde a taxa de consanguinidade é elevada, é de pelo menos 1 

para cada 740 nascimentos (HOFFMANN, 1994; RASHED, M. et al., 1994). Dentre as 

acidemias, encontram-se a Acidemia Isovalérica, Acidemias Láticas, Deficiência da 3-

metilcrotonil CoA Carboxilase, Deficiência de Biotinidase, Acidemia 3-metilglutacônica, 

Acidemia 3-hidroxi 3-metilglutárica, Acidemia Glutárica Tipo I, Acidemia Propiônica, e 

Acidemia Metilmalônica (SAUDUBRAY; CHARPENTIER, 1995; WAJNER et al., 2001). 

 

 

1.4 Acidemia Metilmalônica 

 

 

1.4.1 Definição 

 

 

O erro inato do metabolismo conhecido como Acidemia Metilmalônica (MIM 251000, 

sinônimo a Acidúria Metilmalônica) foi descrito pela primeira vez por Oberholzer e 

colaboradores em 1967, quando observaram crianças em estado crítico, com profunda 

cetoacidose metabólica e retardo no desenvolvimento, as quais apresentavam grandes 

quantidades de metilmalonato (MMA) no sangue e na urina (OBERHOLZER et al., 1967). 
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Esta acidemia compreende um grupo de doenças genéticas autossômicas recessivas, 

caracterizadas pela deficiência na atividade da metilmalonil-CoA mutase (MCM, (R)-2-metil-

3-oxo propanoil-CoA CoA-carbonil mutase, EC 5.4.99.2), ou defeitos na captação, transporte 

ou síntese de seu cofator, a 5’-desoxiadenosilcobalamina (AdoCbl), formada a partir da 

vitamina B12 (cobalamina, cbl) (OBERHOLZER et al., 1967; CHANDLER et al., 2009). Essa 

deficiência enzimática geralmente é causada pela mutação no gene 609058 (MUT), que 

codifica a MCM, o que pode levar a uma perda parcial (MUT−) ou total (MUT°) na atividade 

da mesma (MANOLI; VENDITTI, 1993; CHANDLER; VENDITTI, 2005; TANPAIBOON, 

2005). 

A MCM é uma enzima presente na matriz mitocondrial e é responsável pela 

isomerização de metilmalonil-CoA, gerado na rota de metabolismo dos aminoácidos 

isoleucina, metionina, treonina e valina, e ácidos graxos de cadeia ímpar e colesterol, em 

succinil-CoA, um intermediário do Ciclo de Krebs (Figura 1) (ACQUAVIVA et al., 2005; 

LEE et al., 2008). Quando sua atividade está diminuída, há o acúmulo primário de MMA 

(entre 1 e 2,5 mM no sangue), e o acúmulo secundário de outros metabólitos formados por 

tiólise espontânea, como propionato, 3-hidroxipropionato, 2-metilcitrato e cetonas de cadeia 

longa, nos órgãos, tecidos e fluídos corporais (FENTON; ROSENBERG, 1995; OKUN et al., 

2002). Neste caso, por não haver a combinação com homocistinúria, o termo utilizado é 

Acidemia Metilmalônica isolada (MORATH; HORSTER; SAUER, 2012). 

 

 

 
 

Figura 1 - Rota metabólica da qual faz parte a enzima MCM (FENTON; ROSENBERG, 1995). 
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Há outras variações desta acidemia, como as relacionadas à síntese da AdoCbl, o 

cofator para MCM. Conhecidas como cblA (MIM 251100) e cblB (MIM 251110), essas 

variantes são caracterizadas, respectivamente, pela mutação no gene 607481, que codifica a 

enzima envolvida na translocação da cbl para dentro da mitocôndria, onde ocorrem os passos 

finais da síntese da AdoCbl; ou pela mutação no gene 607568, que codifica a cob(I)alamina 

adenosiltransferase (EC 2.5.1.17), a qual catalisa a etapa final da síntese de AdoCbl 

(DOBSON et al., 2002a; DOBSON et al., 2002b). 

Já outro grupo da Acidemia Metilmalônica é combinado à homocistinúria. Quando há 

interferência na ingestão, captação, absorção, transporte intestinal, fornecimento, ou 

metabolismo precoce da cbl, existe uma perturbação na síntese de AdoCbl e/ou de 

metilcobalamina (MeCbl), o cofator da metionina sintase (5-metiltetrahidrofolato-

homocisteína S-metiltransferase, MTR, EC 2.1.1.13), ocorrendo então o acúmulo de 

homocisteína. A este grupo pertencem a cblC (MIM 277400), cblD (MIM 277410) e cblF 

(MIM 277380), causadas pela mutação no gene 609831, 611935 e 612625, respectivamente 

(COELHO et al., 2008; RUTSCH et al., 2009; LIU et al., 2010). 

 

 

1.4.2 Incidência 

 

 

Muitos estudos têm verificado a incidência desta acidemia em diversos países. Estima-

se que 1:6.900 nascidos vivos é afetado pela Acidemia Metilmalônica na Arábia Saudita, 

1:50.000 no Japão, e varia de 1:115.000 na Itália até 1:169.000 na Alemanha (COULOMBE; 

SHIH; LEVY, 1981; RASHED, M. S.; RAHBEENI; OZAND, 1999; SHIGEMATSU et al., 

2002; DEODATO et al., 2006).  

 

 

1.4.3 Apresentação Clínica e Laboratorial 

 

 

Quando o quadro laboratorial se instala precocemente, até os 21 dias pós-natal, o 

paciente geralmente vai a óbito ou apresenta maior morbidade (OGIER; CHARPENTER; 

SAUDUBRAY, 1990), mas quando o distúrbio ocorre de 2 a 24 meses de vida, os pacientes 

apresentam um prognóstico melhor, com alterações metabólicas menos intensas, desde a 
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ausência de comprometimento neurológico até cetoacidose leve e ataxia (VAN DER MEER 

et al., 1994). 

Os sinais clínicos geralmente começam nos bebês após uma gestação e parto normais. 

Passado um intervalo inicial livre de sintomas, que varia de horas até as primeiras semanas 

depois do nascimento, estes sinais surgem e progridem de inespecíficos sintomas 

gastrintestinais, tais como pobre sucção, recusa alimentar, vômitos, perda excessiva de peso, 

distensão abdominal, para manifestações neurológicas progressivas. Estas incluem postura e 

movimentos anormais, hipotonia generalizada, letargia e convulsões, muitas vezes com um 

padrão eletroencefalográfico (EEG) de surto-supressão. Se não for prontamente e 

adequadamente tratada, leva ao coma, edema cerebral, insuficiência respiratória, hipotermia, e 

os pacientes morrem em poucos dias ou desenvolvem lesão cerebral permanente (DEODATO 

et al., 2006). 

