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RESUMO 

  

O bisfenol A é um dos produtos químicos mais produzidos a nível global. É o monómero utilizado na síntese 

de plásticos de policarbonato e resinas epóxi aplicadas na produção de embalagens alimentares, garrafas de 

água, produtos eletrónicos, médicos e dentários. Além da sua atividade estrogénica, o bisfenol A é também 

um reconhecido indutor de stresse oxidativo. O composto tem sido associado a uma diversidade de 

complicações na saúde de animais e na população humana, assim, o estudo dos seus efeitos toxicológicos 

constitui uma área de interesse científico. Em ratos pode contribuir para a formação de espécies reativas, 

afetar a atividade do sistema antioxidante e induzir hepatotoxicidade. 

A L-carnitina é uma pequena molécula hidrossolúvel, endógena da membrana mitocondrial e amplamente 

distribuída na natureza. Esta no organismo participa no metabolismo lipídico onde a sua principal função é 

o transporte de ácidos gordos de cadeia longa para a matriz mitocondrial, local da β-oxidação. É já conhecido 

que a L-carnitina melhora a capacidade antioxidante das células e tecidos, através da sua atividade contra 

radicais livres. 

Este estudo pretendeu investigar os danos oxidativos promovidos pela exposição crónica ao bisfenol A, em 

fígado de rato, e avaliar a ação protetora da L-carnitina no combate ao stresse oxidativo. 

O modelo animal usado foi o rato Wistar albino em idade adulta e do sexo masculino com 450-500 g de 

massa corporal. Os ratos foram divididos em quatro grupos: primeiro grupo, controlo, foi administrada 

apenas água potável aos animais; segundo grupo, bisfenol A, solução aquosa de bisfenol 0,05 mg/L 

administrada aos animais; terceiro grupo, L-carnitina, solução aquosa de L-carnitina 0,006 mg/L; quarto 

grupo, bisfenol A e L-carnitina, solução aquosa bisfenol 0,05 mg/L e L-carnitina 0,006 mg/L administrada 

aos animais. O período de exposição decorreu ao longo de oito meses, após o qual se procedeu à eutanásia 

dos animais e recolha dos fígados para estudos posteriores. Foram avaliados alguns marcadores da função 

hepática como a albumina sérica, a bilirrubina total e as atividades da alanina transaminase e aspartato 

transaminase, assim como a bioenergética mitocondrial do fígado e marcadores de stresse oxidativo e 

enzimas com papel relevante na proteção contra os radicais livres.  

No grupo do Bisfenol A, os níveis séricos das transaminases foram significativamente aumentados para a 

alanina transaminase e para a aspartato transaminase, a bilirrubina surgiu também superior mas com um 

aumento não significativo, enquanto os níveis de albumina permaneceram semelhantes ao controlo. 

Entre as enzimas antioxidantes analisadas apenas a glutatião redutase surgiu significativamente aumentada 

pela exposição ao BPA. As atividades da catalase e da superóxido dismutase apresentaram-se ligeiramente 

aumentadas, assim como a peroxidação lipídica. A produção de peróxido de hidrogénio na mitocôndria 

aumentou significativamente no grupo exposto ao bisfenol A exceto no caso do substrato ascorbato- 

N,N,N’,N’ - tetrametil-p-fenilenodiamina em que as diferenças não foram significativas. O conteúdo em 

glutatião nas formas oxidada e reduzida não sofreu alterações relevantes assim como a atividade da glutatião 

S-transferase. A velocidade de respiração diminuiu nos complexos I, II e IV em todos os estados respiratórios 

estudados, porém, não apresentou diferenças significativas quando utilizado o ascorbato- N,N,N’,N’ - 

tetrametil-p-fenilenodiamina como substrato respiratório.  

Estes resultados mostram que o bisfenol A induz danos na função hepática e altera a bioenergética do fígado 

podendo resultar em stresse oxidativo provocado pela exposição a este xenoestrogénio. A suplementação 

com L-carnitina permitiu reverter, parcialmente, as alterações promovidas pela exposição ao bisfenol A em 

alguns dos parâmetros analisados. Podemos assim concluir que a L-carnitina poderá em determinadas 

condições promover uma ação protetora contra os danos oxidativos induzidos pelo bisfenol A no fígado dos 

animais. 

 

Palavras-chave: Bisfenol A, L-carnitina, stresse oxidativo, antioxidantes
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ABSTRACT 
 

Bisphenol A is one of the most widely chemicals produced in the world. Is the monomer used to manufacture 

polycarbonate plastics and epoxy resins applied in the production of food packages, water bottles and 

electronic, medical and dental products. Besides its estrogenic activity, bisphenol A is a recognized oxidative 

stress inducer. The compound has been associated with a diversity of health problems both in animal and 

human population, thereby, the study of their toxicological effects is an interesting field to the scientific 

community. In rat it can contribute to reactive species generation, affect antioxidant defense system and 

induce hepatotoxicity.  

L-carnitine is a water soluble small molecule, endogenous from mitochondrial membrane and broadly 

distributed in nature. In the organism participates in lipid metabolism where its main function is the transport 

of long chain fatty acids to the mitochondrial matrix, where β-oxidation takes place. Is already known that 

L-carnitine improves cell and tissue antioxidant capacity by its activity against free radicals. 

In this work we have studied the oxidative damage in rat liver promoted by chronic exposure to bisphenol A 

and evaluated the protective role to oxidative stress of L-carnitine. 

Adult male Wistar albine rat with 450-500 g of weight were used during eight months. The animals were 

divided in four groups: first group, control, only drinking water; second group, bisphenol A, an aqueous 

solution of bisphenol A 0.05 mg/L was given to animals as a drinking water; third group, L-carnitine, an 

aqueous solution of 0.06 mg/L was given to drink and a fourth group, Bisphenol A and L-carnitine, where a 

solution of bisphenol 0.05 mg/L and L-carnitine 0.06 mg/L was given as drinking water. Animals were 

euthanized eight months later the beginning of treatment and their livers were collected. 

Serum albumin, total bilirubin, alanine transaminase and aspartate aminotransferase activity were all 

measured, liver mitochondrial bioenergetics and several enzymes envolved in cell antioxidate activity as well 

several biomarkers for oxidative stress were evaluated. 

Among the enzymes studied only the activity of glutathione reductase was significantly increased in the 

bisphenol A group and catalase, superoxide dismutase were slightly increased as well as lipid peroxidation. 

The production of mitochondrial hydrogen peroxide was significantly increased in animals exposed to 

bisphenol A except with the ascorbate - N,N,N’,N’-tetramethyl-p-phenylenediamine substrate where the 

differences were not significant when compared to control group. The thiol content, in both forms (reduced 

and oxidized) and the glutathione S-transferase activity did not show differences, when compared to control 

group. 

The respiration rate was inhibited for complexes I, II and IV in all respiratory states studied, however, with 

ascorbate - N,N,N′,N′-tetramethyl-p-phenylenediamine substrate this inhibition was not significant. 

These results show that bisphenol A promote damage in hepatic function and induces changes in liver 

bioenergetics which can exacerbate the oxidative stress imposed by this xenostrogen. The co-administration 

of L-carnitine have partially reverted the alterations promoted by bisphenol A in some of the parameters 

studied. Therefore, L-carnitine has, in some conditions, the ability to counteract the oxidative damage in liver 

tissues of rats exposed to bisphenol A. 

 

Keywords: Bisphenol A, L-carnitine, oxidative stress, antioxidants 
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O papel da L-carnitina na proteção de danos oxidativos induzidos pelo bisfenol A 
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1.1. Compostos desreguladores endócrinos  

O conceito de desregulação endócrina foi introduzido em 1991 por Colborn e Clement 

numa sessão de trabalho intitulada “Chemically Induced Alterations in Sexual Development: 

The Wildlife/ Human Connection”. Uma série de compostos químicos, incluindo fitoquímicos, 

pesticidas e químicos industriais, têm a capacidade de alterar as funções normais do sistema 

endócrino em diversas espécies (Colborn et al., 1996; Gray et al., 2001). 

Os compostos desreguladores endócrinos (EDCs) ou xenoestrogénios são compostos 

naturais ou sintéticos com a capacidade de desregular as funções endócrinas ao mimetizar ou 

bloquear a ação de hormonas endógenas alterando as funcionalidades normais do sistema 

endócrino (Schug et al., 2011; Sekizawa, 2008; Thomson et al., 2005). Apresentam estruturas 

semelhantes ao estradiol e pertencem a este grupo substâncias como pesticidas e subprodutos 

industriais (Steinmetz et al., 1998). Estes compostos foram introduzidos nos ecossistemas ao 

longo das últimas décadas expondo os animais e a população humana aos seus efeitos tornando-

se num tema preocupante para a saúde global (Chouhan et al., 2015; Michalowicz, 2014; 

Sekizawa, 2008). Os EDCs são, por norma, lançados em grandes quantidades nos meios 

aquáticos diretamente de efluentes, sem qualquer tipo de tratamento, ou então de forma indireta 

a partir de estações de tratamento de resíduos. Os EDCs podem exercer efeitos adversos para a 

saúde pela sua ubiquidade, resistência à degradação e capacidade de se acumularem nos tecidos 

adiposos (Colborn, 1995; Steinmetz et al., 1998). Esta presença comum e ubíqua no ambiente 

torna o seu estudo de grande interesse científico (Maguire, 1999). 

O Bisfenol A (BPA) (4,4’-isopropilidenodifenol; 2,2-bis(4-hidroxifenil)-propano) é um 

desregulador endócrino sintético que mimetiza a ação da hormona estrogénica 17β-estradiol 

(Figura 1) (Alonso-Magdalena et al., 2012; Krishnan et al., 1993; Wisniewski et al., 2015). A 

atividade estrogénica do BPA foi identificada pela primeira vez por Krishnan e colaboradores 

(1993) em água autoclavada em frascos de policarbonato (PC). A estrogenicidade do BPA 

advém da sua ligação a recetores estrogénicos (ER) alfa (ERα) e beta (ERβ) ainda que a sua 

afinidade com estes recetores seja bastante inferior quando comparada com o estrogénio natural 

(Iso et al., 2006; Krishnan et al., 1993) ou o derivado etinilestradiol e ainda o estrogénio 

sintético não esteroide dietilestilbestrol (Richter et al., 2007) este último considerado 

carcinogénico para os mamíferos (Tsutsui et al., 1998). 
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Os desreguladores endócrinos, incluindo o BPA, além da sua atividade estrogénica são 

também reconhecidos como indutores de stresse oxidativo (Babu et al., 2013; Hassan et al., 

2012; Rashid et al., 2009).  

 

Figura 1 - Estruturas químicas do bisfenol A à esquerda e do 17β-estradiol à direita. 

 

1.2. Bisfenol A 

1.2.1. Síntese e produção 

O bisfenol A foi sintetizado pela primeira vez em 1891 pelo químico russo Alexander P. 

Dianin numa reação de condensação de duas moléculas de fenol com uma molécula de acetona, 

em condições acídicas, alta temperatura e na presença de um catalisador como o ácido clorídrico 

ou uma resina de troca iónica (Rubin, 2011; Staples et al., 1998; Vogel, 2009). 

 Em 1930 o médico britânico Edward C. Dodds na pesquisa de um estrogénio sintético 

identificou as propriedades estrogénicas do BPA (Vogel, 2009). Vários anos após Dodds 

publicar a sua pesquisa em estrogénios sintéticos, químicos nos Estados Unidos e na Suíça 

sintetizaram a primeira resina epóxi a partir do BPA e a comercialização do produto iniciou-se 

em 1950 (Bilyeu et al., 2005). As resinas epóxi foram rapidamente aplicadas na indústria como 

revestimentos em objetos metálicos, canalizações, e no interior de embalagens de alimentos 

enlatados, assim como adesivos usados na colocação de pisos e em aplicações dentárias (Vogel, 

2009).  

Em 1957, químicos da Bayer e da General Electrics descobriram outra aplicação para o 

BPA quando o conseguiram polimerizar obtendo um plástico rígido a que chamaram 

policarbonato. Este plástico era suficientemente resistente para substituir o aço e 

suficientemente transparente para substituir o vidro. Foi posteriormente aplicado em eletrónica, 

equipamentos de segurança, automóveis, e recipientes alimentares (Vogel, 2009). 
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1.2.2. Aplicações 

O BPA é um dos compostos químicos mais produzidos globalmente com mais de 3,8 

milhões de toneladas anuais e com mais de 100 toneladas libertadas para a atmosfera (Chouhan 

et al., 2015; Michalowicz, 2014; Vandenberg et al., 2009). Cerca de 95% dessa quantidade é 

utilizada para a produção de polímeros sintéticos e resinas epóxi (Flint et al., 2012). Devido às 

boas propriedades mecânicas, baixa adsorção de humidade e estabilidade térmica dos polímeros 

sintetizados a partir do BPA, estes são aplicados no fabrico de uma diversificada gama de 

produtos (Huang et al., 2012). O BPA é o bloco de construção do plástico de policarbonato, é 

usado em recipientes alimentares como biberões, garrafas de água e outros recipientes 

reutilizáveis, além de aplicado em equipamentos eletrónicos, desportivos, médicos e dentários 

e ainda algum papel e cartão. É também utilizado na síntese de resinas epóxi aplicadas como 

revestimentos internos em recipientes alimentares metálicos protegendo o seu conteúdo da 

corrosão e ferrugem (Calafat et al., 2008; Michalowicz, 2014; Vandenberg et al., 2007; 

Wisniewski et al., 2015). Serve ainda como estabilizador e antioxidante na produção de cloreto 

de vinilo (monómero do PVC) (Nam et al., 2010), e é utilizado na produção de papel térmico. 

Este tipo de papel é produzido em elevadas quantidades pela sua aplicação em recibos, livros, 

faxes e etiquetas, depois de reciclado é ainda usado na produção de panfletos, bilhetes, 

envelopes, jornais, rolos de cozinha, papel higiénico e embalagens alimentares (Liao et al., 

2012; Nam et al., 2010).  

 

1.2.3. Propriedades físico-químicas 

O bisfenol A é um composto químico com massa molecular de 228.29 g/mol. É uma 

substância branca, apresenta-se na forma cristalina, em grânulos e em flocos. Tem ponto de 

fusão entre 150-155 °C e ponto de ebulição de 220 °C à pressão de 4 mmHg e 398 °C a 760 

mmHg. O coeficiente de partição octanol-água do BPA expresso na forma logarítmica é 3,32, 

o que reflete a sua boa solubilidade em gorduras e baixa solubilidade em água (cerca de 200 

mg/dm3 a 25 °C) (Staples et al., 1998).  

O BPA pertence ao grupo dos fenóis uma vez que possui um resíduo hidroxilo 

diretamente ligado a um anel aromático (Figura 1). A presença deste grupo hidroxilo no BPA 

determina a sua boa reatividade e da mesma forma que outros fenóis pode ser convertido a 
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éteres, ésteres e sais. A substituição eletrófíla como nitração, sulfonação ou alquilação são 

outras possibilidades (Flint et al., 2012; Vandenberg et al., 2007). 

 

1.2.4. Exposição ao BPA 

A presença do BPA nos ambientes naturais está relacionada com a atividade 

antropogénica. A cada ano são emitidas para a atmosfera cerca de 100 toneladas de BPA 

resultantes sobretudo da atividade industrial (Michalowicz, 2014; Vandenberg et al., 2009). O 

composto surge na atmosfera em concentrações variáveis desde alguns picogramas por metro 

cúbico até valores mais elevados numa média de 4,55 ng/m3 em algumas regiões da Índia e que 

são consequência de uma combustão intensiva de objetos plásticos para fins domésticos (Fu et 

al., 2010).   

Resíduos de BPA podem surgir em águas superficiais e nos tecidos de peixes que nessas 

águas subsistem (Belfroid et al., 2002; Michalowicz, 2014). Todavia, em águas superficiais, 

surge frequentemente em baixas concentrações. Em Portugal, foi identificado em menos de 

metade dos rios, numa gama de concentrações entre 28,7 e 98,4 ng/dm3 (Rocha et al., 2013). 

Níveis mais elevados são comuns em águas subterrâneas localizadas nas proximidades de 

aterros contaminados com esta substância ou locais de deposição de objetos plásticos. Grandes 

quantidades são igualmente encontradas em águas residuais industriais (Michalowicz, 2014).  

Existem várias formas pelas quais o BPA surge nos ecossistemas e na população humana 

em geral, no entanto, torna-se complicado indicar qual a principal origem da exposição ao 

composto químico. Entre as principais formas que contribuem para a ocorrência do bisfenol A 

no quotidiano destacam-se a sua produção, tratamento e processamento, assim como a 

degradação de vários polímeros incluindo PCs e resinas epóxi resultantes da libertação de 

monómeros de BPA no quotidiano e alimentação humana (Mercea, 2009).  

