
 

XI EPCC 
Anais Eletrônico 

29 e 30 de outubro de 2019 

O AZURE B INIBE A BIOSSÍNTESE HEPÁTICA DE GLICOSE  

 
Ana Flavia Gatto Raimundo1, Karina Borba Paulino dos Santos2, Márcio Shigueaki 

Mito3, Wilker Caetano4, Paulo Cesar de Souza Pereira5, Rodrigo Polimeni Constantin6 
 

1 Acadêmica do curso de mestrado do Programa de Pós-Graduação em Ciências Biológicas, Universidade Estadual de Maringá 
– UEM. Maringá, Paraná. Bolsista CAPES. anafgatto@hotmail.com 

2 Acadêmica do curso de mestrado do Programa de Pós-Graduação em Ciências Biológicas, Universidade Estadual de Maringá 
– UEM. Maringá, Paraná. Bolsista CAPES. karina_b@hotmail.com 

3 Acadêmica do curso de doutorado do Programa de Pós-Graduação em Ciências Biológicas, Universidade Estadual de 
Maringá – UEM. Maringá, Paraná. Bolsista CAPES. m_s_mito@yahoo.com.br 

4 Docente, doutor, Departamento de Química, Universidade Estadual de Maringá–UEM. Maringá, Paraná. wcaetano@uem.br 
5 Docente, doutor, Departamento de Química, Universidade Estadual de Maringá–UEM. Maringá, Paraná. 

paulocamver@hotmail.com 

6 Docente, doutor, Departamento de Bioquímica, Universidade Estadual de Maringá–UEM. Maringá, Paraná. 
rpconstantin@uem.br 

RESUMO 
 

A Terapia Fotodinâmica (TFD) é uma técnica que consiste na administração de um 
fotossensibilizador (F), seguida pela irradiação de luz visível de comprimento de onda específico, na 
presença de oxigênio, produzindo espécies reativas de oxigênio (EROs) e levando a morte celular. O Azure 
B (AB) é um fenotiazínico que apresenta alto potencial como F para aplicação na TFD. Desta forma, o 
presente estudo teve como objetivos avaliar os efeitos diretos AB (40 μM) sobre a gliconeogênese hepática. 
Foram utilizados ratos machos da linhagem Wistar (180─280g). Perfusões foram realizadas utilizando 
fígados de ratos sob jejum de 12 h. O AB (40 μM) inibiu a gliconeogênese a partir de lactato e piruvato de 
forma progressiva e, no final, muito acentuada, chegando a uma inibição máxima de 71%. O consumo de 
oxigênio teve um estímulo máximo de 16% sob a infusão de AB, sem recuperação após sua retirada. 
Conclui-se que a inibição da gliconeogênese hepática é uma consequência de distúrbios no metabolismo 
energético mitocondrial. Nesta situação específica, um possível efeito adverso seria a hipoglicemia. Embora 
o AB tenha potencial para ser utilizado na TFD e em outras modalidades de tratamento clínico, os efeitos 
apresentados no presente estudo devem ser avaliados e considerados com cautela, especialmente no caso 
de um possível tratamento crônico utilizando este fenotiazínico. 

 
Palavras-chave: Fotossensibilizadores; Metabolismo hepático; Mitocôndrias; Perfusão hepática; Terapia 
Fotodinâmica. 

 

1 INTRODUÇÃO 
 

A Terapia Fotodinâmica (TFD) é uma modalidade clínica que se baseia na reação 
de um fotossensibilizador, seguida pela irradiação da luz visível de comprimento de onda 
específico que, na presença de oxigênio, produz espécies reativas de oxigênio (EROs). 
Uma dessas espécies é o oxigênio singlete, que é citotóxico e altera irreversivelmente os 
componentes vitais das células através de dano oxidativo, resultando na morte das 
células (RIBEIRO et al., 2005; ISSA; MANELA-AZULAY, 2010; CARMELLO, 2011). Essa 
técnica é utilizada para tratar diversos tipos de câncer e outras patologias (DAVANZO et 
al., 2017; PLAETZER et al., 2013; RIBEIRO et al., 2007). O Azure B (AB) (Figura 1) é uma 
molécula da classe dos fenotiazínicos, análoga ao Azul de Metileno. Uma vez que possui 
algumas das propriedades de um fotossensibilizador ideal, o AB é um forte candidato a 
ser utilizado clinicamente na TFD. Porém, existem poucos estudos avaliando a 
aplicabilidade do AB na TFD, sendo o Azul de Metileno mais extensivamente testado 
(TARDIVO et al., 2004; LEE; WURSTER, 1995).  