Os pacientes também podem apresentar sinais e sintomas como falha no 

desenvolvimento, discinesia, acidose lática, desidratação, hepatomegalia, trombocitopenia, 

anemia, pancitopenia, hiper/hipoglicemia, degeneração seletiva dos núcleos da base e do 

córtex cerebral, hipomielinização, e encefalopatia, culminando em falha múltipla de órgãos e 

déficit neurológico permanente. A acidose metabólica (cetoacidose severa, aumento do ânion 

gap), neutropenia, hipo/normo/hiperglicinemia, e hiperamonemia são as principais 

características laboratoriais, e o MMA é excretado em grandes quantidades na urina 

(CHALMERS; LAWSON, 1983; MANOLI; VENDITTI, 1993; KOLKER et al., 2003; 

DEODATO et al., 2006; KANAUMI et al., 2006; LEE et al., 2008). 

Em longo prazo, a principal complicação é o comprometimento neurológico. Isto 

ocorre devido a: lesões simétricas dos gânglios da base, principalmente localizadas 

bilateralmente no globo pálido; atrofia cerebral e cerebelar; gliose reativa; hipomielinização 

ou atraso na mielinização; hemorragia cerebelar multifocal; anormalidades na substância 

branca; pequenos focos hemorrágicos e necróticos no núcleo caudato, cerebelo e tronco 

encefálico; alterações esponjosas espalhadas pelo córtex cerebral, substância branca, núcleos 

do tronco encefálico e córtex cerebelar; dilatação dos ventrículos; alargamento dos sulcos; 

mudanças na capsula interna; calcificação, atrofia e necrose dos gânglios da base; afinamento 

do corpo caloso (HEIDENREICH et al., 1988; BRISMAR; OZAND, 1994; ENNS et al., 

1999; BIANCHERI et al., 2001; KANAUMI et al., 2006; RADMANESH et al., 2008). 

Doenças febris, alta ingestão proteica e pequenas infecções são condições conhecidas 

por induzir um estado catabólico e precipitar os sintomas listados anteriormente, 

característicos de crises metabólicas agudas nos pacientes com a Acidemia Metilmalônica. A 
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sobrevivência às crises reincidentes tem aumentado nas últimas décadas, contudo as 

complicações que se sucedem são bastante relevantes. Logo, a terapia apropriada deve ser 

empregada o mais cedo possível, evitando que esses episódios ocorram repetidamente e levem 

ao retardo psicomotor e atraso no desenvolvimento (HORSTER; HOFFMANN, 2004; 

HORSTER et al., 2007). 

Como complicações secundárias pode-se citar a deficiência intelectual, que nem 

sempre está presente, mas tem relação com o estado de descompensação, e pode depender da 

magnitude e duração da hiperamonemia (MANOLI; VENDITTI, 1993). A hiperamonemia 

ocorre devido ao aumento no pool de ésteres de acil-CoA mitocondrial, que apresentam um 

efeito inibitório sobre a N-acetilglutamato sintetase, reduzindo a conversão de amônia para 

ureia em 70% dos pacientes com esta acidemia (FENTON; ROSENBERG, 1995; MORATH 

et al., 2008). Num estudo recente, observou-se que apenas 50% dos indivíduos com MUT°, 

85% com MUT−, 48% com cblA, e 70% com cblB apresentavam um QI acima de 90 

(HORSTER et al., 2007). 

Outras complicações secundárias são o risco para desenvolvimento de nefrite túbulo-

intersticial com a progressiva insuficiência renal; pancreatite aguda ou crônica; falha no 

crescimento tanto pela má nutrição quanto pela doença crônica; aumento da susceptibilidade a 

infecções severas pela queda na função imune; e atrofia do nervo óptico (WONG et al., 1992; 

MANOLI; VENDITTI, 1993; KAHLER et al., 1994; WILLIAMS et al., 2009). 

 

 

1.4.4 Diagnóstico 

 

 

O diagnóstico definitivo da Acidemia Metilmalônica começa pela análise de 

metabólitos excretados na urina ou acumulados no plasma. Isto pode ser mensurado pelo 

método da cromatografia líquida ou gasosa, associada à espectrometria de massa. Pacientes 

com a acidemia apresentam grandes quantidades de MMA, e também, de metilcitrato, 3-

hidroxipropionato, lactato e outros derivados do propionil-CoA, como a propionilglicina 

(DEODATO et al., 2006; FOWLER; LEONARD; BAUMGARTNER, 2008). 

 Bebês normais apresentam concentrações de MMA na urina que variam de acordo 

com a idade, com valores médios de 1,1, 5,2 e 0,8 mmol/mol de creatinina, até os 30 dias, 1-6 

meses, e de 6-12 meses de idade, respectivamente (BOULAT et al., 2003). Já os bebês que 

apresentam Acidemia Metilmalônica leve têm concentrações de MMA que variam entre 10 e 



22 

 

20 mmol/mol de creatinina, e os que apresentam um distúrbio severo podem ter concentrações 

de até 20.000 mmol/mol de creatinina (FOWLER; LEONARD; BAUMGARTNER, 2008). 

 A mensuração da homocisteína no plasma sanguíneo é essencial para o diagnóstico 

diferencial da Acidemia Metilmalônica. A partir disto, verifica-se a possibilidade da acidemia 

estar combinada a um defeito no metabolismo ou transporte da cobalamina, ou a causas 

nutricionais (FOWLER; JAKOBS, 1998; FOWLER; LEONARD; BAUMGARTNER, 2008).  

 Existe também um perfil anormal de acilcarnitina no plasma, com a propionilcarnitina 

como o éster de carnitina predominante, formada pela transferência do grupamento acil do 

propionil-CoA. Assim, a carnitina livre é reduzida, e a relação de propionilcarnitina para 

carnitina livre é aumentada (DEODATO et al., 2006). Para mensurar os níveis destas, utiliza-

se o método da espectrometria de massa em tandem (MS-MS) (MORATH; HORSTER; 

SAUER, 2012). 

 São recomendadas, além das análises dos níveis de ácidos orgânicos na urina e no 

sangue com o uso de cromatografia gasosa e espectrometria de massa (GC-MS), outras 

avaliações, tais como: verificar na química sérica os níveis de Na+, K+, Cl-, glicose, ureia, 

aspartato aminotransferase (AST), alanina aminotransferase (ALT), fosfatase alcalina, 

bilirrubina, triglicerídeos, e colesterol; a contagem das células sanguíneas com diferencial; os 

gases no sangue venoso ou arterial; a concentração de amônia plasmática; a urinálise formal; 

e a quantificação de aminoácidos plasmáticos (MANOLI; VENDITTI, 1993). A partir daí são 

realizados os testes para se estabelecer qual o subtipo de Acidemia Metilmalônica afeta o 

paciente. Primeiramente, verifica-se a resposta dos indivíduos afetados quando administrados 

com vitamina B12, preferencialmente hidroxicobalamina (OH-Cbl), 1 mg/dia/5 dias, pela via 

intramuscular ou intravenosa. Após estas administrações, novamente são verificados os níveis 

de metabólitos relacionados à acidemia, tanto no plasma quanto na urina. Quedas nos níveis 

destes metabólitos, superiores a 50%, são indicadores de uma resposta benéfica à OH-Cbl 

(FOWLER; LEONARD; BAUMGARTNER, 2008). 