Dada a variada gama de aplicações do BPA são também diversificadas as vias de 

exposição da população humana a este desregulador endócrino, incluindo a ingestão, inalação 

e exposição dérmica (Geens et al., 2009; He et al., 2009; Wisniewski et al., 2015). Além de 

objetos do quotidiano e de alimentos, contaminados a partir da migração do BPA de embalagens 

e revestimentos protetores, existe ainda a possibilidade de inalação de poeiras sobretudo por 

parte de trabalhadores de indústrias que lidam com o composto tornando-se assim suscetíveis à 

sua inalação e contato com a pele (Geens et al., 2009; He et al., 2009; Wisniewski et al., 2015). 

Os alimentos são contaminados em resultado da migração do BPA a partir de recipientes de 
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PC, incluindo biberões (Nam et al., 2010), revestimentos internos de recipientes metálicos, 

recipientes para micro-ondas durante o seu aquecimento ou a partir de garrafas de bebidas 

fabricadas com PC, devido ao seu uso e lavagens repetidas ou do contacto com conteúdos ácidos 

ou alcalinos que aceleram a hidrólise das ligações éster das moléculas de BPA (Biles et al., 

1997; Brotons et al., 1995).  

Poeiras resultantes da degradação de um elevado número de objetos fabricados com 

polímeros de bisfenol A são também formas de exposição para a população em geral 

(Michalowicz, 2014). A água utilizada para consumo e banhos (vom Saal et al., 2005), assim 

como a saliva de pacientes que têm selantes dentários (Olea et al., 1996) constituem ainda 

outras formas de exposição. A exposição da população ao composto é então diversificada e 

depende dos hábitos de alimentação e do local de residência (vom Saal e Hughes, 2005), 

contudo, é recomendado que o seu limite diário seja inferior a 1 μg/kg massa corporal/dia (Kang 

et al., 2006). Apesar das variadas formas de exposição, a principal fonte do composto para a 

saúde humana é a ingestão de alimentos contaminados pela migração do BPA a partir de 

recipientes plásticos (Olea et al., 1996; vom Saal e Hughes, 2005). Através da alimentação o 

BPA é consumido diariamente, e estima-se que por esta via 0,48 a 1,6 µg/kg massa corporal/dia 

entrem no organismo humano (Vandenberg et al., 2007).  

A inalação e o contato com a pele tornam-se mais evidentes em determinadas profissões, 

principalmente aquelas que envolvem o contato direto com o BPA durante o seu processo de 

síntese e a de resinas epóxi, bem como trabalhadores da construção civil. Nestes casos, a 

exposição ocupacional regular leva a que estes trabalhadores apresentem níveis aumentados de 

BPA na urina (Michalowicz, 2014). Apesar do número de trabalhadores expostos diretamente 

ao BPA ser reduzido, más condições de trabalho sobretudo em países pouco desenvolvidos 

aumentam os riscos para a saúde. O contacto direto da pele com resinas epóxi, vernizes e 

solventes com bisfenol A na sua composição provoca sintomas de dermatites de contacto, efeito 

que é aumentado com temperaturas elevadas (Chu et al., 2006).  

A generalidade da exposição da população humana ao BPA torna-se evidente num estudo 

de Calafat e colaboradores (2005) que detetaram a presença do composto em 95% das amostras 

de urina analisadas em Centros de Controlo e Prevenção de Doenças dos Estados Unidos. Além 

de comum, é expectável que a exposição a doses significativas de bisfenol A seja contínua e 

proveniente de múltiplas fontes, pela sua ocorrência comum no organismo apesar da sua rápida 

metabolização (Volkel et al., 2002) e que pela sua natureza lipofílica pode ainda acumular-se 

na gordura corporal (Fernandez et al., 2007). 
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O BPA e os seus metabolitos surgem na maioria dos fluidos biológicos, além da urina 

(Kaur et al., 2014; Michalowicz, 2014) surge no sangue (Kaur et al., 2014), no suor e no leite 

materno (Sun et al., 2004). O BPA tem a capacidade de cruzar a placenta e é possível identificá-

lo em tecido placentário, no cordão umbilical, líquido amniótico e soro fetal (Ikezuki et al., 

2002; Snijder et al., 2013).  

1.2.4.1. Migração a partir de policarbonatos 

 O BPA pode migrar de PCs durante a difusão e hidrólise de polímeros, tendo a difusão 

um efeito significativamente inferior na libertação do BPA do PC. A migração a partir de PCs 

para a água aumenta com a diminuição do pH, enquanto a presença de catiões em solução, à 

temperatura ambiente, não afeta significativamente a hidrólise do policarbonato. Numa mistura 

água-etanol, a velocidade de libertação do BPA a partir do PC é superior em comparação com 

a água (Michalowicz, 2014).  

O composto químico migra mais rapidamente a partir de garrafas de água que 

permanecem armazenadas durante alguns anos e foram expostas a temperaturas elevadas 

(Michalowicz, 2014). A avaliação da migração do BPA, em biberões de policarbonato novos e 

usados de forma contínua mostrou que o aumento da temperatura, sobretudo nos biberões 

previamente utilizados aumenta a hidrólise do PC e a migração do BPA para a água. Em 

biberões novos as concentrações médias de BPA na água são de 0,03 e 0,13 µg/dm3 a 40 e 95 

°C, respetivamente. Após 6 meses de uso as concentrações aumentam para 0,18 e 18,47 µg/dm3 

a 40 e 95 °C (Nam et al., 2010). Detergentes dissolvidos em água diminuem a taxa a que o BPA 

é libertado destes recipientes, assim como a sua lavagem, escovagem e secagem (Maia et al., 

2009). O uso de biberões produzidos a partir do BPA foi banido em consequência da sua 

migração para os alimentos e pela sua toxicidade, sendo substituído por outros compostos 

estruturalmente semelhantes ao BPA. Futuramente é expectável o aumento da produção de 

análogos do BPA que eventualmente resultarão em novas fontes de contaminação ambiental 

(Danzl et al., 2009; Michalowicz, 2014).  

1.2.4.2. Migração a partir de revestimentos internos de recipientes metálicos 

 Quando ocorre uma polimerização incompleta, resíduos de BPA são extraídos 

(lixiviados) das resinas epóxi e podem contaminar os alimentos armazenados (Grumetto et al., 

2008). Vários estudos documentaram as condições que suportam ou aumentam a migração do 
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BPA do revestimento de latas (Takao et al., 2002; Thomson e Grounds, 2005). Outros 

examinaram os níveis de BPA lixiviados de resinas de revestimento em latas de alimentos 

específicos, incluindo rações enlatadas para animais de estimação, vegetais e peixe enlatados, 

enquanto a contaminação pelo BPA em fórmulas infantis enlatadas foi também referenciada 

(Biles et al., 1997; Goodson et al., 2002; Kang et al., 2002). Os revestimentos internos das 

embalagens alimentares metálicas são fabricados a partir de resinas epóxi onde o BPA é o 

principal componente. Este revestimento funciona como proteção dos alimentos contra a 

corrosão e contaminação metálica. No entanto, os alimentos são seriamente contaminados com 

o BPA libertado desses revestimentos (Michalowicz, 2014). A exposição destes recipientes a 

temperaturas elevadas aumenta a migração do BPA e a 100 °C, temperatura normalmente usada 

para a pasteurização térmica, a libertação do BPA é 18 vezes superior relativamente aos valores 

à temperatura ambiente. A libertação do bisfenol A dos revestimentos depende do grau de 

polimerização das resinas epóxi e do BPA como componente principal (Takao et al., 2002).  

 

1.2.5. Toxicidade 

O BPA tem um comportamento semelhante ao estrogénio 17β-estradiol ao ligar-se aos 

recetores estrogénicos mas em concentrações cerca de mil vezes superiores relativamente ao 

estradiol, valores esses que não são encontrados no sangue humano (Iso et al., 2006). O bisfenol 

A mimetiza o estradiol ao ligar-se aos recetores estrogénicos e, dessa forma, estimula a 

libertação de prolactina (Steinmetz et al., 1997; Steinmetz et al., 1998) e bloqueia o efeito de 

estrogénios naturais mais potentes ao inibir a sua ação (Chouhan et al., 2015). O estradiol, 

hormona esteroide, influencia o crescimento, diferenciação e funcionamento de diversos 

tecidos (Kuiper et al., 1998). 

Inicialmente o BPA foi classificado como um estrogénio ambiental fraco, cuja atividade 

nuclear nos Erα e Erβ era 1000 a 10,000 mais baixa em comparação com o 17-β-estradiol 

(Kuiper et al., 1998). No entanto, mesmo em concentrações muito baixas (pico- e nanomolar) 

pode exercer efeitos multidirecionais em diversas funções fisiológicas das células e tecidos ao 

ligar-se a recetores membranares que se apresentam fora do núcleo (Wetherill et al., 2007).  

Em ratos e murganhos a dose mais elevada de exposição ao BPA que não provoca efeitos 

biológicos (no observed adverse effect level (NOAEL)) é 5 mg/kg massa corporal/dia, a mais 

baixa dose estudada para avaliação de riscos é 50 mg/kg massa corporal/dia, que é também 
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considerada lowest observed adverse effect level (LOAEL) (NTP, 1982; Sekizawa, 2008). Com 

base neste valor a Food and Drug Administration considera como segura a ingestão diária de 

uma dose de 50 µg/kg massa corporal/dia de BPA (Richter et al., 2007). Apesar destes valores, 

Moon e colaboradores (2012) observaram que doses inferiores à NOAEL induzem disfunção 

mitocondrial em fígado de murganhos tratados com BPA que estava associada com um aumento 

do stresse oxidativo e inflamação.  

O BPA exerce os seus efeitos biológicos em doses muito baixas, semelhantes às 

quantidades que se podem encontrar normalmente no ambiente, o que torna a exposição ao 

composto uma questão muito mais preocupante para a saúde da população humana (vom Saal 

e Hughes, 2005). Os efeitos do BPA são mediados por mecanismos de resposta genómicos e 

não genómicos que promovem a disfunção das funções celulares em doses tão baixas como 1 

pM (Wozniak et al., 2005). Os recetores estrogénicos membranares (não genómicos) alteram 

rapidamente a fisiologia celular ao ativar recetores acoplados à proteína G, enquanto os ERs 

intracelulares atuam como fatores de transcrição que modulam especificamente a expressão 

génica (Dominguez et al., 2010). A ativação destes recetores membranares influencia também 

a sinalização celular e, a expressão génica pode ainda ficar silenciada pela metilação do DNA 

induzindo alterações na sua estrutura (Chouhan et al., 2015). Contudo, tais efeitos foram 

observados em doses reduzidas de apenas algumas partes por trilião (ppt) (vom Saal et al., 

2007). Estes mecanismos não respondem, por isso, da mesma forma ao BPA que os recetores 

nucleares, e estimulam respostas celulares a concentrações muito baixas, abaixo dos níveis 

espectáveis de ligação aos recetores clássicos (Chouhan et al., 2015).  

Apesar dos estudos sobre os efeitos do BPA se centrarem na sua atividade estrogénica, 

existem evidências da sua potencialidade para desregular a atividade da hormona da tiróide e 

interagir com recetores androgénicos (ARs) (Moriyama et al., 2002; Wetherill et al., 2007; 

Zoeller et al., 2005) 

Grande parte dos metabolitos do BPA exercem uma atividade estrogénica mais forte que 

o composto original (Alonso-Magdalena et al., 2012). É expectável que possa modular a 

atividade imunogénica pelos efeitos que provoca nos recetores estrogénicos, recetores de 

hidrocarbonetos aromáticos e provavelmente pelo peroxisome proliferator-activated receptor 

(PPAR) (Rogers et al., 2013).  

Nos humanos, os valores de BPA no sangue estão frequentemente associados a desordens 

metabólicas como diabetes tipo 2, obesidade, alterações da função hepática, doenças cardíacas, 

alguns tipos de cancro, abortos recorrentes, perturbações neurocomportamentais entre outras. 
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Estas alterações são motivadas pela desregulação do sistema endócrino e hipometilação de 

genes promotores, modulando a sua expressão (Sugiura-Ogasawara et al., 2005; vom Saal et 

al., 2007). Surge ainda associado a um aumento da incidência de problemas neuro 

comportamentais e cancros relacionados com desregulação hormonal (Braun et al., 2011; vom 

Saal et al., 2007). Contudo, as investigações sobres as possíveis consequências do BPA na 

saúde da população humana são escassas (Jain et al., 2011).  

Da mesma forma que os compostos químicos que afetam o balanço endócrino o bisfenol 

A pode, também, contribuir para o desenvolvimento de obesidade. Como os tecidos adiposos 

contêm recetores alfa e beta a sua atividade pode ser desregulada pelos EDCs. Assim, o BPA 

pode afetar a atividade das lipoproteínas lipase, aromatase, reguladores da lipogénese e o nível 

de hormonas do tecido adiposo lectina e adiponectina, fundamentais para a manutenção do peso 

corporal (vom Saal et al., 2012). 

Induz principalmente cancro da mama e da próstata em animais e provavelmente pode, 

também, promover esses tipos de cancro em humanos. Além do efeito do BPA nos ERs, que 

podem ser responsáveis por alguns tipos de cancro, este composto tem a capacidade de se ligar 

a recetores androgénicos, que quando estimulados excessivamente podem provocar o 

desenvolvimento de cancro da próstata, podendo também interagir com recetores da hormona 

da tiróide (Wetherill et al., 2007). O BPA aparenta não ser mutagénico, (Schrader et al., 2002; 

Tennant et al., 1987), no entanto, nalguns casos pode provocar mutações pontuais, aneuploidia 

e quebras na dupla cadeia de DNA (Iso et al., 2006; Tsutsui et al., 2000).  

A maioria dos estudos relacionados com a toxicidade do BPA centra-se nas 

consequências a nível reprodutivo (Chitra et al., 2003; Sakaue et al., 2001; Wisniewski et al., 

2015), no entanto, apesar dos efeitos promovidos no sistema endócrino o bisfenol A é 

reconhecido como indutor de stresse oxidativo ao desregular o equilíbrio redox nos organismos 

e tecidos expostos à sua ação (Atkinson et al., 1995). Aliás, a indução de stresse oxidativo é 

considerada uma das mais importantes vias de toxicidade do BPA para alguns órgãos (Jain et 

al., 2011). O stresse oxidativo é indiretamente promovido pelo BPA através da produção de 

espécies reativas como o peróxido de hidrogénio (H2O2), hidroperóxidos, acilperóxidos e 

vários radicais como o anião superóxido (O2
•−), hidroxilo (OH•), alcoxilo e hidroperoxilo 

(Kovacic, 2010). No fígado, provoca a formação de células gigantes multinucleadas (NTP, 

1982) e surge associado a danos nos hepatócitos causados pelo stresse oxidativo ao provocar a 

diminuição da atividade de enzimas antioxidantes bem como a diminuição dos níveis de 

glutatião na forma reduzida (GSH) (Michalowicz, 2014).  
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O BPA tem a capacidade de penetrar na barreira hematoencefálica e induzir stresse 

oxidativo no cérebro (Kim et al., 2011). Estudos in vitro demostraram que o BPA pode ser 

tóxico para células do sistema nervoso. Nestas células, a apoptose resulta do aumento dos níveis 

de cálcio e espécies reativas de oxigénio (ROS) e, posteriormente, pela ativação da caspase 3 e 

cinases ativadas por mitógenos (MAPK). O bisfenol A em concentrações superiores a 100 µM 

induz apoptose das células neuronais do hipocampo (Lee et al., 2008). Ainda assim, na grande 

maioria dos estudos in vivo o BPA não apresenta neurotoxicidade nem potencial neurotóxico 

moderado pelo que mais estudos são necessários para obter conclusões mais claras 

(Michalowicz, 2014). Alguns estudos toxicológicos revelaram que a exposição ao BPA durante 

o desenvolvimento provoca problemas cerebrais, incluindo défices de memória em fases mais 

tardias da vida, contudo os dados da exposição na idade adulta permanecem pouco claros (El-

Missiry et al., 2014).  

Em animais de experimentação poderá também exercer efeitos na capacidade de 

memorização (Jain et al., 2011). A exposição crónica durante o período pré-natal e neonatal 

induz perturbações na memória em murganhos, efeito atribuído a disfunções no sistema 

colinérgico do hipocampo (Miyagawa et al., 2007). Durante o período pré-natal dos ratos a 

exposição ao BPA resulta no aumento da peroxidação lipídica (Kabuto et al., 2004) e na 

diminuição da atividade antioxidante da glutatião peroxidade (GPx) nos tecidos (Kabuto et al., 

2003). 

A exposição de vários modelos animais ao composto está associada a múltiplos 

problemas reprodutivos em machos e fêmeas (Tiwari et al., 2012). Reduz a produção e reservas 

de esperma em ratos adultos (Wisniewski et al., 2015), assim como a sua motilidade e 

morfologia (Al-Hiyasat et al., 2006; Sakaue et al., 2001).  