A mitocôndria é considerada um potencial alvo para a TFD devido ao fato dessa 
organela possuir uma variedade de funções metabólicas vitais para as células que, 
quando perturbadas, podem exercer um papel importante no processo de eliminação das 
células tumorais (VAN STRATEN et al., 2017). Portanto, é de suma importância investigar 
e compreender a maneira como as células respondem aos fotossensibilizadores e, 
especialmente, os efeitos que eles podem causar sobre a bioenergética mitocondrial 
mesmo quando não fotoativados. 
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Estudos prévios realizados por nosso grupo demonstraram que o AB inibe a 
fosforilação oxidativa mitocondrial na ausência de irradiação, o que poderia comprometer 
a disponibilidade de ATP para vias biossintéticas. Uma dessas vias metabólicas é a 
gliconeogênese hepática, fundamentalmente importante para a manutenção 
normoglicêmica. Desta forma, o presente estudo teve como objetivo principal avaliar os 
efeitos agudos do AB (40 μM) sobre a gliconeogênese hepática, uma via estritamente 
dependente de ATP. 

 

 
                                            Figura 1: Estrutura química do Azure B 

 
2 DESENVOLVIMENTO 
  

Foram utilizados ratos machos da linhagem Wistar (180─280 g), submetidos à 
eutanásia por métodos aprovados pelo CONCEA. Perfusões hepáticas foram realizadas 
utilizando fígados de ratos sob jejum de 12h. Lactato (2 mM) e piruvato (0,2 mM) foram 
utilizados como substratos gliconeogênicos. A produção de glicose foi avaliada 
enzimaticamente e o consumo de oxigênio foi medido polarograficamente. De acordo com 
os resultados obtidos nos experimentos de perfusão hepática (Gráfico 1A e B), após um 
período de pré-perfusão de 10 minutos na ausência de substratos, infundiu-se lactato (2 
mM) e piruvato (0,2 mM) durante 20 minutos, seguido de 20 minutos adicionais de infusão 
de AB (40 μM) na presença de lactato (2 mM) e piruvato (0,2 mM). Na ausência de AB, a 
infusão de lactato (2 mM) e piruvato (0,2 mM) produziu aumentos rápidos e sustentados 
na produção de glicose e no consumo de oxigênio, conforme pode ser observado nos 
Gráficos 1A e B. Como também pode ser observado, o AB inibiu a gliconeogênese de 
forma progressiva e, no final, muito acentuada, chegando a uma inibição máxima de 71% 
(Gráfico 1A). Após interrupção da infusão de AB, houve apenas uma recuperação parcial 
na produção de glicose durante os 20 minutos após a interrupção. A infusão de AB (40 
μM) também causou um aumento imediato no consumo de oxigênio, no qual se obteve 
um estímulo máximo de 16% aos 6 minutos de infusão (Figura 1B). Os efeitos também se 
apresentaram significativos aos 2, 6 e 10 minutos de infusão. Nenhuma recuperação 
substancial ocorreu durante os 20 min após a cessação da infusão de AB. 
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Gráfico 1: Efeitos do azure B (AB) sobre os fluxos metabólicos de fígados de ratos em jejum (12 h). (A): 

Evolução temporal dos efeitos do azure B (40 µM) na produção de glicose. Piruvato (0,2 mM) e lactato (2 
mM) foram infundidos de 10 a 70 min e o azure B de 30 a 50 min. Amostras do perfusado foram coletadas 
para a quantificação da glicose. (B): Evolução temporal dos efeitos do azure B (40 µM) sobre o consumo de 
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oxigênio. O consumo de oxigênio foi medido polarograficamente. Os dados estão apresentados como média 
± erro padrão da média de 5 experimentos com protocolo idêntico. Os asteriscos indicam diferenças 
significativas comparadas com os valores obtidos imediatamente antes da infusão do azure B, de acordo 
com teste t de Student (*p < 0,05). 

Fonte: Dados da pesquisa. 
 