 Um ensaio padronizado por Morrow e colaboradores (1975) também é utilizado para, 

indiretamente, mensurar a atividade da MCM. A partir de fibroblastos (células constituintes 

do tecido conjuntivo) do indivíduo com sinais da acidemia, são geradas culturas de células. 

Nestas, é adicionado o propionato radioativo (ácido propiônico marcado com carbono-14, 

C14) e, após sua ativação intramitocondrial à propionil-CoA e metabolismo, observa-se a 

incorporação do C14 em macromoléculas subsequentes desta rota metabólica. Caso o C14 não 

seja encontrado nestas, significa que há um bloqueio metabólico, mas não define que este 

ocorra na MCM (MORROW et al., 1975). Para verificar se o bloqueio é no passo catalisado 
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pela MCM, o mesmo ensaio bioquímico pode ser realizado na presença/ausência do cofator 

para esta enzima, a AdoCbl (BAUMGARTNER, 1983). 

 Após exames complementares, é realizado o teste de análise da mutação. Atualmente, 

o diagnóstico molecular deste EIM verifica mais de 200 mutações somente para o gene MUT, 

que codifica a MCM (WORGAN et al., 2006; LEMPP et al., 2007). 

 

 

1.4.5 Tratamento 

 

 

O tratamento emergencial do recém-nascido com esta acidemia é composto 

principalmente de reidratação e promoção de anabolismo. A acidose é controlada pela 

reidratação, sendo que a terapia com bicarbonato só deve ser utilizada no caso do pH não 

normalizar. Simultaneamente, a maioria destes casos neonatais é beneficiado por uma rápida 

remoção das toxinas, como uma transfusão de sangue, a qual é bem sucedida para assegurar a 

retirada parcial de MMA acumulado (OGIER DE BAULNY; SAUDUBRAY, 2002; 

DEODATO et al., 2006). 

Uma dieta com alto teor calórico, mas baixa ingestão de proteína deve ser instituída. 

As proteínas a serem ingeridas devem ser essenciais para o crescimento, e a restrição dietética 

de aminoácidos propiogênicos é um importante tratamento para reduzir os metabolitos 

circulantes (MANOLI; VENDITTI, 1993; CHANDLER; VENDITTI, 2010). A energia é 

suprida pela administração parenteral de glicose (80-120 kcal/kg/dia) e pela infusão 

nasogástrica dos alimentos altamente calóricos. Além disto, a insulina também pode ser 

utilizada para indução do anabolismo (DEODATO et al., 2006). 

Geralmente aqueles pacientes que possuem o fenótipo MUT−, ou aqueles com defeitos 

na síntese da AdoCbl, apresentam boas respostas clínicas quando suplementados com 

vitamina B12, enquanto os pacientes com o fenótipo MUT° não respondem ao tratamento 

(TANPAIBOON, 2005; DEODATO et al., 2006). Logo, diariamente são realizadas injeções 

intramusculares de OH-Cbl, em doses ajustadas individualmente, de acordo com a idade e 

peso do paciente (~1 mg/dia) (MANOLI; VENDITTI, 1993). 

A administração intravenosa de L-carnitina (50-500 mg/kg/dia) é utilizada para 

tamponar o acúmulo intramitocondrial de propionil-CoA, e aumentar a excreção de 

propionilcarnitina. Logo, a menor quantidade intracelular de CoA pode ser o mecanismo pelo 
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qual a suplementação de carnitina beneficia alguns dos pacientes (MANOLI; VENDITTI, 

1993; DEODATO et al., 2006). 

Alguns antibióticos, como Neomicina e Metronidazol, são utilizados para reduzir a 

produção de propionato pela flora intestinal. Entretanto, esta terapia crônica pode desencadear 

um agravante: o indivíduo pode ser “repovoado” com uma flora resistente. Isso pode 

representar uma séria ameaça infecciosa, especialmente perigosa para indivíduos com a 

Acidemia Metilmalônica isolada, uma vez que a maioria das mortes está relacionada à 

descompensação metabólica, muitas vezes precipitada por agentes infecciosos (HORSTER; 

HOFFMANN, 2004; DEODATO et al., 2006). 

Alguns estudos têm mostrado que a acidemia leva ao estresse oxidativo, depleção de 

glutationa e inibição específica de complexos da cadeia respiratória. Isto sugere um potencial 

benéfico do tratamento com antioxidantes, como vitamina C, vitamina E, e coenzima Q10; e 

outras terapias que atuem a nível mitocondrial (ATKURI et al., 2009; CHANDLER et al., 

2009; DE KEYZER et al., 2009). 

Além disso, o transplante hepático, ou hepático e renal, tem sido realizado de forma 

limitada, numa tentativa de melhorar a estabilidade metabólica através da provisão de uma 

atividade enzimática específica de um órgão (NAGARAJAN et al., 2005; KASAHARA et al., 

2006). Entretanto, esta intervenção traz riscos significativos, pré- e pós-operatórios 

(LEONARD; WALTER; MCKIERNAN, 2001). 

Métodos alternativos têm sido desenvolvidos recentemente para o tratamento de 

modelos experimentais da acidemia. Por exemplo, no trabalho desenvolvido por Hu e 

colaboradores (2009), a utilização de determinados fármacos, como a cisplatina, zidovudina 

ou adefovir, causou aumento na indução do RNA mensageiro da enzima MCM (HU et al., 

2009). Já no trabalho experimental desenvolvido por Buck e colaboradores (2012), o 

transplante de células progenitoras fetais foi eficaz em reduzir metabólitos acumulados na 

acidemia (BUCK et al., 2012). Enquanto isso, o grupo dos pesquisadores Chandler e Venditti 

desenvolveu tratamentos genéticos para modelos da acidemia, baseados em adenovírus ou 

vírus adeno-associados, que também induzem a expressão da enzima MCM, dessa forma, 

reduzindo os níveis dos metabólitos circulantes e aumentando a expectativa de vida 

(CHANDLER et al., 2007; CHANDLER; VENDITTI, 2008; CARRILLO-CARRASCO et 

al., 2010; CHANDLER; VENDITTI, 2010; 2012). 