O BPA surge associado a um vasto número de patologias devido à sua ação nos recetores 

estrogénicos e toxicidade dos seus metabolitos. No entanto, este desregulador endócrino 

apresenta atividade contra radicais livres ao inibir a polimerização do metacrilato (Kadoma et 

al., 2000), e inibiu a peroxidação lipídica em homogeneizado de cérebro de ratos demonstrando, 

apesar da sua toxicidade, uma ação antioxidante que resulta da sua estrutura química (Kabuto 

et al., 2003).  
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1.2.5.1. Disfunção hepática 

O BPA acumula-se em diversos tecidos e em rato foi demonstrada a sua presença no 

fígado de animais tratados com doses elevadas do composto (Hanioka et al., 2000). O fígado é 

amplamente exposto à ação de xenobióticos e em doses baixas pode tornar-se mais suscetível 

aos efeitos do BPA que outros órgãos (Moon et al., 2012). O tecido hepático, assim como, 

outros tecidos é dotado de um complexo sistema de defesa antioxidante (Bindhumol et al., 

2003; Orellana et al., 2000). Os contaminantes ambientais promovem a formação de ROS nos 

espaços intra- e extracelulares que eventualmente provocam a morte celular e danos nos tecidos 

(Ho et al., 1998). Da mesma forma que outros contaminantes, o BPA afeta o equilíbrio entre 

agentes pró-oxidantes e antioxidantes induzindo stresse oxidativo (Jamieson, 1989). A 

exposição da população humana ao BPA está associada a um aumento dos marcadores de 

stresse oxidativo (Babu et al., 2013). Em ratos, o BPA pode contribuir para a formação de ROS, 

reduzir a atividade do sistema antioxidante e induzir hepatotoxicidade (Hassan et al., 2012; 

Kourouma et al., 2014). As ROS são eliminadas por um complexo sistema de defesa enzimático 

que inclui, por exemplo, a catálase (CAT). Os níveis de CAT funcionam como um eficaz 

indicador de distúrbios ambientais, particularmente útil na procura de efeitos biológicos em 

cenários de contaminação moderada (van der Oost et al., 2003). A superóxido dismutase (SOD) 

promove a dismutação do anião superóxido em H2O2 que por sua vez é metabolizado pela CAT 

e GPx, neste caso com participação do glutatião na forma reduzida (Bindhumol et al., 2003). A 

redução na atividade da CAT pode significar a incapacidade das mitocôndrias e dos 

microssomas, das células do fígado, de eliminarem o H2O2 produzido. Pode ainda ser 

consequência da inativação da enzima causada pelo excesso da produção de ROS por parte das 

mitocôndrias e microssomas hepáticos (Pigeolet et al., 1990).  

O BPA provoca danos nos hepatócitos como consequência do stresse oxidativo causado 

pela depleção das defesas antioxidantes, provoca hepatotoxicidade pela formação de espécies 

reativas, e pela redução da expressão de genes antioxidantes (Hassan et al., 2012; Korkmaz et 

al., 2010). Baixas concentrações do composto químico promovem também danos no fígado 

atribuídos a uma significativa disfunção mitocondrial que inclui a produção de ROS, 

hiperpolarização transmembranar, peroxidação lipídica, libertação de citocinas pro-

infamatórias (Huc et al., 2012) e ainda diminuição da atividade da GPx (Moon et al., 2012). O 

BPA em baixas concentrações (˂5 mg/kg massa corporal/dia) pode igualmente estar associado 
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à diminuição da taxa de oxigénio e produção de ATP e disfunção mitocondrial nas células do 

fígado (Michalowicz, 2014).  

 

1.2.6. Metabolização do BPA 

O BPA é destoxificado principalmente no fígado numa via metabólica que produz uma 

molécula de carácter hidrofílico que facilita a sua solubilização e eliminação pela excreção renal 

(Mahmoudi et al., 2015). A metabolização do BPA é feita por diversas isoformas da enzima 

UDP glucuronosil-transferase originando a sua forma glucuronidada (BPA-gluc), um 

metabolito sem atividade estrogénica e a forma predominante do BPA modificado no 

organismo humano (Pritchett et al., 2002; Volkel et al., 2002), resultando na sua rápida 

excreção e diminuição da sua toxicidade (Kovacic, 2010). A conjugação é mais eficientemente 

executada nos microssomas do fígado, ocorrendo também no rim e intestino ainda que de forma 

menos eficaz (Trdan Lusin et al., 2012). O composto pode ser metabolizado durante a passagem 

no intestino, mas a maioria é glucuronidada no fígado como parte do metabolismo de primeira 

passagem hepática (Tominaga et al., 2006). 

Outra modificação possível é a sulfonação do BPA por sulfotransferases do fígado, 

especialmente a sulfotransferase estrogénica 1E, membro 1 (SULT1E1) (Anderson, 2011). Em 

bivalves os principais metabolitos identificados são mono e dissulfatos (Hayashi et al., 2008). 

Uma via minoritária de metabolização consiste na conversão enzimática do bisfenol A, nos 

microssomas por ação de monooxigenses do citocromo P450, num metabolito hidroxilado 

citotóxico, 5-hidroxi-bisfenol A (5-OH-BPA) (Atkinson e Roy, 1995). O 5-OH-BPA, da mesma 

forma que o BPA, tem a capacidade de se ligar a recetores estrogénicos e apresenta também 

atividade estrogénica ainda que inferior. Além disso, pode ligar-se a macromoléculas como o 

DNA através da formação posterior do intermediário oxidado bisfenol-o-semiquinona ou 

bisfenol-o-quinona (Atkinson e Roy, 1995; Nakagawa et al., 2001). 

Mais alguns metabolitos são observados quando frações celulares de fígado são incubadas 

juntamente com BPA. Entre os nove metabolitos que foram detetados, existem dois conjugados 

do glutatião, que sugerem a provável formação de intermediários reativos do BPA durante a 

metabolização (Jaeg et al., 2004).  

O bisfenol A é convertido num glucuronídeo, o metabolito principal em hepatócitos 

isolados em rato (Nakagawa et al., 2000) podendo ser completamente convertido na sua forma 

glucuronidada na primeira passagem, mesmo no fígado humano, onde a taxa de glucuronidação 
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é inferior à do fígado de rato (Volkel et al., 2002). Aliás, a velocidade máxima (Vmax) de 

glucuronidação do BPA em microssomas hepáticos de ratos é cinco a seis vezes superior àquela 

que ocorre em humanos (Elsby et al., 2001).  

O BPA pode acumular-se nos tecidos de ratos tratados com doses elevadas do composto 

(Hanioka et al., 2000), diminuindo, no fígado, a atividade de isoformas específicas de citocromo 

P450 (Hanioka et al., 1998). Os valores de BPA apresentam-se mais baixos no plasma dos ratos 

onde a eliminação de metabolitos é mais rápida. A principal via de eliminação desses 

metabolitos nestes animais acontece por excreção biliar e pela veia hepática, enquanto nos 

primatas, incluindo o homem, e a principal via de eliminação dos metabolitos de BPA é a 

excreção renal (Tominaga et al., 2006). 

A absorção de grandes quantidades de BPA através da pele causa danos no fígado, rim e 

outros órgãos humanos (Suárez et al., 2000). A biodisponibilidade da administração oral do 

BPA é razoavelmente mais baixa do que qualquer outras vias de administração (Pottenger et 

al., 2000). 

A combinação de todas estas evidências demonstra a toxicidade do BPA, no entanto, para 

a população humana os seus riscos não estão estabelecidos com precisão. Os seus efeitos 

dependem da extensão da exposição, frequência, assim como das caraterísticas próprias de cada 

indivíduo e tornam-se mais suscetíveis durante o desenvolvimento fetal e infância. A análise da 

condição médica da descendência de trabalhadores industriais que lidam constantemente com 

o BPA, sobretudo do género feminino, poderia ser uma forma eficiente de recolher informação 

útil sobre a toxicidade do composto. Uma vez que alguns dos efeitos de variados contaminantes 

ambientais são atenuados por agentes antioxidantes seria benéfico um consumo superior de 

frutas, vegetais ou a suplementação com substâncias com reconhecida atividade antioxidante 

contrariando a toxicidade (Kovacic, 2010). 
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1.3. Citocromo P450  

As enzimas do citocromo P450 (CYP) pertencem a uma superfamília com milhares de 

hemoproteínas que atuam como monooxigenases no metabolismo de substâncias endógenas 

presentes nos diferentes reinos dos seres vivos (Miksys et al., 2004; Shahabi et al., 2014). A 

nomenclatura das enzimas do CYP é incomum, contrariamente ao que é usual não se baseiam 

na função mas nas propriedades espectrais que revelam um pico de absorção único a 450 nm 

(Danielson, 2002; Omura et al., 1964). 

Nos eucariotas, o citocromo P450 é constituído por aproximadamente 480 a 560 

aminoácidos agrupados em três categorias de acordo com a sua localização celular. A maioria 

encontra-se embebida nas membranas do retículo endoplasmático (citocromo microssomal) ou 

da mitocôndria (citocromo mitocondrial), uma terceira forma denominada citosólica solúvel, 

localiza-se no citosol celular. Esta última forma é a única presente nas células procarióticas e 

muito incomum nas células eucarióticas (Danielson, 2002).  

Um potencial mecanismo pelo qual o BPA exerce a sua toxicidade é através de alterações 

nas vias oxidativas do citocromo P450 envolvidas no metabolismo hormonal e de xenobióticos 

(Cannon et al., 2000; Hanioka et al., 2000; Wetherill et al., 2007). Entre os múltiplos efeitos 

desreguladores do bisfenol A incluem-se alterações na atividade e expressão das enzimas do 

citocromo P450. Estas enzimas participam no metabolismo de moléculas como esteróides, 

neurotransmissores monoaminérgicos e xenobióticos, como fármacos e toxinas (Danielson, 

2002; Kot et al., 2011; Mansuy, 1998; Miksys e Tyndale, 2004). Atuam como monooxigenases 

numa série de reações que incluem a transferência de um átomo do oxigénio molecular para os 

substratos com a consequente redução do outro átomo a água (Mansuy, 1998). A principal 

função dos citocromos P450 é ativar o O2 para a formação de espécies reativas que podem 

atacar os compostos de modo a introduzir grupos hidroxilo nas suas estruturas, e facilitar a 

biotrasformação de compostos com maior estabilidade, em que a ausência de grupos funcionais 

reativos limita os processos de conjugação. Durante as reações de hidroxilação catalisadas pelo 

CYP o O2 é dividido, um átomo é incluído no substrato alvo e outro é libertado como parte de 

uma molécula de água (Danielson, 2002). A reação básica de hidroxilação é representada na 

equação 1. 

 

NAD(P)H + O2 + SH + H+             NAD(P)+ + SOH + H2O     Equação 1 

S = Substrato 
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O CYP necessita da transferência de dois equivalentes redutores de um dador de eletrões 

através de uma enzima acessória, determinada pelo tipo de citocromo P450 numa dada reação 

(Brookes et al., 2004). O CYP permanece inativo até à ligação com o substrato que ativa a 

transferência de um único eletrão reduzindo o ferro férrico (Fe3+) à sua forma ferrosa (Fe2+) e 

que vai permitir a ligação ao oxigénio. O complexo formado CYP/substrato liga-se ao O2 com 

o qual reage originando um novo complexo instável que aceita a transferência de um segundo 

eletrão. Em seguida, o complexo reduzido recebe dois protões e ocorre a perda de uma molécula 

de água. Na etapa final um átomo de oxigénio é transferido para o substrato com o qual reage, 

finalmente o substrato oxigenado é libertado (Danielson, 2002). 

O CYP também catalisa um conjunto de reações químicas como desaminações, 

dessulfurações, desalogenações, epoxidações, desalquilações, oxidações, peroxidações e 

sulfoxidações (Danielson, 2002; Sono et al., 1996). Isto explica a grande variedade de reações 

químicas catalisadas e o grande número de substratos utilizados (Hannemann et al., 2007). 

As famílias CYP1, CYP2 e CYP3 catalisam a biotransformação de 75% dos xenobióticos 

e fármacos nos humanos (Zanger et al., 2013). A CYP3A4 desempenha uma função importante 

no catabolismo das hormonas esteróides e por isso, o BPA pode influenciar o metabolismo 

endógeno destas moléculas (Kuzbari et al., 2013). É a mais abundante no fígado humano e 

representa cerca de 40% das enzimas do CYP (Wilkinson, 2005). A CYP19 ou aromatase é 

uma enzima do citocromo P450 responsável pela síntese do estradiol, estriol e estrona a partir 

de compostos esteróides androgénicos. Depois da translação e glicolisação a CYP19 localiza-

se no retículo endoplasmático (Huang et al., 2009). 

Pelas suas propriedades lipofílicas (Fernandez et al., 2007), o BPA acumula-se no tecido 

adiposo onde é metabolizado a 5-hidroxibisfenol por oxidases dependentes do citocromo P450 

que posteriormente é convertido a 4, 5-bisfenol-o-quinona. O citocromo P450 promove a 

formação de espécies reativas de oxigénio (Griveau et al., 1995), pode ativar, desativar ou 

facilitar a excreção da maioria dos xenobióticos, e desta forma modular a sua toxicidade (Chitra 

et al., 2003). O BPA pode diminuir a atividade de algumas isoformas do citocromo P450 em 

fígado de rato (Hanioka et al., 1998).  
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1.4. Mitocôndria e stresse oxidativo 

1.4.1. Estrutura e principais funções 

A mitocôndria é um organelo celular com dupla membrana, a membrana mitocondrial 

externa (MME) e a membrana mitocondrial interna (MMI). Entre as duas membranas encontra-

se o espaço intermembranar com várias proteínas especializadas. A MMI é rica em 

cardiolipinas, é impermeável à maioria das moléculas pequenas e iões, incluindo H+, e delimita 

a matriz mitocondrial onde se localizam várias enzimas que intervêm nas vias metabólicas que 

aí decorrem como o ciclo do ácido cítrico, oxidação de ácidos gordos e ciclo da ureia. Também 

aí se encontram o DNA mitocondrial (mtDNA), peptidades e chaperonas (Sas et al., 2007). 

A mitocôndria esta envolvida no fornecimento de adenosina trifosfato (ATP) às células 

através da fosforilação oxidativa, na síntese de moléculas essenciais e na resposta ao stresse 

oxidativo. A produção de ATP é uma das principais funções da mitocôndria uma vez que esta 

molécula é a moeda de troca energética nos organismos vivos. O ATP é essencial para manter 

as funções celulares e vias de sinalização (Bishop et al., 2010; Karbowski, 2010). A síntese de 

ATP ocorre durante as reações do ciclo dos ácidos tricarboxílicos (TCA), que tem lugar na 

matriz mitocondrial, e da cadeia transportadora de eletrões (CTE), localizada ao longo da MMI 

(Bishop et al., 2010). A CTE consiste em cinco complexos enzimáticos multi-polipeptidicos 

(complexos I a V; I: NADH ubiquinona redutase, II: succinato ubiquinona redutase, III: 

ubiquinol citocromo c redutase, IV: citicromo c oxidase (COX), V: F1F0-ATP sintase) dispostos 

funcionalmente de acordo com a hierarquia eletroquímica baseada nos seus potenciais redox, e 

alguns cofatores especialmente a coenzima Q (ubiquinona Q). Os complexos recebem eletrões 

das formas reduzidas da nicotinamida adenina dinucleótido (NADH) e da flavina adenina 

dinucleótido (FADH2), provenientes principalmente do ciclo dos ácidos tricarboxílicos (Bishop 

et al., 2010; Sas et al., 2007). O ciclo dos TCAs mantém as coenzimas NADH e flavoproteinas 

na forma reduzida que assim fornecem equivalentes redutores à CTE. A transferência de 

eletrões originada pela oxidação do NADH (no complexo I) ou do FADH2 (no complexo III) 

pela ubiquinona até ao complexo IV leva à formação de H2O por redução do oxigénio molecular 

(Bishop et al., 2010; Sas et al., 2007). Durante este processo, há bombeamento de protões para 

fora da matriz em direção ao espaço intermembranar criando um gradiente eletroquímico que 

representa a força motriz que posteriormente leva o complexo V a gerar ATP por fosforilação 

de adenosina difosfato (ADP). A combinação destes dois processos é descrito como 

fosforilação oxidativa (Figura 2) (Bishop et al., 2010).  



CAPÍTULO 1 – INTRODUÇÃO 

 

 
19 

 

A mitocôndria desempenha uma função crucial noutros processos celulares, pela sua 

importância nos processos de sinalização destacam-se a síntese de hormonas esteroides e das 

porfirinas, homeostasia de cálcio, regulação do ciclo celular, metabolismo lipídico, ciclo da 

ureia, apoptose, produção de radicais livres e termogénese. Além disso é um organelo essencial 

nos processos de desenvolvimento, envelhecimento e morte celular (O'Reilly et al., 2003; Sas 

et al., 2007). Está ainda envolvida em movimentos dinâmicos necessários para uma correta 

atividade respiratória e eficiência metabólica através de movimentos de fusão e fissão (Chen et 

al., 2003; Karbowski, 2010).  

  

Figura 2 - Produção de ATP pela fosforilação de ADP pela ATP sintase ao longo da membrana mitocondrial 

interna. (Fonte: Adaptado de http://www.hindawi.com/journals/jdr/2012/703538/ Acedido em 10/12/2015). 