No fígado em perfusão isolada, a infusão do AB (40 μM) inibiu fortemente a 
produção de glicose a partir de substratos exógenos (lactato e piruvato), na condição de 
jejum, enquanto o consumo de oxigênio foi estimulado. O aumento do consumo de 
oxigênio (Figura 1B) observado durante a infusão de AB é um forte indicativo de que a 
velocidade do fluxo de elétrons na cadeia respiratória mitocondrial tenha aumentado 
devido a um efeito desacoplador, o que, como se sabe muito bem, compromete a 
biossíntese de ATP via fosforilação oxidativa e, consequentemente, vias metabólicas 
dependentes de energia como a gliconeogênese. 

Alinhados a este raciocínio, estudos prévios realizados por nosso grupo 
demonstraram que o AB, de fato, atua como um desacoplador da fosforilação oxidativa 
em mitocôndrias isoladas, inibindo a biossíntese de ATP a partir de diferentes substratos 
oxidáveis. Os dados dos experimentos de perfusão hepática no presente estudo 
forneceram evidências de que o AB também é ativo em células intactas, um ambiente 
bem mais complexo do que o encontrado em uma simples suspensão de mitocôndrias 
isoladas. Diferenças na dependência de concentração entre a ação sobre mitocôndrias 
isoladas e sobre o tecido intacto são comuns e, no caso particular do fígado em perfusão, 
deve-se ao menos parcialmente a fatores como passagem através da membrana 
plasmática, a presença de numerosos sítios de ligação intracelular e a reações de 
biotransformação, todos importantes para disponibilizar xenobióticos para a mitocôndria.  

As reações gliconeogênicas catalisadas pelas enzimas piruvato carboxilase, 
fosfoenolpiruvato carboxicinase e fosfoglicerato cinase são dependentes de ATP. A 
piruvato carboxilase, inclusive, é o principal ponto de regulação da gliconeogênese, 
apresentando um coeficiente de controle de fluxo que varia entre 56 e 75% 
(CONSTANTIN et al., 2010). Diante do exposto, é muito provável que a inibição da 
gliconeogênese evidenciada no presente estudo seja, fatidicamente, uma consequência 
da ação do AB nas mitocôndrias hepáticas. Uma diminuição na carga energética celular 
em decorrência do déficit da síntese mitocondrial de ATP poderia comprometer, além da 
gliconeogênese, outras vias metabólicas hepáticas estritamente dependentes de ATP 
(CONSTANTIN et al., 2010). A gliconeogênese hepática desempenha um papel 
fundamental na manutenção dos níveis de glicose no sangue e, para tanto, sintetiza 
glicose a partir de compostos que não carboidratos, como lactato e piruvato (KLOVER; 
MOONEY, 2004). Assim, um possível efeito adverso devido à administração de AB seria a 
hipoglicemia devido à inibição da produção de glicose pelo fígado, especialmente em 
períodos de jejum. É importante mencionar que devido à similaridade do metabolismo 
mitocondrial em diferentes tecidos, outros processos metabólicos poderiam ser afetados. 
No músculo, por exemplo, estímulos sobre a via glicolítica seriam esperados como forma 
de compensar diminuições nas taxas de biossíntese de ATP via fosforilação oxidativa.  
Neste caso, aumentos dramáticos na síntese de lactato poderiam ocorrer, levando a 
quadros de acidose láctica (BEGRICHE et al., 2011; CONSTANTIN et al., 2010). 
 

3 CONSIDERACÕES FINAIS 
 

O presente trabalho, portanto, esclarece aspectos importantes sobre os efeitos 
metabólicos do AB no fígado e as possíveis consequências fisiológicas. Embora não 
existam relatos de casos de inibição da gliconeogênese pelo AB, os resultados do 
presente estudo fornecem bases para se prever que um dos possíveis efeitos adversos 
causados por este fenotiazínico seria a hipoglicemia devido a uma inibição da 
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gliconeogênese, provavelmente devido a um déficit na carga energética celular em 
hepatócitos. Não se pode descartar que durante um tratamento prolongado, distúrbios 
mitocondriais como este poderiam desencadear uma variedade de outras consequências 
deletérias envolvendo a homeostase energética. Esses resultados indicam que as ações 
exercidas pelo AB no fígado devem ser consideradas quando do seu uso. Novas 
investigações são ainda essenciais para esclarecer totalmente seu mecanismo de ação, 
seus efeitos sobre processos metabólicos e as implicações clínicas destes achados.  
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