 

 

1.4.6 Modelos Experimentais 
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Os modelos experimentais são essenciais para o entendimento dos processos 

fisiopatológicos envolvidos na Acidemia Metilmalônica, uma vez que conseguem reproduzir, 

pelo menos em parte, as manifestações encontradas nos seres humanos. Tanto modelos 

experimentais in vivo quanto in vitro têm sido desenvolvidos para o estudo desta acidemia 

(Tabela 1). 

 

 

Tabela 1 - Alguns modelos experimentais para o estudo da Acidemia Metilmalônica. 

in vivo Agudo 
Cerebral (DE MELLO et al., 1996), Sistêmico (STEWART; WALSER, 1980; NAKAI et 
al., 1991) 

Crônico 
Sistêmico (WAJNER et al., 1988; MELLO et al., 1994), Farmacológico (KRAHENBUHL 
et al., 1990) 

Outros Genético (PETERS et al., 2003) 

in vitro Cultura de 
células 

Neurônios (MCLAUGHLIN et al., 1998)  

Órgãos 
isolados 

Cérebro (WAJNER et al., 1992), Fígado (ARINZE; WATERS; DONALDSON, 1979) 

Outros Sinaptossomas (LOPEZ-LAHOYA et al., 1981), Mitocôndrias (MIRANDOLA et al., 2008) 

 

 

Alguns destes estudos mostraram que o MMA agindo sobre os hepatócitos pode inibir 

a gliconeogênese (ARINZE; WATERS; DONALDSON, 1979); aumentar os níveis de 

citrulina e aspartato, reduzir a atividade da carbamoil-fosfato sintetase I, e os níveis de acetil 

CoA e CoA livre (STEWART; WALSER, 1980); assim como diminuir os níveis de glutationa 

e a atividade do citocromo c oxidase, e causar um aumento do tamanho das mitocôndrias 

(CHANDLER et al., 2009). 

Já no sistema nervoso central (SNC), o MMA foi capaz de inibir a captação de glicina 

nas sinapses inibitórias glicinérgicas da medula espinhal (LOPEZ-LAHOYA et al., 1981); 
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aumentar a produção de lactato e a captação de glicose, e diminuir a formação de CO2 a partir 

de glicose e acetato (WAJNER et al., 1992); reduzir a incorporação de acetato nos lipídios 

cerebrais (DE MELLO et al., 1997); diminuir a relação ATP/ADP, o potencial de membrana e 

a concentração interna de K+, e aumentar a concentração interna de Na+ e Ca2+ em culturas de 

neurônios cerebrais (MCLAUGHLIN et al., 1998); e diminuir a atividade da Na+,K+-ATPase 

(WYSE et al., 2000). 

Ainda no SNC, os modelos animais apresentaram inibição dos complexos I, II, I-III, e 

II-III da cadeia respiratória (BRUSQUE et al., 2002; PETTENUZZO et al., 2006); aumento 

nos níveis de AMPc, possivelmente pela ativação de receptores β-adrenérgicos (LOUREIRO 

et al., 2005); aumento na produção de óxido nítrico, carbonilação proteica e peroxidação 

lipídica (RIBEIRO et al., 2005; ROYES et al., 2005); redução no consumo de oxigênio pelas 

mitocôndrias cerebrais quando se utiliza o glutamato ou glutamato/aspartato como substrato, e 

inibição da α-cetoglutarato desidrogenase (MELO et al., 2012). 

Além disto, em outros estudos o MMA conseguiu inibir: a atividade da succinato 

desidrogenase (SDH) e da β-hidroxidobutirato desidrogenase no fígado e cérebro (DUTRA et 

al., 1993); o complexo II-III no estriado, hipocampo, coração, fígado e rim, e o complexo I-III 

no fígado e rim (PETTENUZZO et al., 2006); a lactato desidrogenase no fígado e cérebro 

(SAAD et al., 2006); e o transporte de succinato pelo carreador de dicarboxilato mitocondrial 

no músculo e no cérebro (MIRANDOLA et al., 2008). 

Estes resultados sugerem possíveis mecanismos pelos quais o MMA leva as alterações 

comportamentais evidenciadas em outros experimentos. Por exemplo, quando injetado 

cronicamente e de forma sistêmica, o MMA pode alterar o comportamento de ratos em testes 

de habituação, memória e aprendizado (DUTRA et al., 1991; PETTENUZZO et al., 2003a); e 

quando injetado de forma aguda, diretamente em uma estrutura cerebral, pode causar 

alterações EEG e convulsões (DE MELLO et al., 1996; MALFATTI et al., 2003). 

 

 

1.5 Convulsão, Crise Epiléptica e Epilepsia 

 

 

O termo convulsão refere-se a contrações musculares anormais e excessivas, 

geralmente bilaterais, que podem ser sustentadas ou descontinuadas. Já uma crise epiléptica 

pode ser definida como uma ocorrência de sinais e/ou sintomas desencadeados quando 

neurônios cerebrais disparam excessivamente e/ou sincronicamente, sendo identificado pela 
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análise de EEG. Por fim, a epilepsia é basicamente caracterizada por ser uma doença cerebral 

com pré-disposição para estas crises epilépticas, o que desencadeia consequências 

neurobiológicas, cognitivas, psicológicas e sociais (BLUME et al., 2001; FISHER et al., 

2005). 

Embora os EIMs sejam raros causadores de epilepsia, as convulsões são sintomas 

frequentes em doenças metabólicas, e geralmente são desencadeadas durante os episódios de 

descompensação aguda. Assim, se a Acidemia Metilmalônica for tratada apropriadamente, as 

convulsões tornam-se raras, refletindo dano cerebral permanente (WOLF; BAST; SURTEES, 

2005). Um estudo realizado na China recentemente analisou pacientes que, além da acidemia, 

apresentavam epilepsia. Nestes pacientes foram observadas convulsões do tipo parcial, 

tônico-clônica generalizada, tônica, mioclônica, e espasmos epilépticos; além de alterações no 

EEG interictal, como lentificação da atividade das ondas, descargas epileptiformes focais ou 

multifocais, descargas epileptiformes generalizadas, hipsarritmia, e um padrão atípico de 

surto-supressão (MA et al., 2011). 

Em modelos experimentais, o primeiro trabalho a demonstrar que o MMA causa crises 

convulsivas foi publicado em 1996. Neste estudo, de Mello e colaboradores apresentaram 

evidências de que a injeção intraestriatal de MMA causa rotações contralaterais e convulsões 

clônicas de um modo dose-dependente, com envolvimento do sistema glutamatérgico (DE 

MELLO et al., 1996). 