 

Alterações morfológicas mitocondriais foram observadas em diversas patologias, 

relacionando a estrutura da mitocôndria com a sua função (Brookes et al., 2004). A lista de 

patologias relacionadas com a mitocôndria tem crescido rapidamente, e entre elas podem inclui-

se o cancro, falha cardíaca, lesão por isquémia e reperfusão, aterosclerose, diabetes, obesidade, 

doenças hepáticas ou asbestose. Todas partilham aspetos comuns de distúrbios no metabolismo 

do Ca2+, ATP ou espécies reativas de oxigénio (Brookes et al., 2004).  

 

1.4.2. Stresse Oxidativo 

O oxigénio é indispensável para a respiração celular e produção de energia na mitocôndria 

(Bodea et al., 2010; Kabuto et al., 2003). No entanto, também a partir deste elemento químico 

podem formar-se metabolitos altamente reativos capazes de interagir com os componentes 
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celulares com efeitos nocivos. Estes metabolitos destrutivos derivam do normal metabolismo 

celular oxidativo e denominam-se espécies reativas de oxigénio (Bodea et al., 2010). 

 Os agentes oxidantes e antioxidantes apresentam funções bem estabelecidas e localizam-

se em compartimentos celulares próprios e, de perturbações no seu delicado equilíbrio derivam 

diversas condições fisiopatológicas (Bast et al., 1991). O stresse oxidativo é uma condição que 

surge de distúrbios no balanço entre agentes pro-oxidantes e antioxidantes. Em condições de 

stresse oxidativo além do aumento na produção de ROS há uma redução no sistema de defesa 

antioxidante (Bodea et al., 2010). É uma condição fisiológica relevante que pode eventualmente 

conduzir à morte celular numa variedade de patologias. O estado redox regula um conjunto de 

processos celulares e é provável que o BPA influencie esses processos metabólicos pela 

desregulação dos sistemas de controlo redox (Kabuto et al., 2004; Kabuto et al., 2003). Quando 

ocorre uma situação de stresse oxidativo moderado nos tecidos surge uma resposta a esta 

situação que consiste no aumento das defesas antioxidantes. No entanto, quando essa situação 

se torna mais intensa e persistente podem surgir danos nos componentes celulares que 

eventualmente conduzem à morte celular (Augustyniak et al., 2010).  

O stresse oxidativo pode induzir danos nas mitocôndrias que por sua vez passam a gerar 

mais ROS (Moon et al., 2012). A disfunção mitocondrial afeta o metabolismo lípico e o estado 

redox celular promovendo a peroxidação lipídica, formação de ROS e a hiperpolarização do 

potencial mitocondrial (Begriche et al., 2006; Huc et al., 2012). Estes organelos celulares são 

vulneráveis aos danos promovidos pelas ROS devido à desregulação dos sistemas de defesa 

antioxidante e de reparação do DNA (Turrens, 1997).  

 

1.4.3. Radicais livres e espécies reativas de oxigénio  

O oxigénio é necessário nas células para um conjunto de reações aeróbias (Kabuto et al., 

2004; Kabuto et al., 2003).   

A cadeia respiratória mitocondrial é uma das principais fontes de radicais livres no 

organismo humano. Eletrões desemparelhados escapam dos complexos respiratórios 

(principalmente dos complexos I e III) e podem conduzir à formação do anião superóxido por 

interação com o O2 (Figura 3). Esta é a primeira espécie reativa produzida na mitocôndria 

(Brookes et al., 2004; Sas et al., 2007).  



CAPÍTULO 1 – INTRODUÇÃO 

 

 
21 

 

 

Figura 3 - Formação de O2
•− pela reação entre o O2 e eletrões que escapam da cadeia respiratória mitocondrial. 

Posteriormente, ocorre um conjunto de reações que conduz à formação de outros radicais livres e ROS. O topo do 

esquema demonstra a redução do oxigénio com formação de água. A parte inferior evidencia a sequência de 

reações que conduz à formação de ROS, nomeadamente O2
−•, H2O2 e OH• terminando na redução a H2O. (Fonte: 

retirado de Lushchak, 2011).  

O O2
•−, por sua vez, pode levar vez à formação de peróxido de hidrogénio 

espontaneamente ou através da ação da manganês superóxido dismutase (MnSOD) (Equação 

2) (Brookes et al., 2004; Sas et al., 2007; Vasquez-Vivar et al., 2000). 

 

2 O2
•− + 2H+       SOD       H2O2 + O2  Equação 2 

 

Em condições fisiológicas, o H2O2 é metabolizado pela GPx, no entanto, quando formado 

em excesso, pode interagir com iões metálicos de transição como Fe2+ e Cu2+ nas reações de 

Fenton (Equação 3) e de Haber-Weiss (Equação 4), e gerar um radical altamente tóxico, OH•. 

No entanto, chaperonas metálicas presentes na matriz mitocondrial previnem esta reação (Levi 

et al., 2001). Proteínas de ferro-enxofre, como a aconitase, podem também estar envolvidas 

nestas reações onde o Fe2+ e o Cu2+ funcionam como agentes redutores (Sas et al., 2007; 

Vasquez-Vivar et al., 2000).  

 

H2O2 + Fe2+             Fe3+ + OH− + OH•    Equação 3 

 

O2
•− + H2O2      Fe3+/Cu2+         O2 + OH- + OH•  Equação 4  

 

Estes compostos reativos destroem macromoléculas celulares incluindo DNA, lípidos e 

proteínas (Sas et al., 2007). O OH• interage com os vários componentes celulares, 

particularmente com os lípidos provocando a sua peroxidação (Augustyniak e Skrzydlewska, 

2010). Espécies reativas como o radical superóxido, oxigénio singleto (1O2), radical hidroxilo 

e o peróxido de hidrogénio são considerados agentes citotóxicos pela sua capacidade de induzir 
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peroxidação lipídica nas membranas celulares (Chitra et al., 2003; Kabuto et al., 2003). O 

próprio O2
•− é moderadamente prejudicial, mas altamente reativo (Beckman et al., 1990). Além 

de ser um radical livre por ter eletrões desemparelhados, o O2
•− é também uma espécie reativa 

de oxigénio pois apresenta maior atividade que o oxigénio molecular do qual deriva. O radical 

OH• é outro exemplo de uma ROS, assim como o H2O2 que apresenta maior reatividade que o 

O2 e como não tem eletrões desemparelhados não é considerado um radical livre (Lushchak, 

2011). 

A mitocôndria é um local de formação de radicais livres e ROS e também é alvo da sua 

ação. É a principal fonte de ROS formados durante o fluxo de eletrões na fosforilação oxidativa, 

na qual uma parte desses mesmos eletrões (2%) escapa e origina O2
•− e H2O2 (Hong et al., 2004; 

Navrot et al., 2007). Em condições normais os níveis de O2
•− na mitocôndria são baixos, no 

entanto, quando a demanda por ATP aumenta a transferência de eletrões via CTE acelera, e a 

taxa de formação de ROS é também superior (Navrot et al., 2007). Entre os alvos de oxidação, 

as enzimas do ciclo dos ácidos tricarboxílicos e grupos de enzimas de ferro e enxofre são as 

primeiras a ser afetadas em situações de stresse oxidativo (Moller et al., 2004). Se estas espécies 

reativas não forem eliminadas podem difundir para fora da mitocôndria e exercer a sua 

toxicidade no citosol (Huc et al., 2012). 

O contacto com alguns tipos de compostos químicos, incluindo os EDCs como o bisfenol 

A, podem levar a um aumento na produção de ROS e originar variadas patologias (Hassan et 

al., 2012). O stresse oxidativo resulta, por um lado, da produção excessiva de radicais livres ou 

espécies reativas de oxigénio/azoto (ROS/RNS) que podem provocar danos nas moléculas 

biológicas e levar inclusive à morte celular, e por outro lado da incapacidade das defesas 

antioxidantes em eliminar o excesso da produção de ROS e radicais livres, criando assim um 

desequilíbrio entre as duas partes (Barnham et al., 2004).  

As ROS estão envolvidas nos processos fisiológicos e surgem associadas a condições 

específicas como esforços físicos, elevadas altitudes, gravidez ou exposição a radiação UV 

(Ames et al., 1993). Relacionam-se também com determinadas condições patológicas nas quais 

podem principiar ou agravar lesões existentes (Bodea et al., 2010). Apesar do seu potencial 

tóxico, as espécies reativas de oxigénio desempenham um papel importante nos mecanismos 

de defesa em condições patológicas, tornando-se prejudiciais para os tecidos quando a sua 

produção é excessiva (Bindhumol et al., 2003).  
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1.4.4. Defesas antioxidantes 

Apesar de a mitocôndria constituir uma das principais fontes de radicais livres, outras 

vias são também conhecidas como fontes destas espécies químicas (xantina oxidase, 

monoamina oxidase, citocromo P450, óxido nítrico sintase (NOS), mieloperoxidase e NADPH 

oxidase). Para anular as ROS formadas nos organismos vivos e limitar os seus efeitos, um 

conjunto de antioxidantes tem uma importante função no combate contra o stresse oxidativo ao 

eliminar ou converter os radicais livres e espécies reativas em compostos não tóxicos (Bodea 

et al., 2010; Halliwell, 1996). Os radicais livres e as espécies reativas de oxigénio geradas nos 

tecidos são combatidas por um eficaz sistema de defesa antioxidante (Bindhumol et al., 2003). 

Os antioxidantes atuam doando os seus próprios eletrões, funcionam como scavengers e ajudam 

a prevenir danos nas células e tecidos suscetíveis ao desenvolvimento de patologias, quando a 

produção de ROS é excessiva as células são expostas a danos oxidativos (Halliwell, 1996). O 

aumento da produção de espécies reativas de oxigénio ou a diminuição da capacidade das 

defesas antioxidantes podem desregular o balanço oxidativo e conduzir a alterações dos 

componentes celulares, entre os quais, lípidos, glúcidos, proteínas e ácidos nucleicos 

mitocondriais (especialmente ao nível da tiamina) e alterar vias de sinalização em consequência 

destes danos (Cullis et al., 1987; Rezg et al., 2014).  

As células estão dotadas de diversos mecanismos adaptativos e de restauro contra o 

stresse oxidativo, como a produção aumentada de enzimas defensivas, um aumento na glicólise, 

e a ativação de genes codificantes de fatores de transcrição e proteínas estruturais (Sas et al., 

2007). Os antioxidantes distribuem-se pela célula e protegem os seus componentes contra a 

toxicidade das ROS (Bindhumol et al., 2003) 

Os compostos com capacidade antioxidante dividem-se em dois grupos principais. Um 

sistema enzimático do qual fazem parte uma série de enzimas como a superóxido dismutase, a 

catálase, a glutatião peroxidase e a glutatião redutase (GR) entre outras (Bindhumol et al., 2003; 

Orellana et al., 2000).  

A SOD catalisa a dismutação do radical superóxido a peróxido de hidrogénio que por sua 

vez é convertido em água pela ação da catalase (Equação 5) ou da glutatião peroxidade.  

 

2H2O2        
CAT         2H2O + O2   Equação 5 
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A GPx desempenha um papel crucial na redução de H2O2 e de hidroperóxidos a 

compostos menos reativos nomeadamente a água e álcoois, respetivamente. Esta enzima reduz 

uma larga gama de hidroperóxidos com dispêndio de tióis, especificamente o glutatião. A GPx 

e o GSH são duas moléculas de importância crucial para a mitocôndria para a defesa 

antioxidante (Skulachev, 1997). Como parte do ciclo oxidação/redução do GSH, uma molécula 

de H2O2 é reduzida a duas moléculas de H2O, enquanto duas moléculas de GSH são oxidadas 

a GSSG numa reação catalisada pela GPx (Equação 6). O glutatião na forma oxidada (GSSG) 

é seguidamente reduzido pela GR com o NADPH como dador de eletrões (Equação 7) (Sordillo 

et al., 2009). 

 

 

H2O2 + 2GSH       GPx       2H2O + GSSG        Equação 6 

 

GSSG + NADPH     GR       NADP+ + 2GSH   Equação 7 

 

Nas células, o glutatião encontra-se na forma reduzida ou monomérica, na forma oxidada 

ou dimérica e ainda sobre a forma conjugada (GS-R). Em condições normais, o glutatião 

encontra-se maioritariamente na forma reduzida participando assim na proteção das células 

através da remoção de metabolitos reativos pela conjugação do GSH com estes compostos 

(Equação 8) (Meister, 1974). A conjugação é catalisada pela GST (glutatião S-tranferase), 

contudo os produtos resultantes podem por vezes ser mais tóxicos para o organismo que o 

composto inicial (Veal et al., 2002).  

 

RX + GSH      GST     RGS + HX          Equação 8 

 

O glutatião e alguns agentes exógenos provenientes da dieta como o ácido ascórbico, 

ácido lipóico, polifenóis e carotenóides compõem o sistema de defesa antioxidante não 

enzimático (Gilgun-Sherki et al., 2001; Zasadowski A. et al., 2004). O ácido ascórbico é um 

dos principais antioxidantes hidrossolúveis que surge nos mamíferos (Bánhegyi et al., 1997), 

além disso a vitamina C possui propriedades antioxidantes capazes de proteger os tecidos dos 

danos oxidativos promovidos pelos radicais livres e ROS ao conseguir elimina-los eficazmente 

(Nandi et al., 2005; Patra et al., 2001). Diversos compostos com propriedades antioxidantes 

têm sido estudados como forma de combater patologias associadas ao stresse oxidativo 



CAPÍTULO 1 – INTRODUÇÃO 

 

 
25 

 

(Poeggeler et al., 1993). Entre eles tem crescido o interesse pela suplementação com 

antioxidantes naturais como as vitaminas e outros compostos como os flavonoides e polifenóis 

de modo a amenizar os efeitos negativos do stresse oxidativo (Al-Azzawie et al., 2006). Os 

compostos antioxidantes naturais derivados de plantas são preferidos aos antioxidantes 

sintéticos pela maior segurança e aceitação junto do consumidor, prevenção de doenças e 

promoção da saúde (Škerget et al., 2005). Compostos como os polifenóis naturais atuam como 

scavengers contra as espécies reativas de oxigénio, agentes quelantes de metais de transição e 

moduladores enzimáticos (Rice-Evans et al., 1997).  

Apesar da atividade do sistema antioxidante, a produção excessiva de ROS no espaço 

intra- e extracelular é frequente em casos de exposição de organismos ou tecidos a determinados 

compostos químicos, radiação e condições de hiperóxia, originando um desequilíbrio nas 

células que conduz ao despontar de diversas patologias (Korkmaz et al., 2010). A capacidade 

antioxidante do organismo assim como a geração de ROS podem ser moduladas por fatores 

nutricionais, fisiológicos e ambientais (Thavanati et al., 2008).  

O mtDNA é um dos alvos dos danos oxidativos e mais sensível aos seus efeitos que o 

DNA nuclear. A ausência de histonas no mtDNA resulta numa maior taxa de mutações 

relativamente ao DNA nuclear (Yakes et al., 1997). Apesar de desprovida de histonas 

protetivas, a mitocôndria têm maquinaria de reparação do DNA que é inteiramente codificada 

pelo núcleo para proteção contra danos oxidativos (Gilgun-Sherki et al., 2001).  

 

1.5. L-carnitina 

1.5.1. Origens e síntese endógena 

A L-carnitina ((3R)-3-hidroxi-4-N,N,N-trimetilamónio butanoato) (Figura 4) é uma 

pequena molécula solúvel em água, endógena da membrana mitocondrial (Calò et al., 2006; 

Lheureux et al., 2009) que ocorre naturalmente, e está amplamente distribuída na natureza, 

principalmente nas carnes vermelhas (500 a 1200 mg/Kg), peixe, frango e derivados do leite 

(16 a 64 mg/Kg). Diversos produtos do quotidiano como vegetais, frutas e outros derivados de 

plantas contêm quantidades reduzidas de L-carnitina (0,5 mg/kg no máximo) (Alshabanah et 

al., 2010; Harpaz, 2005).  

Como em muitas outras substâncias o isómero -D da L-carnitina tem menor atividade 

biológica ou é mesmo inativo (Gross et al., 1984). 
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A L-carnitina pode ser de origem endógena ou exógena. No processo endógeno a síntese 

requer dois aminoácidos essenciais (lisina e metionina), ferro (Fe2+), vitamina C, vitamina B6 

e niacina na forma de nicotinamida adenina dinucleótido (NAD+). Nos vertebrados a síntese 

ocorre principalmente no fígado, bem como nos rins e cérebro, em resultado da presença da 

enzima necessária, a 4-butirobetaína hidroxilase, no entanto, a síntese é catalisada pela ação 

concertada de cinco enzimas diferentes. Nos animais a dieta é a fonte mais relevante de L-

carnitina exógena (Al-Rejaie et al., 2009; Harpaz, 2005).  

 

Figura 4 - Representação da esquerda para a direita das estruturas químicas da L-carnitina, e os seus esteres, acetil-

L-carnitina e propionil-L-carnitina. 