 

 

1.6 Memória 

 

 

A memória é a capacidade de armazenar informações que possam ser recuperadas e 

utilizadas posteriormente (LENT, 2004). Elas podem ser classificadas de acordo com o tempo 

que duram (de trabalho, de curta ou de longa duração), e quanto ao conteúdo 

(declarativa/explicita, não-declarativa/implícita ou operacional) (GOLDMAN-RAKIC, 1996; 

SQUIRE; ZOLA, 1996; ALBRIGHT; KANDEL; POSNER, 2000; LEES; JONES; KANDEL, 

2000; MCGAUGH; IZQUIERDO, 2000; CURTIS; D'ESPOSITO, 2003; SQUIRE; 

KANDEL, 2003; RANGANATH; BLUMENFELD, 2005). 

As pessoas com deficiência de vitamina B12 apresentam aumento nos níveis de MMA 

e homocisteína no soro sanguíneo. Estudos comprovaram que existe uma associação entre o 

aumento desses marcadores séricos e déficits cognitivos, incluindo a memória (LEWIS et al., 
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2005; MCCRACKEN et al., 2006; TANGNEY et al., 2011). O déficit cognitivo e neurológico 

do paciente é mais grave quando a Acidemia Metilmalônica se instala precocemente, há 

presença de hiperamonemia no momento do diagnóstico, e/ou ela está associada a um 

histórico de convulsões (O'SHEA et al., 2012). 

Os modelos experimentais da Acidemia Metilmalônica apresentaram déficits em testes 

de aprendizado/memória (DUTRA et al., 1991). Além disso, em testes de 

memória/aprendizado espacial (labirinto aquático de Morris), ratos injetados cronicamente 

com MMA, durante um período de grande proliferação celular e sinaptogênese em várias 

estruturas envolvidas no aprendizado/memória, têm deficiência na aquisição de um novo 

paradigma de localização espacial, indicando um comportamento perseverativo 

(PETTENUZZO et al., 2003a; PETTENUZZO et al., 2003b). 

 

 

1.7 Neuroinflamação 

 

 

Os estudos mostram que tanto convulsões quanto algumas alterações cognitivas 

podem apresentar envolvimento com a neuroinflamação (CHOI; KOH, 2008; RAVIZZA; 

BALOSSO; VEZZANI, 2011; THEOHARIDES; ZHANG, 2011; HEIN; O'BANION, 2012; 

SALIM; CHUGH; ASGHAR, 2012). 

O termo ‘inflamação’ se refere a processos celulares caracterizados por mudanças na 

vasculatura local, ativação de células do sistema imune residente, infiltração de células 

polimorfonucleares (neutrófilos no caso de inflamação aguda) ou mononucleares 

(macrófagos, linfócitos e células plasmáticas no caso de inflamação crônica), e produção de 

citocinas (STREIT; MRAK; GRIFFIN, 2004; GRAEBER; LI; RODRIGUEZ, 2011). Isto 

ocorre como uma resposta do sistema imunológico a danos celulares e teciduais causados por 

infecções ou estímulos nocivos de origem química ou física (HAANEN; VERMES, 1995). 

A ‘neuroinflamação’ é a inflamação observada em diversas doenças do SNC, o que 

pode contribuir para o dano tecidual, perda de neurônios e disfunção, ou para regeneração 

neuronal e reparo tecidual (RIVEST, 2009). Este processo é uma combinação complexa de 

respostas agudas e crônicas das células do SNC, incluindo neurônios, células da glia 

(micróglia e astrócitos) e leucócitos infiltrantes. Isto desencadeia um aumento de proteínas 

moduladoras do sistema imunológico presentes na superfície das células, e também o aumento 
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na síntese e liberação de mediadores pró-inflamatórios, incluindo citocinas, quimiocinas, 

óxido nítrico e prostanóides (HEIN; O'BANION, 2009). 

Os pacientes da Acidemia Metilmalônica, principalmente da variante cblB, podem 

apresentar neutropenia. Com esta redução no número de neutrófilos, que são a maior parte das 

células brancas sanguíneas (defesa primária do organismo), estes indivíduos tornam-se mais 

susceptíveis a infecções e desenvolvimento de sepse neonatal, o que facilita o aparecimento 

da neuroinflamação (CHURCH et al., 1984; MANOLI; VENDITTI, 1993; GUERRA-

MORENO; BARRIOS; SANTIAGO-BORRERO, 2003; SEMMLER et al., 2008). 

 

 

1.8 Óxido Nítrico Sintase Induzível 

 

 

Durante o processo inflamatório, agentes do sistema imunológico, como as citocinas 

pró-inflamatórias (interleucina-1 beta e fator de necrose tumoral-alfa, por exemplo), induzem 

a transcrição e expressão da enzima Óxido Nítrico Sintase Induzível (iNOS ou NOS-2) 

(CATTELL; JANSEN, 1995; AKTAN, 2004; PACHER; BECKMAN; LIAUDET, 2007). 

Mas além da iNOS ter sua expressão induzida quando há um estímulo pró-inflamatório 

(ZHENG et al., 1993; CAMPBELL; SAMIMI; CHIANG, 1994; IADECOLA et al., 1995), 

outras pesquisas sugerem que ela também é expressa constitutivamente em diversos tecidos 

de mamíferos, inclusive no SNC (PARK; PARK; KRISHNA, 1996; STARKEY; GRANT; 

HAGAN, 2001; BUSKILA et al., 2005). A iNOS é uma isoforma da família de enzimas da 

Óxido Nítrico Sintase (NOS, EC 1.14.13.39). Além dela, outras duas isoformas estão 

presentes nos mamíferos: a Óxido Nítrico Sintase Neuronal (nNOS ou NOS-1) e a Endotelial 

(eNOS ou NOS-3) (KNOWLES; MONCADA, 1994). 

As isoformas da NOS apresentam algumas distinções. A localização do gene que 

codifica a nNOS é no cromossomo 12; da iNOS no 17; e da eNOS no 7 (KISHIMOTO et al., 

1992; XU et al., 1993; XU et al., 1994). A isoforma neuronal é expressa em neurônios do 

SNC e periférico, e alguns outros tipos celulares, com as funções de modular a plasticidade 

sináptica, regulação central da pressão sanguínea, relaxamento do músculo esquelético, e 

vasodilatação por nervos nitrérgicos periféricos (SCHUMAN; MADISON, 1991; TOGASHI 

et al., 1992; FORSTERMANN et al., 1994). A isoforma induzível da NOS pode ser expressa 

em diversos tipos de células, como resposta a lipopolissacarídeos (LPS, um dos componentes 

principais da membrana exterior de bactérias gram-negativas), citocinas e outros agentes, 
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tendo um papel citostático sobre células-alvo, o que pode contribuir para a patofisiologia de 

doenças inflamatórias (GREEN et al., 1990; LI et al., 1991; NATHAN, C. F.; HIBBS, 1991). 

E a isoforma endotelial é expressa, como o próprio nome indica, principalmente em células 

endoteliais, objetivando manter os vasos sanguíneos dilatados, controlar a pressão sanguínea, 

e ter outros efeitos vasoprotetores e anti-ateroscleróticos (Tabela2) (KUBES; SUZUKI; 

GRANGER, 1991; DIMMELER; ZEIHER, 1999; AICHER et al., 2003). 

 

 

Tabela 2 - Distribuição celular das isoformas da NOS (VILLANUEVA; GIULIVI, 2010). 

Isoforma Tipo de expressão Tipos de célula 

nNOS Constitutiva Neurônios, cardiomiócitos, músculo liso gastrointestinal, 
queratinócitos, mácula densa, neutrófilos, músculo esquelético, 
epitélio tubular, células de músculos lisos vasculares, hepatócitos 

iNOS Induzível Macrófagos e células do músculo liso da via respiratória, 
macrófagos alveolares, condrócitos, células endoteliais, células de 
Kupffer, fibroblastos de pulmão, mastócitos, neutrófilos, músculo 
esquelético, células epiteliais tipo II, células de músculos lisos 
vasculares 

 
Constitutiva Epitélio respiratório, mucosa do cólon, túbulos corticais, neurônios, 

hepatócitos, queratinócitos 

eNOS Constitutiva Células do endotélio, células epiteliais dos brônquicas, eosinófilos, 
células epiteliais da mucosa nasal humana, fibroblastos, mucosa 
gastrointestinal, hepatócitos, linfócitos, neutrófilos, músculo 
esquelético, sincitiotrofoblastos da placenta humana, células 
alveolares tipo II 

 

 

As isoformas da NOS também apresentam características em comum (Figura 2). 

Todas elas utilizam a L-arginina como substrato, e oxigênio molecular e fosfato de 

nicotinamida adenina dinucleotídeo reduzido (NADPH) como co-substratos. Os cofatores das 

isoformas são dinucleótideo de flavina e adenina (FAD), mononucleotídeo de flavina (FMN) 

e (6R-)5,6,7,8-tetrahidro-L-biopeterina (BH4). As enzimas são homodímeros e transferem os 

elétrons do NADPH via FAD e FMN no domínio carboxi-terminal da redutase para o domínio 

amino-terminal da oxigenase (que também liga o BH4, oxigênio e a L-arginina). No sítio 
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heme, os elétrons são utilizados para reduzir e ativar o O2 e para oxidar a L-arginina para L-

citrulina e óxido nítrico (NO) (ALDERTON; COOPER; KNOWLES, 2001; STUEHR; POU; 

ROSEN, 2001). 

Além disso, apesar de todas as isoformas se ligarem a calmodulina (CaM), na nNOS e 

eNOS, esta ligação se dá por um aumento do cálcio intracelular (entre 200 e 400 nM), 

enquanto que para a iNOS, concentrações muito inferiores de cálcio (menos de 40 nM) levam 

à esta ligação com a CaM e, consequentemente, ativam a enzima (FORSTERMANN; SESSA, 

2012). 

 

 

Figura 2 - Esquema representativo da formação de NO pelas isoformas da NOS. 

 

 

1.8.1 Óxido Nítrico 

 

 

As isoformas da NOS sintetizam o NO em dois passos: primeiro a NOS hidroxila a L-

arginina para Nω-hidroxi-L-arginina (a qual permanece ligada a enzima), e depois ela oxida a 

Nω-hidroxi-L-arginina para L-citrulina e NO (NOBLE et al., 1999; STUEHR; POU; ROSEN, 

2001). O NO é uma molécula gasosa simples, um mensageiro intercelular onipresente em 

todos os vertebrados, que modula o fluxo sanguíneo, formação de trombos e atividade 

neuronal. Além disto, a produção biológica do NO é um importante mecanismo de defesa 

(PACHER; BECKMAN; LIAUDET, 2007). 

Por ter somente um elétron desemparelhado, o NO apresenta forte ligação ao ferro de 

grupamentos heme, sendo isto crucial para sua atividade biológica de ativar a guanilato 

ciclase (GC), ou retardar a respiração mitocondrial ao ligar-se à citocromo-c oxidase, por 

exemplo. Entretanto, quando o NO reage com o radical superóxido (O2
●-), provindo de 

enzimas como a NADPH oxidase e xantina oxidase, é gerado peroxinitrito (ONOO-), uma 

espécie reativa de nitrogênio (ERN) altamente oxidante. Logo, passam a ocorrer processos 
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patológicos que resultam em substancial oxidação (como a nitração de proteínas) e potencial 

destruição de constituintes celulares, conduzindo à disfunção de processos celulares 

essenciais, rompimento da sinalização celular, e a indução de morte celular através de necrose 

ou apoptose (VIRAG et al., 2003; PACHER; BECKMAN; LIAUDET, 2007). 

Durante o processo inflamatório, a iNOS não apresenta um aumento substancial na sua 

atividade e produção de NO se comparada as outras isoformas da NOS. Mas, por apresentar 

atividade mesmo com concentrações normais de cálcio, e pela indução de sua expressão, a 

iNOS passa a ser uma grande fonte de NO (NATHAN, C.; XIE, 1994b; a). 

Já o papel do NO durante as convulsões ainda não é claro: Enquanto alguns autores 

acreditam que ele é um anticonvulsivante endógeno (MAGGIO et al., 1995; MOAZZAMI; 

EMAMZADEH-FARD; SHABANI, 2012; SHAFAROODI et al., 2012), outros sugerem que 

esta molécula apresenta um papel pró-convulsivo (VAN LEEUWEN; DE VRIES; DZOLJIC, 

1995; REHNI et al., 2009; BEAMER et al., 2012). 

Há estudos que mostram o envolvimento do NO gerado pelas isoformas da NOS no 

sistema nervoso central de modelos agudos da Acidemia Metilmalônica. As convulsões e a 

carbonilação proteica induzidas pela injeção intraestriatal de MMA são moduladas de maneira 

bifásica pela administração prévia de um inibidor não-específico da NOS, o Nω-nitro-L-

arginina metil éster (L-NAME): Em baixas doses, o L-NAME se mostrou protetor; mas em 

uma dose elevada, ele potencializou o efeito do MMA (ROYES et al., 2005). Já o inibidor 

específico da nNOS, 7-Nitroindazol (7-NI), potencializou as convulsões e a carbonilação 

proteica induzidas pelo MMA; enquanto o substrato para NOS, L-arginina, atenuou os efeitos 

do mesmo (ROYES et al., 2007). 

 

 

1.9 Justificativa 

 

 

Sabendo que a isoforma induzível da óxido nítrico sintase (iNOS) exacerba o processo 

inflamatório e condições neurodegenerativas, seria interessante especificar sua influência no 

sistema nervoso central de modelos experimentais da Acidemia Metilmalônica. 