 

1.5.2. Distribuição no plasma e tecidos corporais 

Após a sua síntese a L-carnitina é transportada para outros tecidos. Está presente no 

plasma e nos tecidos como carnitina livre ou ligada a ácidos gordos como derivados de 

acilcarnitina. A L-carnitina e os seus ésteres (Figura 4) distribuem-se em diferentes 

concentrações no soro humano (L-carnitina/acetil-L-carnitina/propionil-L-carnitina =5:1:0,1) e 

nos tecidos a sua concentração varia de acordo com diversos fatores, tais como, mudanças 

ambientais, dieta, hormonas, género, idade, e ainda, condições patológicas. Aliás, diferenças 

extensamente significativas nas propriedades cinéticas das enzimas do sistema da carnitina e a 

presença de isoformas enzimáticas específicas dos tecidos permitem diferentes finalidades 

funcionais (Calvani et al., 2003; Pace et al., 2000).  

Encontra-se mais concentrada em tecidos que utilizam ácidos gordos como substrato 

energético primário, nomeadamente, o músculo esquelético e cardíaco, que armazenam mais 

de 98% do total do “pool” de L-carnitina (Harpaz, 2005; Lheureux e Hantson, 2009). Por isso, 

a L-carnitina desempenha uma importante função na produção de energia ao auxiliar no 

L-carnitina  Acetil-L-carnitina  Propionil-L-carnitina  
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transporte de ácidos gordos ativados na forma de acil-CoA para a matriz mitocondrial e ao 

associar-se a compostos intermediários no transporte para fora da matriz prevenindo a sua 

acumulação. A carnitina-acilcarnitina translocase é responsável pelo transporte de L-carnitina 

e dos seus ésteres através da membrana mitocondrial interna (Harpaz, 2005).  

 

1.5.3. Metabolismo lipídico e outras funções 

A principal função da L-carnitina é facilitar o transporte de ácidos gordos de cadeia longa 

(na forma de ésteres de acilcarnitina) para o interior da mitocôndria, local da β-oxidação 

(Bremer, 1983; Gross e Henderson, 1984; Sayed-Ahmed et al., 2010). Na superfície exterior da 

membrana mitocondrial, grupos acilo são transferidos da coenzima A (CoA) presente no citosol 

da célula e combinam-se com a L-carnitina para formar acilcarnitina que é seguidamente 

encaminhada para a superfície interior por troca com L-carnitina livre utilizando um mecanismo 

antiporte. Os grupos acilo são posteriormente transferidos da L-carnitina para a CoA no interior 

da mitocôndria (Sayed-Ahmed et al., 2010) (Figura 5). 

 

 

Figura 5 - Transporte mediado pela L-carnitina de ácidos gordos para a matriz mitocondrial. O transporte ocorre 

a partir do citoplasma através das membranas interna e externa e espaço intermembranar (Fonte: Adaptado de 

http://www.nature.com/srep/2011/110901/srep00079/images/srep00079-f1.jpg Acedido em 3/09/2015).  

 

A L-carnitina tem também um efeito protetor na peroxidação lipídica ao reduzir a 

formação de peróxido de hidrogénio (Bodea et al., 2010) e participa na manutenção dos níveis 

de acil-CoA que em excesso podem tornar-se tóxicos para as células (Alshabanah et al., 2010). 

Melhora a capacidade antioxidante e tem atividade contra radicais livres, ao eliminar e prevenir 

a formação do radical hidroxilo nas reações de Fenton, previne a acumulação de ácidos gordos 

β-oxidação 
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livres e os seus intermediários tóxicos, limitando desta forma os seus efeitos nocivos nas 

membranas celulares incluindo as mitocondriais (Derin et al., 2004; Liu, 2008). 

A L-carnitina facilita ainda a remoção de ácidos orgânicos de cadeia curta da mitocôndria 

e liberta a coenzima A intramitocondrial para participar na β-oxidação e ciclo dos ácidos 

tricarboxílicos. Serve também como substrato para a carnitina palmitoiltransferase I e II e para 

a carnitina acetiltransferase, enzimas que estão envolvidas na regulação da utilização de ácidos 

gordos (Borum, 1987). Inibe a apoptose ao prevenir a formação da ceramida a partir do 

palmitato, a abertura do poro de permeabilidade transitória e a ativação das caspases (Cifone et 

al., 1997; Mutomba et al., 2000; Pastorino et al., 1993) 

A L-carnitina exógena é aplicada em miopatias e doenças cardiovasculares, doença 

isquémica cardíaca, pacientes renais crónicos com necessidade de hemodiálise, uma vez que 

esta técnica reduz significativamente os níveis de L-carnitina no plasma e nos tecidos (Mate et 

al., 2010), e nutrição parenteral (Borum, 2009). Protege as células cardíacas contra a isquemia, 

hipoxia e stresse oxidativo, pela diminuição dos níveis tóxicos de derivados de acil-CoA e ao 

regular o metabolismo dos glúcidos (Karanth et al., 2010).  

A L-carnitina revela-se como o mais promissor suplemento terapêutico para a gestão da 

fadiga em doentes oncológicos. Linfócitos enriquecidos em L-carnitina sugerem que o sistema 

da L-carnitina pode ter um papel importante ao contrariar respostas imunes diminuídas 

associadas ao envelhecimento (Mate et al., 2010). Pode ainda melhorar as funções do sistema 

imunitário pela sua ação antioxidante. Tem também um efeito protetor contra a ação tóxica de 

algumas drogas, que induzem stresse oxidativo (Thangasamy et al., 2009). 

 

1.5.4. Deficiência em L-carnitina 

Em determinadas condições as necessidades de L-carnitina podem exceder a capacidade 

de produção do organismo tornando-a um nutriente essencial (Gross e Henderson, 1984). A 

deficiência em L-carnitina resulta em sintomas severos como fraqueza muscular, 

cardiomiopatia, insuficiência cardíaca congestiva, encefalopatia, insuficiência hepática, 

crescimento e desenvolvimento diminuído em crianças e desordens neuromusculares (Arduini 

et al., 2008). No entanto, casos de deficiência em L-carnitina são raros. As crianças são 

particularmente suscetíveis à depleção de L-carnitina durante as fases iniciais da vida, devido 

ao aumento dos tecidos que está associado ao rápido crescimento e que pode superar a 
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capacidade do organismo de sintetizar o composto (Harpaz, 2005). Nos casos de deficiência em 

L-carnitina a oxidação de ácidos gordos é reduzida e são encaminhados para a síntese de 

triacilgliceróis, principalmente no fígado. Existe a possibilidade de falha mitocondrial por 

deficiência em L-carnitina quando as quantidades disponíveis nos tecidos são insuficientes para 

tamponizar metabolitos tóxicos da CoA. Quantidades tóxicas de acil-CoA afetam o ciclo do 

ácido cítrico, a gluconéogenese e a oxidação de ácidos gordos (Harpaz, 2005). A deficiência 

em L-carnitina e os seus efeitos são contrariados pela adição de quantidades suficientes na dieta 

(Harpaz, 2005). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 





 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2 OBJETIVOS 

 

O papel da L-carnitina na proteção de danos oxidativos induzidos pelo bisfenol A 
em fígado de rato 
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O presente trabalho pretende estudar uma eventual ação protetora da L-carnitina contra a 

toxicidade do bisfenol A, resultante dos danos oxidativos induzidos ao nível celular e na 

bioenergética mitocondrial, em fígado de ratos que foram submetidos a uma exposição crónica 

ao bisfenol A.  

Pode dividir-se em três pontos essenciais: 

1- Avaliação da função hepática pela análise de alguns biomarcadores (Albumina, 

Bilirrubina, AST e ALT) 

2- Avaliação da resposta antioxidante enzimática e eventuais danos oxidativos induzidos 

pela exposição crónica ao bisfenol A em fígado de rato. Para isso serão avaliadas 

diversas atividades enzimáticas (CAT, GR, SOD, GST, GSH, GSSG), assim como o 

conteúdo de glutatião reduzido, glutatião oxidado, H2O2 produzido pela mitocôndria 

e a peroxidação lipídica nas membranas dos hepatócitos. 

3- Avaliação da velocidade da respiração mitocondrial (estado 3, estado 4 e respiração 

desacoplada por FCCP) utilizando diferentes substratos respiratórios por forma a 

promover a entrada de eletrões a diversos níveis da cadeia respiratória (complexos I, 

II e IV). 
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O papel da L-carnitina na proteção de danos oxidativos induzidos pelo bisfenol A 
em fígado de rato 
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3.1. Amostragem 

No presente estudo, o modelo animal usado foi o rato Wistar albino (Rattus norvegicus) 

em idade adulta e do sexo masculino. Os animais com massa corporal de aproximadamente 

450-500 g foram mantidos em gaiolas (três animais por gaiola), em condições ambientais 

controladas (25 °C e um ciclo de 12h luz/escuro) e alimentados com ração comercial. 

Para alcançar o objetivo final deste trabalho, 12 ratos foram divididos em quatro grupos: 

o primeiro grupo tomado como referência e designado de controlo, no qual, foi administrada 

apenas água potável aos animais; o segundo grupo, Bisfenol A, no qual uma solução aquosa de 

Bisfenol 0,05 mg/L foi administrada aos animais; o terceiro grupo, L-carnitina, onde os animais 

ingeriam uma solução aquosa de L-carnitina 0,006 mg/L; e um quarto grupo, Bisfenol A e L-

carnitina, no qual uma solução aquosa contendo Bisfenol 0,05 mg/L e L-carnitina 0,006 mg/L 

foi administrada aos animais. 

Durante o período que decorreu a experiência os ratos foram mantidos no biotério do 

Hospital Universitário de Trás-os-Montes e Alto Douro de acordo com as normas legislativas 

em vigor no nosso país. A experiência decorreu ao longo de um período de 8 meses, com o 

objetivo final de causar efeitos crónicos nos animais, ao fim do qual os animais foram 

sacrificados após jejum durante a noite. 

 

3.2. Homogeneização do fígado 

Após o sacrifício dos animais, procedeu-se à recolha do material biológico. Neste trabalho 

o fígado foi dividido em duas porções semelhantes, uma, em fresco para avaliação da 

bioenergética mitocondrial e a outra porção foi novamente dividida em duas, uma para a 

preparação de um homogeneizado para as determinações do stresse oxidativo e a outra para a 

determinação da atividade do citocromo P450. 

Para a homogeneização do fígado as amostras de tecido isolado foram descongeladas a 4 

°C, pesadas e divididas em diferentes copos aos quais se adicionou tampão fosfato (KH2PO4 

100 mM) a pH 7,4 numa razão de 10% (p/v). De seguida o tecido foi cortado em pequenas 

secções e procedeu-se à sua lavagem com o mesmo tampão, a suspensão foi transferida para 

um Potter-Elvejhem e homogeneizada num homogeneizador mecânico a 500 rotações/minuto 

com a finalidade de lisar e libertar o conteúdo intracelular. Seguidamente o homogeneizado foi 

colocado em tubos de centrífuga e submetido a ultrassons durante 2 minutos (4 x 15 segundos 
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com intervalos de 15 segundos entre cada aplicação). Os ultrassons permitem o rebentamento 

das células que resistiram ao processo anterior. Os tubos foram colocados numa centrífuga 

devidamente equilibrados e procedeu-se à sua centrifugação a 1500 g, durante 15 minutos e a 

4 °C. No final, os sobrenadantes foram transferidos para novos tubos de centrífuga e procedeu-

se a nova centrifugação, a 16000 g, durante 20 minutos e a 4 °C. O sobrenadante resultante foi 

transferido para eppendorfs para quantificação da proteína, avaliação da atividade das enzimas 

do stresse oxidativo e uma parte foi congelada para quantificação dos tióis. O pellet obtido em 

cada uma das centrifugações foi transferido colocado em eppendorfs e congelado para 

determinação da peroxidação lipídica. Todo o processo de obtenção de homogeneizado foi 

realizado tendo o cuidado de manter todos os acessórios de laboratório e as amostras em gelo 

granulado, mantendo a temperatura entre 0 e 4 °C.  

 

3.3. Quantificação da proteína 

Para quantificação da proteína seguiu-se o método colorimétrico do Biureto (Gornall et 

al., 1949). Este método baseia-se na reação do CuSO4 em solução alcalina (reagente de Biureto) 

com as ligações amida das proteínas, originando um complexo de cor violeta. A densidade ótica 

deste complexo, isto é, a sua absorvância, é determinada a um comprimento de onda específico. 

Foi preparada uma série de padrões de BSA 0,4% (p/v) com as concentrações 0; 0,8; 1,6 e 2,4 

mg de proteína, a que corresponderam os volumes 0, 100, 200, 400 e 600 μL e adicionaram-se 

100 μL de dodecilsulfato de sódio (SDS) 10% (p/v) a cada tubo, o volume foi ajustado a 2000 

μL com água desmineralizada e procedeu-se finalmente à adição de 2000 μL de reagente de 

biureto (CuSO4.H2O a 0,15% (p/v), tartarato de sódio e potássio (NaKC4H4O6.4H2O) a 0,6% 

(p/v), NaOH a 3% (p/v) e KI a 0,1% (p/v)) perfazendo um volume final de 4 mL. Para as 

amostras o procedimento foi semelhante, mas com a adição de 50 μL do homogeneizado a 

quantificar. As absorvâncias dos padrões e das amostras foram lidas após 15 minutos de reação 

à temperatura ambiente, a 540 nm, contra um branco que continha todos os reagentes exceto a 

proteína. As leituras realizaram-se num espectrofotómetro UV-Vis – Varian Cary 50. 
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3.4. Biomarcadores hepáticos 

Os testes relativos à função hepática, atividades no soro da alanina transaminase (ALT) e 

aspartato transaminase (AST) e ainda as concentrações séricas de bilirrubina total e albumina, 

foram obtidos por procedimentos padrão automatizados (Synchron LX 20) e foram realizados 

pelo Laboratório de Análises Clínicas do Pioledo. 

 

3.5. Superóxido dismutase 

A atividade da SOD (EC 1.15.1.1) foi determinada espectrofotometricamente utilizando 

o método descrito por Payá e colaboradores (1992), com algumas alterações, aplicando o 

sistema xantina-xantina oxidase na presença de um cromóforo, o cloreto de azul de 

nitrotetrazólio (NBT). 

Numa cuvete foram adicionados 950 μL de tampão (KH2PO4 50 mM e EDTA 1 mM a 

pH 7,4), 10 μL de NBT 10 mM, 10μL de hipoxantina 10 mM e 20 μL do homogeneizado de 

fígado a analisar. A mistura foi incubada durante 2 minutos, e cerca 20 segundos antes de 

terminar esse tempo adicionaram-se 5 μL de xantina oxidase 5 U/mL, com agitação para 

garantir a homogeneização da mistura. A cinética da reação foi acompanhada a 560 nm durante 

3 minutos, a 25˚C, num espectrofotómetro UV-Vis-Varian Cary 50. A atividade foi expressa 

em U min-1 mg proteína-1, sendo que uma unidade de atividade (1U) corresponde a uma redução 

de 50% da atividade de um ensaio sem amostra (branco). 

  

3.6. Catalase 

A atividade da catalase (EC 1.11.16) foi lida num elétrodo de oxigénio do tipo Clark 

(Hansatech, sistema Oxygraph). O método baseia-se na determinação da velocidade inicial da 

produção de oxigénio resultante da decomposição do peróxido de hidrogénio pela enzima (del 

Río et al., 1977). Na câmara de reação, termostatizada e sob agitação magnética constante 

colocaram-se 980 μL de tampão fosfato (KH2PO4 50 mM a pH  7,0) e 10 μL do homogeneizado 

de fígado. Após 45 segundos de incubação a reação foi iniciada com a adição de 10 μL de 

peróxido de hidrogénio 10 mM. A cinética da reação foi acompanhada durante cerca de 90 

segundos e a atividade da catalase foi expressa em nmol de H2O2 min-1 mg proteína-1. 
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3.7. Glutatião S-transferase 

A atividade da GST (EC 2.5.1.18) foi determinada espetrofotometricamente pelo método 

de Hatton (1996). Numa cuvette colocaram-se 1930 μL de tampão fosfato (KH2PO4 100 mM a 

pH 7,4), 40 μL de CDNB (1-cloro-2,4-dinitrobenzeno) 100 mM e 10 μL da amostra a 

determinar. A mistura reacional foi incubada durante 2 minutos, a 25 °C, e a reação iniciou-se 

1 minuto após o tempo de incubação com a adição de 20 μL GSH (glutatião reduzido) a 100 

mM. A cinética da reação foi acompanhada a 340 nm ao longo de 3 minutos, num 

espectrofotómetro UV-Vis-Varian Cary 50. A atividade enzimática foi expressa em μM de 

CDNB conjugado min-1 mg proteína-1, recorrendo-se ao coeficiente de extinção molar do 

CDNB de 9,6 x 103 M-1 cm-1. 