 

 

1.10 Problemática 
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A iNOS possui relação com sintomas neurológicos estudados em modelos 

experimentais da Acidemia Metilmalônica? 

  

 

1.11 Objetivos 

 

 

1.11.1 Objetivo Geral 

 

 

Investigar o envolvimento da iNOS nas convulsões e na atividade de enzimas do 

córtex cerebral de camundongos injetados com MMA via intracerebroventricular (i.c.v.); e 

investigar se a injeção subcutânea (s.c.) e crônica de MMA em ratos jovens altera parâmetros 

comportamentais e/ou inflamatórios no córtex cerebral. 

 

 

1.11.2 Objetivos do Artigo 

 

 

Avaliar o efeito da injeção i.c.v. de MMA em camundongos selvagens e nocaute para 

iNOS sobre: 

- As convulsões comportamentais e EEG; 

- A produção de óxido nítrico; 

- A nitração de resíduos de tirosina; 

- A atividade da Na+,K+-ATPase; 

- A atividade da SDH. 

 

 

1.11.3 Objetivos do Manuscrito 

 

 

Avaliar o efeito da injeção s.c. crônica de MMA em ratos jovens sobre: 

- A memória e a ansiedade; 
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- A contagem de células brancas sanguíneas; 

- A concentração de citocinas pró-inflamatórias; 

- A expressão da iNOS; 

- A nitração de resíduos de tirosina. 



 

 

2 CONVULSÕES INDUZIDAS POR METILMALONATO SÃO 

ATENUADAS EM CAMUNDONGOS NOCAUTE PARA ÓXIDO 

NÍTRICO SINTASE INDUZÍVEL - ARTIGO

 

2.1 Título Original 

 

 

Methylmalonate-induced seizures are attenuated in inducible nitric oxide synthase 

knockout mice. 

 

 

2.2 Autores 

 

 

Leandro Rodrigo Ribeiro, Michele Rechia Fighera, Mauro Schneider Oliveira, Ana 

Flávia Furian, Leonardo Magno Rambo, Ana Paula de Oliveira Ferreira, André Luiz Lopes 

Saraiva, Mauren Assis Souza, Frederico Diniz Lima, Danieli Valnes Magni, Renata 

Dezengrini, Eduardo Furtado Flores, D. Allan Butterfield, Juliano Ferreira, Adair Roberto 

Soares dos Santos, Carlos Fernando Mello, Luiz Fernando Freire Royes. 

 

 

2.3 Periódico 

 

 

International Journal of Developmental Neuroscience. 

 

 

2.4 Data do Aceite 

 

 

19 de Novembro de 2008. 



36 

 

 

 

 

 



37 

 

 

 

 

 



38 

 

 

 

 

 



39 

 

 

 

 

 



40 

 

 

 

 

 



41 

 

 

 

 

 



42 

 

 

 

 

 

 



 

 

3 ADMINISTRAÇÃO CRÔNICA DE METILMALONATO EM RATOS 

JOVENS ALTERA MARCADORES NEUROINFLAMATÓRIOS E 

MEMÓRIA ESPACIAL - MANUSCRITO

 

 

3.1 Título Original 

 

 

Chronic administration of methylmalonate on young rats alters neuroinflammatory 

markers and spatial memory. 

 

 

3.2 Autores 

 

 

Leandro Rodrigo Ribeiro, Iuri Domingues Della-Pace, Ana Paula de Oliveira 

Ferreira1, Vinícius Rafael Funk, Simone Pinton, Franciane Bobinski, Clarissa Vasconcelos de 

Oliveira, Fernando da Silva Fiorin, Ana Flávia Furian, Mauro Schneider Oliveira, Cristina 

Wayne Nogueira, Adair Roberto Soares dos Santos, Luiz Fernando Freire Royes, Michele 

Rechia Fighera. 

 

 

3.3 Periódico 

 

 

Immunobiology. 

 

 

3.4 Data da Submissão 

 

 

30 de Novembro de 2012. 
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4 DISCUSSÃO

 

 

A Acidemia Metilmalônica é um EIM, uma acidemia orgânica que causa intoxicação 

aguda ou crônica devido à deficiência, parcial ou total, na atividade da MCM, ou defeitos na 

captação, transporte ou síntese da AdoCbl, o cofator da enzima, levando ao acúmulo primário 

de MMA e outros metabólitos nos órgãos, tecidos e fluídos corporais (MANOLI; VENDITTI, 

1993; FENTON; ROSENBERG, 1995; SAUDUBRAY; SEDEL; WALTER, 2006). Os sinais 

clínicos da acidemia podem demorar a aparecer, variando de horas até semanas depois do 

nascimento, e progridem de sintomas gastrintestinais inespecíficos para manifestações 

neurológicas como as convulsões, podendo culminar em coma, morte ou lesão cerebral 

permanente, com degeneração seletiva dos núcleos da base e do córtex cerebral, e o 

consequente déficit neurológico (MANOLI; VENDITTI, 1993; DEODATO et al., 2006). 

Atualmente, o tratamento dos pacientes com Acidemia Metilmalônica inclui medidas 

terapêuticas como remoção das toxinas por transfusão de sangue, restrição dietética para 

aminoácidos propiogênicos, alta ingestão calórica, administração de L-carnitina para 

tamponamento do propionil-CoA, utilização de antibióticos para reduzir a produção de 

propionato pela flora intestinal, utilização de antioxidantes, transplante hepático para prover 

atividade enzimática da MCM, e suplementação com vitamina B12 para algumas variantes da 

acidemia (MANOLI; VENDITTI, 1993; OGIER DE BAULNY; SAUDUBRAY, 2002; 

DEODATO et al., 2006). Considerando que estes tratamentos não são completamente 

eficazes na prevenção das manifestações clínicas, se faz necessária a busca por outras 

“estratégias” que possam auxiliar no tratamento desta acidemia. 

No artigo intitulado “Convulsões Induzidas por Metilmalonato são Atenuadas em 

Camundongos Nocaute para Óxido Nítrico Sintase Induzível”, publicado em 2009 no 

periódico International Journal of Developmental Neuroscience, utilizamos animais com 

genes “nocauteados” para a iNOS. Esta técnica foi desenvolvida pelos geneticistas Martin J. 

Evans, Mario Capecchi e Oliver Smithies, laureados em 2007 com o Prêmio Nobel de 

Medicina ou Fisiologia, e baseia-se em inativar um determinado gene substituindo-o ou 

interrompendo-o com um pedaço artificial de DNA, o que causa alterações no fenótipo do 

animal, como em características bioquímicas, e representa uma importante ferramenta de 

pesquisa (MANIS, 2007). Dessa forma, os camundongos nocaute para iNOS não expressam 

esta enzima e, portanto, produzem NO somente pelas outras isoformas da NOS. Este foi o 
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meio para se estudar o papel da iNOS nas convulsões induzidas pela injeção i.c.v. de MMA 

em camundongos, um modelo experimental agudo da Acidemia Metilmalônica. 

Este estudo mostrou que camundongos nocaute para iNOS permaneceram menos 

tempo em convulsão, quando injetados i.c.v. com MMA, evitando um aumento na amplitude 

média EEG durante o período de avaliação. Os animais nocaute não apresentaram aumento 

nos níveis de nitrito e nitrato (NOx), metabólitos estáveis do NO (MIRANDA; ESPEY; 

WINK, 2001); mas tiveram uma redução parcial no dano nitrosativo, mensurado pela 3-

nitrotirosina (3-NT). Além disto, os camundongos nocaute tiveram menor inibição na 

atividade da Na+,K+-ATPase, uma enzima que contribui para manutenção do gradiente 

eletroquímico responsável pelos potencias de ação e repouso, e captação e liberação de 

neurotransmissores (STAHL; HARRIS, 1986); mas não houve diferença na inibição da SDH, 

uma enzima presente na membrana mitocondrial interna que faz parte do Ciclo de Krebs e da 

cadeia transportadora de elétrons (YANKOVSKAYA et al., 2003). 

Já no manuscrito intitulado “Administração Crônica de Metilmalonato em Ratos 

Jovens Altera Marcadores Neuroinflamatórios e Memória Espacial”, submetido em 2012 para 

o periódico Journal of Neuroinflammation, recriamos o modelo experimental da Acidemia 

Metilmalônica desenvolvido pelo professor Moacir Wajner (WAJNER et al., 1988), com a 

injeção subcutânea e crônica de MMA em ratos durante um período de desenvolvimento, para 

causar o acúmulo do mesmo, em concentrações semelhantes à encontrada em pacientes 

recém-nascidos. O objetivo deste estudo era verificar se este modelo da acidemia poderia 

desencadear processos neuroinflamatórios, como induzir a expressão da iNOS. 

Observou-se através deste estudo que o tratamento crônico com MMA desencadeou 

um déficit de memória/aprendizado espacial dos ratos. O tratamento com MMA também 

causou uma redução no número de neutrófilos, as primeiras células sanguíneas leucocitárias 

que deveriam chegar nas áreas de inflamação para defender o organismo (WITKO-SARSAT 

et al., 2000); mas levou à um aumento de leucócitos mononucleares, que também fazem parte 

do sistema imunológico, como os linfócitos e monócitos. Ademais, o MMA induziu um 

aumento nos níveis da interleucina-1beta (IL-1β) e do fator de necrose tumoral-alfa (TNF-α), 

que são citocinas pró-inflamatórias; assim como um aumento na expressão da iNOS e no dano 

nitrosativo, verificado pelos níveis elevados de 3-NT. 

Como dito anteriormente, uma das características da injeção i.c.v. de MMA é o 

aparecimento de convulsões (DE MELLO et al., 1996). Logo, através dos achados do 

primeiro estudo foi comprovado que existe uma relação entre a produção de NO pela 

isoforma induzível da NOS e a duração das convulsões, estresse nitrosativo e redução na 
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atividade da Na+,K+-ATPase. Inclusive, um prejuízo ao funcionamento desta enzima pode ser 

consequência do estresse nitrosativo e também pode ser a causa do desenvolvimento e da 

propagação de episódios convulsivos (MORO et al., 2005; FURIAN et al., 2007). 

Apesar dos animais injetados com MMA de modo crônico (via s.c.) não apresentarem 

esse tipo de manifestação comportamental, um conjunto de evidências farmacológicas e 

neuroquímicas suporta a ideia de que a inflamação do SNC pode contribuir para a ocorrência 

de convulsões em várias formas de epilepsia e modelos animais de crises convulsivas 

(VEZZANI; GRANATA, 2005). Além disso, a inflamação está relacionada à diversas 

doenças do SNC, incluindo o traumatismo crânioencefálico, acidente vascular cerebral, 

epilepsia, esclerose múltipla, doença do neurônio motor, doenças do movimento, doença de 

Alzheimer, e doenças psiquiátricas, como a depressão, ansiedade e esquizofrenia. A maioria 

dos mediadores inflamatórios são muito pouco expressos no SNC saudável, mas eles são 

rapidamente induzidos por neurônios, astrócitos, micróglia e oligodendrócitos, em resposta ao 

dano tecidual ou infecções (LUCAS; ROTHWELL; GIBSON, 2006). 

Assim sendo, o segundo estudo evidenciou que o MMA pode induzir um aumento de 

marcadores neuroinflamatórios, incluindo citocinas que desencadeiam a expressão da iNOS; o 

consequente dano nitrosativo; e outras alterações no sistema imunológico e no SNC. A 

relevância disto se dá pela ligação com o primeiro estudo: o aumento nos níveis da iNOS, 

desencadeado pelo acúmulo de MMA, pode facilitar o processo fisiopatológico e as 

manifestações neurológicas/comportamentais encontradas tanto na clínica quanto nos 

modelos animais da Acidemia Metilmalônica. 

Embora os pacientes com Acidemia Metilmalônica apresentem alterações 

comportamentais e bioquímicas, tais como convulsões e alterações no sistema imunológico 

(CHURCH et al., 1984; FENTON; ROSENBERG, 1995), compatíveis com os modelos 

experimentais estudados, é complicado extrapolar os resultados apresentados com animais 

para o ser humano. Contudo, apesar das evidências apresentadas serem de grande valia para o 

entendimento da fisiopatologia desta doença, bem como no estabelecimento de novas 

condutas para tratamento dos pacientes, outros estudos em animais e seres humanos são 

necessários para avaliar as implicações clínicas da utilização de inibidores específicos da 

iNOS ou de anti-inflamatórios. 

 



 

 

5 CONCLUSÃO 

 

 

De acordo com os resultados obtidos, pode-se concluir que: 

A iNOS está envolvida nas convulsões induzidas por MMA em camundongos 

selvagens e nocaute, pois aumenta os níveis de óxido nítrico, que podem causar parte do dano 

nitrosativo e da inibição da Na+,K+-ATPase. 

O tratamento crônico com MMA em ratos jovens pode causar um déficit de 

memória/aprendizado espacial devido ao processo neuroinflamatório e dano nitrosativo 

encontrado no córtex cerebral. 

Portanto, se os resultados apresentados neste estudo ocorrerem em humanos, a iNOS 

pode ser um possível alvo terapêutico para o tratamento/prevenção da neuropatologia dos 

pacientes com Acidemia Metilmalônica. 
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