 

3.8. Glutatião redutase 

A atividade da GR (EC 1.6.4.2) foi determinada espetrofotometricamente de acordo com 

o método de Carlberg e Mannervik (1985). Numa cuvete foram colocados 955 μL de tampão 

(KH2PO4 100 mM e EDTA 0,5 mM a pH 7,4) e 25 μL de homogeneizado de fígado. A mistura 

foi incubada durante 2 minutos, e poucos segundos antes de terminar esse período adicionaram-

se 10 μL de NADPH 10 mM seguido da agitação da cuvete. A reação foi iniciada após 30 

segundos com adição de 10 μL de GSSG (glutatião na forma oxidada) 100 mM. A cinética de 

reação foi acompanhada através do consumo do NADPH a 340 nm durante 3 minutos, a 25˚C, 

num espectrofotómetro UV-Vis-Varian Cary 50. A atividade foi expressa em μM de NADPH 

min-1mg proteína-1, recorrendo-se ao coeficiente de extinção molar do NADPH de 6,22 x 103 

mM-1 cm-1. 

  

3.9. Quantificação do peróxido de hidrogénio mitocondrial 

O peróxido de hidrogénio foi quantificado espetrofluorimetricamente, pela formação de 

um dímero de ácido homovanílico, cuja formação é proporcional à concentração de H2O2 

presente no meio. 

Para a quantificação, através duma reta padrão, foram preparados padrões de H2O2 com 

as concentrações de 0; 0,1; 2,5; 5; 10 e 20 μM, que correspondem a 0, 2, 5, 10, 20 e 40 μL, com 

meio de reação (volume ajustável), peroxidase (10 μL), ácido homovanílico (10 μL) e deixou-
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se a reagir durante 15 minutos. Ao fim deste tempo, adicionou-se tampão glicina (500 μL) 

perfazendo um volume total de 2 mL. 

O H2O2 mitocondrial produzido foi avaliado na presença de diferentes substratos 

respiratórios (Glutamato_Malato/ Succinato/ Ascorbato_TMPD). As amostras foram 

preparadas em condições semelhantes, isto é, a cada amostra correspondia 1 mg de proteína, 

tendo-se adicionado 10 μL de peroxidase, 10 μL de ácido homovanílico e 1 mL de meio de 

reação, 10 μL de substrato respiratório e 1 μL de rotenona nos casos em que se adicionou 

Succinato ou Ascorbato_TMPD. Após 15 minutos de reação foram adicionados 500 μL de 

tampão glicina para parar a reação pela desnaturação enzimática, as amostras foram, então, 

colocadas em eppendorfs e centrifugadas a 15000 g durante 10 minutos. De seguida, transferiu-

se o sobrenadante para outros tubos de eppendorfs, ficando estes congelados a -20ºC no escuro 

até à realização da leitura espectrofotométrica. A fluorescência foi avaliada num 

espetrofluorímetro Varian Cary Eclipse com o comprimento de onda de excitação de 312 nm e 

de emissão de 420 nm. Os resultados foram expressos em concentração de H2O2 mitocondrial 

min-1 mg proteína-1. 

 

3.10. Determinação da peroxidação lipídica avaliada pelo método dos 

TBARS  

O método utilizado foi baseado no descrito por Ottolenghi (1959). O método de 

quantificação de substâncias reativas ao ácido tiobarbitúrico (TBARS) é, provavelmente, o 

método mais utilizado para a quantificação da peroxidação lipídica in vitro. Este método reflete 

a quantidade de malondialdeído (MDA) formado, um produto final da peroxidação de ácidos 

gordos da membrana (Halliwell et al., 1999), e baseia-se na reação deste biomarcador de stresse 

oxidativo com o ácido tiobarbitúrico (Brown et al., 1996). Da reação entre ambos resulta um 

composto de cor amarela, mensurável por análise espectrofotométrica, o qual é diretamente 

proporcional à concentração de MDA resultante da peroxidação lipídica. Apresenta como 

vantagens: o baixo custo e a facilidade de execução, é sensível para quantificação da 

peroxidação lipídica, contudo, não é muito específico (Kappus, 1985). 

O meio de reação é constituído por 100 μL de amostra, 500 μL tampão Tris-HCl (10 mM) 

em KCl (175mM) e 100 μL de uma solução contendo 0,38% TBA (p/v), 37,5% TCA (v/v) e 

0,015% BHT (p/v). Após agitação vigorosa, os tubos tapados com esferas de vidro, foram 

colocados num banho de água a ferver durante cerca de 15 minutos e arrefecidos por imersão 



MESTRADO EM BIOQUÍMICA 

42 
 

em gelo. O seu conteúdo foi transferido para eppendorfs que foram centrifugados durante 10 

minutos a 3 000 rpm para sedimentação de proteínas e membranas. 

De cada tubo, foram retirados 200 µL de sobrenadante obtido para uma microplaca de 96 

poços e a absorvância foi lida a 530 nm num leitor de microplacas (Power Wave XS2 BioTek). 

O resultado foi expresso em µM MDA mg-1 de proteína com recurso ao coeficiente de extinção 

do malonaldeído molar de 1,56 × 105 M -1 cm -1. 

3.11. Quantificação do conteúdo em glutatião 

A quantificação do conteúdo em glutatião nas formas reduzida e oxidada foi realizada por 

fluorimetria, após reação a pH 8,0 do homogeneizado de fígado com o-ftaldeído (OPT) (Hissin 

et al., 1976).  

Para a quantificação do GSH retiraram-se 50 μL do homogeneizado obtido e adicionou-

se um volume de tampão fosfato 100 mM (pH 8,0) contendo EDTA a 5 mM, de modo a obter 

um volume final de 2,3 mL. Seguidamente, adicionaram-se 200 μL da solução de o-ftaldeído 

(OPT) 1 mg/mL, contendo 200 μg deste composto. A mistura foi homogeneizada, incubada à 

temperatura ambiente e na ausência de luz, durante 15 minutos. Ao fim deste tempo a 

fluorescência foi avaliada a 426 nm, com excitação a 339 nm num espetrofluorímetro Varian 

Cary Eclipse.  

A concentração de GSH na amostra foi calculada por extrapolação com uma curva padrão 

cujas soluções padrão foram tratadas da mesma forma que as amostras.  

Para quantificar o GSSG retiraram-se 50 μL de homogeneizado aos quais se adicionou 

um volume de tampão de modo a que o volume final fosse 100 μL. De seguida adicionaram-se 

40 μL de N-etilmaleimida (NEM) a 40 mM, homogeneizou-se e incubou-se à temperatura 

ambiente durante 30 minutos. Ao fim deste período adicionaram-se 1,66 mL de NaOH 100 

mM, 500 μL de tampão para um volume final de 2,3 mL e 200 μL da solução de OPT 1 mg/mL 

contendo 200 μg deste composto. Homogeneizou-se novamente e incubou-se à temperatura 

ambiente na ausência de luz durante 15 minutos. Seguidamente leu-se a fluorescência emitida 

a 426 nm, com excitação a 339 nm, num espetrofluorímetro Varian Cary Eclipse.  

A concentração de GSSG na amostra foi calculada por extrapolação com uma curva 

padrão cujas soluções padrão tiveram o mesmo tratamento das amostras. 
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3.12. Citocromo P450 

Atividade do CYP1A – EROD 

A “etoxiresorufina-O-deetilase” (EROD) é uma técnica que pode ser utilizada para medir 

a atividade catalítica do CYP1A (um membro da família do sistema P450 monooxigenase) que 

está envolvido na biotransformação de compostos endógenos e exógenos (De Almeida et al., 

2011). A indução do CYP1A é um dos biomarcadores mais utilizados para avaliar a exposição 

de vertebrados a contaminantes orgânicos. A atividade desta enzima, geralmente aumenta 

quando os organismos estão expostos a substâncias tais como compostos halogenados planares, 

alguns hidrocarbonetos aromáticos policíclicos (PAHs) ou bifenilos policlorados (PCBs). 

A técnica EROD mede a produção de resorufina a partir da etoxiresorufina, na presença 

de NADPH. A produção de resorufina é então medida no espetrofluorímetro a 530 nm e 585 

nm, os comprimentos de onda de excitação e emissão, respetivamente. A atividade catalítica da 

enzima reflete a quantidade de enzima presente e é expressa em concentração de resorufina 

produzida minuto-1 mg de proteína-1.  

 

Obtenção da fração rica em microssomas  

A atividade do CYP1A foi determinada a partir de uma fração rica em microssomas 

obtida por adaptação do método descrito por Völkl e Fahimi (1985). Os fígados, armazenados 

a -80 °C, foram descongelados e colocados numa solução tampão de homogeneização (KH2PO4 

0,1 M e KCl 0,1 M a pH 7,6) a 4 °C. Seguidamente cada fígado foi cortado em pequenas 

porções, lavado em tampão e a solução foi transferida para um Potter-Elvejhem e 

homogeneizada num homogeneizador mecânico a 1000 rotações/minuto. O homogeneizado foi 

transferido para tubos de centrífuga e procedeu-se à sua centrifugação a 25300 g durante 20 

min. Terminada a centrifugação o precipitado foi descartado e procedeu-se a nova centrifugação 

do sobrenadante, entretanto transferido para novos tubos de centrífuga, desta vez a 30000 g e 

durante 20 minutos. Ambas as centrifugações foram realizadas numa centrifugadora Sigma 3-

16K refrigerada a 4° C. Após a centrifugação os precipitados foram descartados e os 

sobrenadantes ricos em microssomas recolhidos para determinação da atividade do CYP. 
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Determinação da atividade da CYP1A   

A determinação da atividade da CYP1A foi realizada em eppendorfs de 2mL. 

Adicionaram-se 500 µL de amostra a 470 µL de uma solução tampão contendo KH2PO4 100 

mM, KCl 150 mM, EDTA 1 mM e DDT 1 mM, seguidamente adicionaram-se 5 µL de 

etoxiresorufina 400 µM e 25 µL de NADPH 20 mM, iniciando-se a reação. Os eppendorfs 

foram imediatamente colocados num banho a 23 °C durante 30 minutos ao fim dos quais se 

adicionou 1,0 mL de metanol arrefecido com o objetivo de parar a reação. Os eppendorfs foram 

seguidamente transferidos para uma centrifugadora, refrigerada a 4 °C, e centrifugados a 7500 

g durante 10 minutos. Finalmente procedeu-se à leitura de cada amostra num espetrofluorímetro 

Varian Cary Eclipse como acima referido.  

A determinação da atividade da CYP1A nas amostras foi calculada por extrapolação com 

uma curva padrão cujas soluções padrão foram preparadas apenas com tampão e resorufina 

(Anexo E).  

 

3.13. Determinação da atividade respiratória mitocondrial 

A determinação da atividade respiratória das mitocôndrias de fígado foi realizada à 

temperatura de 25 °C, numa câmara de reação fechada termostatizada, sob agitação magnética 

contínua e estável e, com um volume de 1 mL. O consumo de O2 foi determinado 

polarograficamente com um elétrodo de O2 (Hansatech) (Estabrook, 1967), ligado a um monitor 

de oxigénio biológico (YSI modelo 5300), no qual a saída do sinal ocorria diretamente para um 

sistema de aquisição de dados da Hansatech. 

A suspensão mitocondrial (0,5 mg de proteína mitocondrial) foi adicionada a 1 mL de 

uma solução contendo sacarose a 250 mM, K2HPO4 a 5mM, KCl a 20 mM, MgCl2 a 5 mM, 

Hepes a 15 mM e BSA deslipidada a 0,05% (p/v), a pH 7,2 (meio de respiração). Adicionou-se 

glutamato-malato a 10 mM e 2-3 minutos após o início da respiração foi adicionada uma 

quantidade adequada de ADP (50 μM) para estimular a respiração e desencadear o estado 

respiratório 3. Após a fosforilação de todo o ADP adicionado, a respiração assume o estado 

respiratório designado por estado 4 (Chance et al., 1956). 

Na determinação da atividade respiratória do complexo II, o meio de ensaio foi 

suplementado com rotenona (1 μL) antes do início da respiração pela oxidação do succinato. 

Após 2-3 minutos do início da respiração foi adicionada uma quantidade adequada de ADP (50 

μM) para estimular a respiração e desencadear o estado respiratório (Chance e Williams, 1956). 
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A determinação da respiração mitocondrial dissociada da fosforilação oxidativa fez-se na 

presença de succinato (10 mM), com posterior adição de FCCP (1 μM), um ionóforo para 

protões que dissocia a respiração mitocondrial ou valinomicina (1 μM), um ionóforo para 

catiões potássio. 

 

3.14. Determinação da atividade do complexo IV 

Citocromo c oxidase 

Os ensaios de bioenergética mitocondrial foram realizados com as frações mitocondriais 

isoladas dos fígados dos ratos utilizados neste trabalho. Antes da realização dos ensaios, cada 

fração mitocondrial foi submetida a 3 ciclos de congelamento/descongelamento para aumentar 

o acesso do substrato ao local ativo da respetiva enzima, e também submetidas a ultrassons 

durante um período de 60 segundos com intervalos de 15 segundos, de forma a garantir mais 

uma vez que o substrato tenha acesso à respetiva enzima. 

Este complexo é o último da cadeia respiratória e a citocromo c oxidase catalisa a etapa 

terminal da respiração aeróbia, ao transferir os eletrões provenientes deste complexo para o 

oxigénio molecular, com a consequente formação de água. A sua atividade foi avaliada 

polarograficamente pelo consumo de O2 com recurso a um elétrodo de oxigénio tipo Clark 

(Hansatech), acoplado a um computador. 

Os ensaios foram realizados a 25 °C, em 1 mL de meio (Tris-HCl 10mM, KCl 120 mM, 

pH 7) enriquecido com 3 μL de rotenona 1,5 mM, 3 μL de antimicina A 1,5 mM e 0,3 mg de 

proteína mitocondrial. O ensaio iniciou-se com a adição de 10 μL de ascorbato 0,5 mM, 10 μL 

de tetrametilfenilenodiamina (TMPD) 25 mM e 15 μL de citocromo c 1 mM e foi incubado 

durante três minutos com monitorização do consumo de oxigénio. A respiração foi 

completamente inibida pela adição de 3 μL de KCN 50 mM. A diferença entre o consumo de 

O2 antes e após a adição de KCN foi usada para determinar a atividade enzimática do complexo 

IV, expressa em nmol O2 min-1 mg proteína-1 mitocondrial. 

 

3.15. Análise estatística  

A análise estatística dos resultados obtidos na avaliação das enzimas do stresse oxidativo, 

tióis, TBARS, citocromo P450 e marcadores hepáticos foi realizada utilizando o programa 

GraphPad Prism6, com recurso aos testes ANOVA e Tukey’s Multiple Comparison Test. Os 
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valores são comparados com um grupo controlo e são apresentados como médias com o 

respetivo desvio padrão (SD). 
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em fígado de rato 

 

 

 

 

  

 





CAPÍTULO 4 – RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 
49 

 

4.1. Biomarcadores hepáticos  

A função hepática é normalmente avaliada através de análises sanguíneas na tentativa de 

identificar lesões no fígado (Korkmaz et al., 2010). Alguns marcadores da função hepática 

foram também avaliados neste trabalho. Os valores obtidos apresentam-se nas figuras seguintes 

e incluem a AST, ALT, bilirrubina e albumina. O aumento dos níveis plasmáticos de ALT, AST 

e bilirrubina e a diminuição da albumina são atribuídos a danos hepáticos e diminuição das 

funções do fígado, pelo que a sua avaliação permite inferir sobre a condição geral deste órgão 

(Alshabanah et al., 2010; Hassan et al., 2012).  

 

4.1.1. Albumina 

A avaliação dos níveis das proteínas séricas e da albumina permitem inferir acerca da 

capacidade de síntese do fígado (Abdel-Wahab, 2014). Os resultados obtidos para a albumina 

encontram-se representados na figura 6. 
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Figura 6 - Concentração da albumina no soro de ratos submetidos à exposição ao Bisfenol A e L-Carnitina. 

Resultados obtidos nos diferentes grupos: Controlo, Bisfenol A 0,05 mg/L, L-Carnitina 0,006 mg/L e Bisfenol A 

e L-Carnitina 0,05 mg/L e 0,006 mg/L respetivamente. O conteúdo em albumina foi expresso em g de albumina 

dL-1 de soro. Os dados representam os valores médios ± SD (n=4). 

 

Os níveis de albumina mantiveram-se relativamente constantes nos diferentes tratamentos 

realizados. Existem apenas variações ligeiras dos valores dos diferentes grupos em relação ao 

controlo. 

Yamasaki e colaboradores (2002) detetaram uma diminuição relevante da albumina em 

fêmeas de rato tratadas por via oral com 200 e 600 mg/kg massa corporal/dia de BPA. 
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Também em fêmeas de rato, Oguazu e colaboradores (2015) estudaram os efeitos nas 

funções hepáticas resultantes da exposição aguda e subcrónica ao bisfenol A. Administraram, 

via gavage, 50, 100, 150, 200, e 250 μg/kg massa corporal/dia de BPA nos animais. Os níveis 

de albumina, durante um período mais extenso de tratamento com o composto (7dias) surgiram 

aumentados, comparativamente com o grupo de animais de referência. Na exposição aguda, os 

valores detetados foram inferiores aos do controlo, sugerindo uma diminuição na capacidade 

de síntese do fígado.  

Abdel-Wahab (2014) investigou também os efeitos adversos da exposição ao BPA em 

fígado de ratos adultos. O autor verificou uma redução significativa dos níveis de albumina nos 

animais administrados oralmente com 10 mg BPA/kg massa corporal/dia e, juntamente com a 

análise de outros biomarcadores das funções hepáticas concluiu que o BPA atua como 

desestabilizador membranar.  

 A manutenção dos níveis de albumina no nosso trabalho sugere que apesar da possível 

existência de danos hepáticos a capacidade de síntese do fígado não foi afetada de forma 

relevante pela toxicidade do BPA. 

 

4.1.2. Bilirrubina total 

Os níveis de bilirrubina obtidos neste trabalho estão representados na figura 7. 

Relativamente ao grupo do bisfenol A, os níveis de bilirrubina surgiram aumentados em 

cerca de 71%, contudo, apesar do elevado incremento este valor não foi significativo. Nos 

restantes dois grupos foi detetado um aumento de 17%, comparativamente ao controlo.  

A condição hepática foi também avaliada por Korkmaz e colaboradores (2010) que 

observaram uma diminuição não significativa na concentração da bilirrubina em ratos expostos, 

por via oral, a uma dose de 25 mg/kg massa corporal/ dia de BPA. Por outro lado, Hassan 

colaboradores (2012) também em ratos expostos oralmente, via gavage, à ação do bisfenol A 

detetaram um aumento, dependente da dose dos níveis plasmáticos de bilirrubina. Neste caso, 

as doses mais elevadas, 10 e 50 mg/kg massa corporal/dia de BPA, levaram a aumentos 

significativos dos níveis da bilirrubina relativamente aos animais controlo.  
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Figura 7 - Concentração da bilirrubina total no soro de ratos submetidos à exposição ao Bisfenol A e L-Carnitina. 

Resultados obtidos nos diferentes grupos: Controlo, Bisfenol A 0,05 mg/L, L-Carnitina 0,006 mg/L e Bisfenol A 

e L-Carnitina 0,05 mg/L e 0,006 mg/L respetivamente. A quantidade de bilirrubina total foi definida como mg de 

bilirrubina total dL-1 de sangue. Os dados representam os valores médios ± SD (n=4). 

 

Oguazu e colaboradores (2015) avaliaram os níveis de bilirrubina em tecido hepático de 

fêmeas de rato expostas a doses crescentes de BPA. Os valores da bilirrubina surgiram 

significativamente aumentados em relação ao controlo, e de forma mais expressiva na 

exposição aguda ao composto, com um comportamento independente da dose. Para o autor, 

este aumento é sugestivo de uma situação de icterícia. Num outro estudo, conduzido por Hassan 

e o seu grupo de trabalho (2012), os investigadores associaram o aumento dos níveis da 

bilirrubina e de algumas enzimas do fígado com a hepatotoxicidade do BPA.  

Os resultados evidenciados na nossa investigação sobre os níveis de bilirrubina, apesar 

de não significativos para o grupo do BPA, mostram uma tendência de subida que poderá estar 

associada a lesões no fígado.  

 

4.1.3. Alanina transaminase 

A atividade da ALT é usada como marcador enzimático para lesões hepáticas (Bindhumol 

et al., 2003). A ALT é usada como índice para determinar o grau de danos nas membranas 

(Abdel-Wahab, 2014) e os resultados obtidos encontram-se representados na figura 8. 
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Figura 8 - Atividade da alanina transaminase no soro de ratos submetidos à exposição ao Bisfenol A e L-Carnitina. 

Resultados obtidos nos diferentes grupos: Controlo, Bisfenol 0,05 mg/L, L-Carnitina 0,006 mg/L e Bisfenol A e 

L-Carnitina 0,05 mg/L e 0,006 mg/L respetivamente. A atividade foi expressa em unidade internacional de enzima 

L-1. Na figura, quando as barras apresentam ambas as letras é porque apresentam semelhanças com as barras 

correspondentes a cada uma delas, quando apresentam letras diferentes significam diferenças estatisticamente 

significativas (p < 0,05) entre elas. 

 

Nos animais expostos à ação do BPA a atividade da ALT surgiu mais de três vezes 

aumentada em relação ao controlo, um aumento bastante significativo. Os ratos administrados 

com L-carnitina também apresentaram valores da transaminase positivamente alterados em 

cerca de 39 %. Os animais coadministrados com os dois compostos tiveram um incremento 

para mais do dobro dos níveis de ALT relativamente ao grupo controlo embora tenha havido 

uma diminuição relativamente ao grupo do BPA. Assim os nossos resultados mostram que a L-

carnitina promove um efeito protetor contra o bisfenol A, ainda que esse efeito tóxico não seja 

totalmente anulado. 

Bindhumol e colaboradores (2003) administraram, oralmente, BPA em ratos com doses 

diferentes (0,2; 2,0 e 20 µg/kg massa corporal/dia), durante um período de trinta dias. A análise 

da atividade da ALT não revelou diferenças entre os animais administrados com BPA, 

relativamente aos animais do grupo controlo sem exposição ao composto. O autor concluiu que 

não existiam evidências de lesões hepáticas nos ratos.  

No mesmo modelo animal, Korkmaz e colaboradores (2010) administraram oralmente 25 

mg/kg massa corporal/ dia de BPA três vezes por semana nos animais. Ao fim dos 50 dias em 

que decorreu a experiência, ao analisar a ALT observaram um aumento significativo dos níveis 

relativamente ao grupo controlo, sugerindo a presença de danos hepáticos provocados pela 

exposição ao BPA.  
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Mahmoudi e colaboradores (2015) estudaram os efeitos tóxicos do BPA em fêmeas de 

rato e nas suas crias durante o período de lactação e investigaram a transmissão do BPA a partir 

soro materno para as crias através do leite. O bisfenol A (250 mg/kg) foi administrado nos 

animais por injeção intramuscular e o tratamento decorreu durante 21 dias. A análise aos níveis 

de ALT revelou um aumento significativo tanto nos animais adultos como nos jovens. 

Da mesma forma que os dois autores anteriores, os dados do nosso estudo em relação à 

ALT sugerem existência de danos hepáticos no fígado dos animais expostos à ação do BPA 

BPA e que é claramente diminuído no caso da coadministração com L-carnitina. 

 

4.1.4. Aspartato transaminase 

Da mesma forma que a ALT, a atividade da AST é usada como indicador de lesões 

hepáticas. Em particular, esta transaminase permite avaliar a existência de danos mitocondriais 

(Abdel-Wahab, 2014). Os resultados obtidos encontram-se representados na figura 9.  
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Figura 9 - Atividade da aspartato transaminase no soro de ratos submetidos à exposição ao Bisfenol A e L-

Carnitina. Resultados obtidos nos diferentes grupos: Controlo, Bisfenol A 0,05 mg/L, L-Carnitina 0,006 mg/L e 

Bisfenol A e L-Carnitina 0,05 mg/L e 0,006 mg/L respetivamente. A atividade foi expressa em unidade 

internacional de enzima L-1. Na figura, quando as barras apresentam ambas as letras é porque apresentam 

semelhanças com as barras correspondentes a cada uma delas, quando apresentam letras diferentes significam 

diferenças estatisticamente significativas (p < 0,05) entre elas. 

  

As análises à AST revelaram aumentos significativos no grupo do BPA, quase cinco 

vezes os valores do controlo, e no grupo do bisfenol A com L-carnitina, com um incremento de 

215%. Nos ratos tratados com L-carnitina não se observou qualquer alteração significativa. 
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Moon e colaboradores (2012) associaram a exposição ao BPA a toxicidade hepática, em 

parte, pelo aumento do stresse oxidativo. Quando administraram intraperitonealmente uma 

única dose de 1,2 mg/kg massa corporal do composto, em murganhos, observaram após 24 

horas, um aumento significativo dos níveis da AST. No entanto, nas mesmas condições mas em 

animais tratados diariamente, ao fim de 5 dias os valores da enzima, embora superiores ao 

controlo, não apresentaram diferenças significativas. O autor defendeu que apesar de existirem 

indícios de danos hepáticos agudos, o fígado dispõem de uma gama variada de mecanismos de 

defesa para compensar e contrariar a toxicidade do BPA, pelo que ao fim de alguns dias de 

tratamento tais efeitos deixam de se verificar. Assim, as variações da atividade de enzimas 

hepáticas como a AST voltam a aproximar-se dos valores referência dos animais não expostos.  

Em fêmeas de rato tratadas com BPA, Mahmoudi e colaboradores (2015) não observaram 

diferenças significativas nos níveis de AST dos animais que, ainda assim, surgiram aumentados 

relativamente ao grupo controlo. No mesmo trabalho, mas em ratos jovens descendentes das 

fêmeas tratadas, os valores da AST surgiram aumentados de forma significativa. 

Jiang e colaboradores (2014) expuseram, crias de rato, aos efeitos do BPA, durante o seu 

desenvolvimento embrionário/fetal, para isso administraram, oralmente, as progenitoras com 

(40 µg/kg massa corporal/dia) durante os 21 dias de gestação. A partir desse momento, as crias, 

machos, foram sacrificadas com 3, 15 e 26 semanas de vida. Nos animais estudados, os níveis 

AST não apresentaram diferenças relevantes entre os grupos analisados nos diferentes períodos.  

No mesmo modelo animal, Korkmaz e colaboradores (2010) administraram BPA (25 

mg/kg massa corporal/ dia) em ratos, três vezes por semana, durante 50 dias e registaram um 

incremento da atividade da AST no soro dos animais. Os autores sugeriram que este dado é 

indicativo da existência de lesões no fígado promovidas pelo BPA. 

Os resultados obtidos no nosso trabalho sobre a AST enquadram-se na mesma linha do 

autor anteriormente referido. No grupo do BPA foi detetado um aumento bastante significativo 

dos níveis desta transaminase que sugerem a presença de lesões hepáticas. 

 

O aumento dos níveis plasmáticos das transaminases está associado a danos oxidativos. 

Estes danos nas células hepáticas podem resultar em alterações membranares com perda da sua 

integridade, tornando-as mais permeáveis e permitindo a passagem de enzimas citoplasmáticas 

para a corrente sanguínea (Drotman et al., 1978; Khamis F, 1991). Os valores das 

transaminases, no nosso trabalho, apresentaram-se significativamente elevados em 

consequência da toxicidade do BPA sugerindo a existência de danos no fígado. A ALT sugere 
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a presença de alterações membranares enquanto a AST indica a existência de danos 

mitocondriais. As lesões no tecido hepático, promovidas pela exposição ao bisfenol A podem 

resultar da acumulação de quantidades elevadas do composto em determinadas regiões do 

fígado, como a tríade portal (Mahmoudi et al., 2015) 

Os níveis de bilirrubina apresentaram-se também aumentados, mas de forma muito menos 

acentuada que as enzimas anteriores, pelo que esse aumento não foi significativo. Os níveis de 

albumina não foram afetados de forma relevante pelos tratamentos realizados indicando que a 

capacidade de síntese do fígado não foi diminuída. 

 

4.2. Stresse Oxidativo 

O stresse oxidativo é uma condição que surge de distúrbios no balanço entre agentes pro-

oxidantes e antioxidantes. Esta condição além do aumento na produção de ROS envolve a 

também redução do sistema de defesa antioxidante (Bodea et al., 2010).  

Quando ocorre uma situação de stresse oxidativo moderado nos tecidos deve ocorrer uma 

resposta que permita contrariar esta situação e que consiste no aumento das defesas 

antioxidantes. No entanto, quando essa situação se torna mais intensa e persistente podem surgir 

danos nos componentes celulares que eventualmente conduzem à morte celular e originar uma 

variedade de patologias. (Augustyniak e Skrzydlewska, 2010). Neste trabalho foram avaliados 

alguns marcadores enzimáticos de stresse oxidativo, foi quantificada a produção de H2O2, o 

conteúdo em glutatião e analisada a peroxidação lipídica. 

 

4.2.1. Superóxido dismutase 

A cadeia respiratória mitocondrial é uma das principais fontes de radicais livres no 

organismo humano. Eletrões podem escapar dos complexos respiratórios (principalmente dos 

complexos I e III) e podem conduzir à formação do anião superóxido por interação com o O2 

(Sas et al., 2007). O O2
•− pode interagir com outras moléculas e formar uma variedade de outras 

espécies reativas de oxigénio, ou pode ser dismutado enzimaticamente pela superóxido 

dismutase. A SOD existe nas formas, mitocondrial, citoplasmática e extracelular (Ryter et al., 

2007). A reação catalisada pela SOD origina O2 e H2O2 (Equação 1), uma espécie reativa de 

oxigénio mais estável, contribuindo desta forma para a proteção dos tecidos contra o stresse 
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oxidativo (Sorg, 2004). A atividade da SOD nos homogeneizados de fígado encontra-se na 

figura 10.  

A atividade da SOD também não se apresentou significativamente afetada em nenhum 

dos grupos de animais tratados, apesar de aumentada nos três casos. Surge elevada de forma 

semelhante no grupo do bisfenol A e da L-carnitina (25%) e a coadministração dos dois 

compostos diminuiu a sua atividade em comparação com os dois anteriores, ainda assim, 

permanece ligeiramente superior ao controlo. 

 

C
o

n
tr

o
lo

B
P

A

L
-C

a
rn

B
P

A
+

L
-C

a
rn

0

5 0

1 0 0

1 5 0

2 0 0

U
 m

in
-1

m
g

 p
ro

te
ín

a
-1

 

Figura 10 - Atividade da superóxido dismutase em extrato de fígado de ratos submetidos à exposição ao Bisfenol 

A e L-Carnitina. Resultados obtidos nos diferentes grupos: Controlo, Bisfenol A 0,05 mg/L, L-Carnitina 0,006 

mg/L e Bisfenol A e L-Carnitina 0,05 mg/L e 0,006 mg/L respetivamente. A atividade da SOD foi definida como 

unidade internacional de enzima min-1 mg proteína-1. Os dados representam os valores médios ± SD (n=6) com 

duas repetições. 

 

Eid e colaboradores (2015) estudaram os efeitos da exposição ao BPA na descendência 

de fêmeas de rato administradas, via gavage, com 0.5 e 50 mg de BPA/kg de massa corporal/dia, 

durante o período lactação (21 dias). O grupo de investigadores observou uma diminuição 

significativa da atividade da SOD para os animais expostos a diferentes doses do composto e 

para os diferentes períodos. O autor concluiu que a produção aumentada de espécies reativas 

causadas pela exposição ao BPA resultava numa diminuição das defesas antioxidantes 

incluindo a atividade da SOD, em comparação com o grupo utilizado como referência.  

O mesmo comportamento foi observado por Hassan e colaboradores (2012) para a mesma 

dose de 50 mg/kg de massa corporal. A atividade enzima surgiu ainda significativamente 

diminuída em ratos tratados oralmente com uma dose inferior (10 mg/kg massa corporal/dia), 

durante quatro semanas.  
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Kabuto e colaboradores (2003) em murganhos injetados intraperitonealmente com BPA 

(25 e 50 mg/kg/massa corporal) durante 5 dias registaram um aumento significativo da SOD no 

fígado dos animais para ambas as doses, sendo a mais elevada correspondente ao maior 

incremento da atividade da enzima. Ainda Kabuto (2004), em murganhos expostos ao BPA (5 

µg/mL e 10 µg/mL adicionados à água das progenitoras com a água) durante o desenvolvimento 

embrionário/fetal e infância, através da placenta e leite materno, até quatro semanas de vida, 

não detetou alterações significativas na atividade da SOD no fígado dos animais, embora esta 

se apresentasse superior ao controlo. O autor justificou este resultado com a incapacidade dos 

murganhos, nesta fase de desenvolvimento e da infância, em regular positivamente a atividade 

da SOD contra a toxicidade do BPA como aconteceu no caso anterior em murganhos adultos. 

A atividade da enzima nas nossas determinações demonstrou um comportamento 

combinado entre as duas situações anteriores. A atividade da SOD surge, por um lado, 

aumentada nos animais tratados com BPA, no entanto, esse incremento não é significativo e 

poder ser interpretado como um mecanismo de defesa desenvolvido para combater a produção 

aumentada de O2
•− e um possível estado de stresse oxidativo associado. É, no entanto, evidente 

que a toxicidade ou efeito do BPA na atividade da SOD é, não só, dependente da dose e forma 

de administração como também será dependente da espécie. 

 

4.2.2. Catalase 

Os níveis da CAT podem funcionar como um importante indicador de distúrbios 

ambientais, sendo particularmente útil na procura de efeitos biológicos em cenários de 

contaminação moderada (van der Oost et al., 2003). A catalase é um marcador recorrente de 

stresse oxidativo nos tecidos (Chouhan et al., 2015), encontra-se sobretudo nos peroxissomas 

onde é responsável pela redução do peróxido de hidrogénio produzido no metabolismo de 

ácidos gordos de cadeia longa (Winston et al., 1991). É a enzima que catalisa a decomposição 

do H2O2 resultante da dismutação do O2
•− pela SOD em água e oxigénio, e assim evita o ataque 

deste radical contra os constituintes celulares (Chelikani et al., 2004; Switala et al., 2002). A 

reação geral da ação da CAT está representada na equação 5.  
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Figura 11 - Atividade da catalase em extrato de fígado de ratos submetidos à exposição ao Bisfenol A e L-

Carnitina. Resultados obtidos nos diferentes grupos: Controlo, Bisfenol A 0,05 mg/L, L-Carnitina 0,006 mg/L e 

Bisfenol A e L-Carnitina 0,05 mg/L e 0,006 mg/L respetivamente. A atividade da CAT foi definida como nmol de 

H2O2 min-1 mg proteína-1. Os dados representam os valores médios ± SD (n=6) com duas repetições. 

 

A evolução desta reação é facilmente acompanhada pela utilização do H2O2 como 

substrato da enzima e determinação da quantidade de O2 libertado. A atividade enzimática das 

amostras analisadas neste trabalho encontra-se na figura 11. 

Os resultados obtidos nas análises aos homogeneizados de fígado não revelaram 

diferenças significativas entre os vários grupos submetidos ao tratamento. Comparativamente 

ao controlo, apenas o grupo do BPA apresentou um ligeiro incremento (12%) na atividade da 

CAT. Nos restantes grupos verificou-se uma redução da atividade da enzima, em 16% no grupo 

da L-carnitina e 4% para o grupo do BPA + L-carnitina. A coadministração do bisfenol A com 

a L-carnitina aparenta reverter os valores da atividade catalítica da enzima para valores muito 

próximos do controlo.  

A toxicidade do BPA para o fígado foi estudada por Hassan e colaboradores (2012), tendo 

estes investigadores administrado oralmente, via gavage, ratos com quatro doses crescentes de 

BPA (0,1; 1; 10; 50 mg/kg massa corporal/dia), durante quatro semanas. Ao fim desse período 

a análise à CAT revelou uma redução da atividade para todos os grupos tratados com BPA mas 

apenas para a dose mais elevada essa diferença foi significativa em comparação com um quinto 

grupo sem composto – grupo controlo. O autor considerou que a atividade diminuída da enzima 

contribuía para a hepatotoxicidade das espécies reativas, consequente dos efeitos promovidos 

pela administração do BPA. 

Eid e colaboradores (2015) estudaram os efeitos da exposição ao BPA em crias de rato. 

Para isso administraram, através de uma sonda oral, doses de 0,5 e 50 mg/kg massa corporal/dia 

do composto em fêmeas durante o período de lactação, ao longo de 21 dias, após o qual as suas 
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crias foram sacrificadas em diferentes fases da puberdade (50, 90 e 110 dias). Observaram uma 

diminuição significativa da atividade da CAT no fígado das crias para os três períodos de tempo 

em causa, tendo o efeito sido mais notório para a concentração mais elevada. 

Também em fígado de rato, Bindhumol e colaboradores (2003) observaram uma 

diminuição da atividade da CAT em animais administrados oralmente com doses baixas de 

BPA (0,2; 2 e 20 µg/ kg massa corporal/dia). Os investigadores consideraram que a diminuição 

da atividade enzimática resultava da incapacidade dos microssomas e mitocôndrias das células 

do fígado para eliminar o peróxido de hidrogénio produzido em resultado da exposição ao BPA. 

O grupo de trabalho conclui que os animais se encontravam sob uma condição de stresse 

oxidativo devido à diminuição da atividade de algumas enzimas antioxidantes, incluindo a 

CAT. A diminuição da atividade poderia ainda ser consequência da inativação da catalase 

causada pela produção aumentada de ROS (Pigeolet et al., 1990).  

Kabuto e colaboradores (2003) administraram BPA (25 e 50 mg/Kg massa corporal/dia), 

intraperitonealmente, a murganhos durante 5 dias, e detetaram um decréscimo significativo da 

atividade da CAT nos fígados dos animais para a dose mais elevada. O autor sugeriu que em 

consequência da atividade diminuída da CAT associada a variações de outras enzimas 

antioxidantes resultava um aumento da produção de H2O2 causada pela administração do 

bisfenol A. Num outro trabalho, o mesmo autor (Kabuto et al., 2004) investigou as alterações 

da capacidade antioxidante no desenvolvimento embrionário/fetal e lactação da descendência 

de fêmeas de murganho expostas ao BPA a diferentes doses (5 e 10 µg/mL), administradas 

oralmente. Neste caso, os investigadores observaram um aumento na atividade da catalase no 

fígado para a dose mais baixa. O autor justificou este aumento como uma forma de regulação 

positiva para contrariar a sobreprodução de H2O2 resultante da exposição ao BPA. 

No nosso trabalho a atividade da CAT surgiu também aumentada no grupo de animais 

expostos aos efeitos do BPA. A administração conjunta da L-carnitina e bisfenol A demonstrou 

uma redução da atividade da CAT para valores próximos do controlo. As diferenças nos 

resultados observados entre os diferentes estudos e também relativamente aos nossos resultados 

podem ser explicados pela forma como foi realizada a administração do bisfenol A. No caso 

dos autores anteriores a administração foi efetuada através de uma sonda oral ou de uma agulha, 

no nosso trabalho o BPA foi adicionado na água ingerida pelos ratos, assim como no trabalho 

de Kabuto em fêmeas de murganho. A administração intraperitoneal evita o efeito de primeira 

passagem no fígado, onde maioria do BPA é glucuronidada como parte do metabolismo de 

primeira passagem hepática (Tominaga et al., 2006), via gavage este efeito pode ocorrer, da 
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mesma forma que a via escolhida no nosso estudo. Estas diferentes formas de administração 

fazem com que a dose efetiva possa ser diferente nos diferentes estudos ainda que a 

concentração de bisfenol utilizado no estudo possa ser a mesma. Assim, a biodisponibilidade 

do composto será diferente consoante a via pela qual foi administrado. 

 

4.2.3. Glutatião S-tranferase  

A GST é uma enzima da fase II, importante para a proteção das células contra o stresse 

oxidativo ao facilitar os processos de eliminação do xenobióticos lipofílicos e assim diminuir a 

probabilidade de ocorrência da formação de ROS produzidas quando estas espécies interagem 

com componentes celulares. A enzima catalisa a conjugação do glutatião com xenobióticos 

produzindo compostos que são geralmente menos reativos e mais solúveis facilitando a sua 

eliminação. No entanto, os produtos resultantes podem, por vezes, apresentar maior toxicidade 

para o organismo que o composto inicial (Veal et al., 2002). A GST pode ser aplicada como 

biomarcador para detetar condições de stresse oxidativo em diversos organismos (Yamamoto 

et al., 2005). A figura 12 apresenta a atividade da GST nos diferentes grupos. 
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Figura 12 - Atividade da Glutatião S-Transferase em extrato de fígado de ratos submetidos à exposição ao Bisfenol 

A e L-Carnitina. Resultados obtidos nos diferentes grupos: Controlo, Bisfenol A 0,05 mg/L, L-Carnitina 0,006 

mg/L, e Bisfenol A e L-Carnitina 0,05 mg/L e 0,006 mg/L respetivamente. A atividade da GST foi definida como 

mM de CDNB conjugado min-1 mg proteína-1. Os dados representam os valores médios ± SD (n=6) com duas 

repetições. 
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A atividade da GST manteve-se praticamente constante para os diferentes grupos. 

Relativamente ao controlo registou-se um ligeiro decréscimo no grupo de animais tratados com 

BPA e para os ratos tratados com carnitina a diminuição é ainda menor. No grupo de animais 

administrados com uma solução de BPA e L-carnitina a diferença revela-se mais acentuada, 

cerca de 5%, mas ainda assim um valor estatisticamente não significativo. 

Hassan e colaboradores (2012) administraram diariamente ratos, via gavage, com doses 

de 0,1; 1; 10 e 50 mg/kg massa corporal de BPA tendo notado uma diminuição da atividade da 

GST no fígado dos animais, ao fim de quatro semanas de tratamento. No entanto, apenas para 

a dose mais elevada o decréscimo foi significativo, em comparação com o controlo, tendo o 

autor concluído que o BPA além de aumentar a produção de radicais livres também diminuía a 

capacidade do fígado para eliminar estas espécies.  

Em organismos aquáticos, Jemec e colaboradores (2012) investigaram alterações na 

atividade da GST em crustáceos (Daphnia magna) expostos de forma aguda (48 horas) e 

crónica (21 dias) ao BPA. Na determinação da atividade da enzima utilizaram três substratos 

diferentes: o mais comum 1-cloro-2,4-dinitrobenzeno (CDNB), o ácido etacrínico (EA) e o 1,2-

dicloro-4-nitrobenzeno (DCNB). A atividade da enzima surgiu aumentada relativamente ao 

controlo para os dois períodos de exposição quando o substrato aplicado foi o CDNB. Nos 

restantes dois não se verificaram alterações neste grupo de crustáceos. Para o grupo de trabalho, 

este aumento sugere que o BPA foi metabolizado por uma via que envolve esta enzima.  

Ainda em organismos aquáticos, Maradonna e colaboradores (2014) não observaram 

alterações significativas na atividade da enzima no fígado de animais administrados oralmente 

com BPA. Aos peixes, douradas, o BPA foi incluído na ração em doses de 5, 50 e 100 mg/kg 

massa corporal. 

Rashid e colaboradores (2009) em ratos de ambos os sexos expostos ao BPA em doses 

crescentes (1, 5 e 10 ppm) avaliaram os efeitos do composto em vários tecidos. No fígado, a 

GST surgiu com atividade diminuída nos três tratamentos, e foi significativamente reduzida 

para as doses de 5 e 10 ppm. Neste trabalho, os investigadores avaliaram ainda o efeito de uma 

dieta com deficiência em ferro e detetaram um agravamento das condições de stresse oxidativo 

nos animais sujeitos a essa dieta.  

No nosso estudo, a atividade da GST registada nos diferentes grupos, após oito meses de 

exposição, não apresentou variações significativas. Apenas se verificaram flutuações ligeiras 

com os diferentes grupos a registarem atividades muito semelhantes ao controlo. Estes 
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resultados indicam por isso que nestas condições e nestas concentrações o BPA não afetará a 

atividade desta enzima. 

 

4.2.4. Glutatião redutase  

A GR é a enzima que catalisa a redução do glutatião oxidado resultante da ação 

antioxidante direta do GSH ou da atividade da GPx, o glutatião na sua forma reduzida com o 

NADPH como dador de eletrões (Equação 7) (Sordillo e Aitken, 2009). A figura 13 é referente 

aos dados obtidos no nosso trabalho.  
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Figura 13 - Atividade da Glutatião Redutase em extrato de fígado de ratos submetidos à exposição ao Bisfenol A 

e L-Carnitina. Resultados obtidos nos diferentes grupos: Controlo, Bisfenol A 0,05 mg/L, L-Carnitina 0,006 mg/L 

e Bisfenol e L-Carnitina 0,05 mg/L e 0,006 mg/L respetivamente. A atividade da GR foi definida como mM 

NADPH min-1 mg proteína-1. Na figura, quando as barras apresentam letras diferentes significam diferenças 

estatisticamente significativas (p < 0,05) entre elas. Os dados representam os valores médios ± SD (n=6) com duas 

repetições.   

 

Relativamente à GR, todos os grupos tratados surgem com a atividade enzimática 

aumentada em comparação com o grupo controlo. Porém, o grupo do BPA apresentou o maior 

aumento, cerca de 37%, e registou a única variação estatisticamente significativa. A actividade 

da enzima foi também aumentada pela L-carnitina mas neste caso o aumento é menor, 22%, e 

não significativo. O terceiro grupo, tratado com bisfenol A e suplementado com L-carnitina 

surgiu com a atividade da GR aumentada em cerca de 19%.  

A resposta da enzima relativamente ao BPA foi estudada em vários trabalhos. Chitra e 

colaboradores (2003) investigaram os efeitos do bisfenol A na atividade antioxidante da função 
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reprodutiva em ratos. Administraram, oralmente, os animais com diferentes doses (0.2, 2 e 20 

mg/kg massa corporal/dia) durante 45 dias. A determinação da atividade da GR revelou uma 

redução significativa dos valores da enzima no esperma de todos os animais dos diferentes 

grupos expostos ao BPA em comparação ao grupo controlo.  

No mesmo modelo animal mas em tecido hepático, Hassan e colaboradores (2012) 

observaram uma redução da GR em animais que foram administradas oralmente doses 

crescentes de BPA. Contudo, apenas para a dose mais elevada (50 mg/kg de massa corporal/dia) 

a redução da atividade da enzima foi significativa. Ainda em células hepáticas, Bindhumol e 

colaboradores (2003) observaram uma diminuição relevante da enzima em ratos tratados com 

várias doses de BPA.  

Anjum e colaboradores (2011) submeteram murganhos a uma dose de 10 mg/kg massa 

corporal/dia de BPA, oralmente, ao longo de 14 dias e estudaram os efeitos deste 

xenoestrogénio nas mitocôndrias de testículo dos animais. Neste estudo, a atividade da GR 

surgiu significativamente diminuída nos animais expostos ao bisfenol A, comparativamente ao 

grupo de murganhos do controlo. Os investigadores atribuíram este decréscimo ao consumo da 

enzima no combate ao stresse oxidativo resultante da exposição ao BPA. 

Rashid e colaboradores (2009) estudaram, em fígado de machos e fêmeas de rato, 

estudaram os efeitos de baixas doses de 1, 5 e 10 ppm de BPA. O grupo de trabalho observou 

uma redução dependente da dose na atividade da GR, para os três tratamentos, que se 

apresentou significativa para 5 e 10 ppm, relativamente ao controlo. Rashid investigou a 

atividade desta enzima também em rim e gónada, tendo observado resultados semelhantes. 

Contrariamente aos dados obtidos nos estudos anteriores relativos à GR, os nossos valores 

de atividade enzimática apresentaram-se elevados de forma significativa, nos animais expostos 

aos efeitos do BPA. Tal comportamento pode dever-se ao desenvolvimento de um mecanismo 

de adaptação a condições de stresse oxidativo promovido pelo BPA. 

 

4.2.5. Quantificação do peróxido de hidrogénio mitocondrial 

O ião superóxido produzido na mitocôndria, isolada do fígado de ratos de diferentes 

grupos, é convertido em peróxido de hidrogénio pela ação da superóxido dismutase. O peróxido 

de hidrogénio é quantificado espetrofluorimetricamente de acordo com o método descrito na 

secção de material e métodos e os resultados obtidos apresentam-se na figura 14.  
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Figura 14 - Avaliação do H2O2 produzido em extrato de fígado de ratos submetidos à exposição ao Bisfenol A e 

L-Carnitina. Resultados obtidos nos diferentes grupos: Controlo, Bisfenol 0,05 mg/L, L-Carnitina 0,006 mg/L e 

Bisfenol A e L-Carnitina 0,05 mg/L e 0,006 mg/L respetivamente. A quantificação foi expressa em µM de H2O2 

produzido min-1 mg proteína-1. Na figura, quando as barras apresentam ambas as letras é porque apresentam 

semelhanças com as barras correspondentes a cada uma delas, quando apresentam letras diferentes significam 

diferenças estatisticamente significativas (p < 0,05) entre elas. Os dados representam os valores médios ± SD 

(n=4). 

 

Na quantificação do H2O2, independentemente do substrato utilizados detetou-se um 

aumneto na produção desta espécie reativa de oxigénio no grupo do bisfenol A. Quando 

utilizado glutamato/malato e o succinato o aumento foi estatisticamente significativo 

relativamente ao controlo. No caso do ascorbato/TMPD como substrato, registou-se também 

um aumento do H2O2, no entanto, entre nenhum dos grupos se verificaram diferenças 

significativas. Como seria expectável, quando o substrato respiratório utilizado foi o 

ascorbato/TMPD (complexo IV) a produção de H2O2, foi inferior à observada nos outros 

grupos. 

A coadministração da L-carnitina juntamente com o BPA permitiu reverter, parcialmente, 

o excesso da produção de H2O2 induzida pelo bisfenol A, para os diferentes substratos 

respiratórios, sendo essa redução significativa quando se utilizou o succinato.  

Bindhumol e colaboradores (2003), no seu trabalho já referido, quantificaram também a 

produção de H2O2 em animais expostos à ação do BPA e não detetaram variações significativas 

em qualquer dos grupos de animais tratados (0,2; 2 e 20 µg/kg massa corporal/dia) 

relativamente ao controlo.  
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A produção aumentada de H2O2, para os diferentes substratos, no grupo do BPA pode ser 

indicativa de uma ação mais centrada na mitocôndria que no entanto será neutralizada e dessa 

forma não se observam grandes alterações em algumas das enzimas citoplasmática. No entanto 

estes resultados mostram claramente que o BPA pode perturbar o equilíbrio entre agentes 

oxidantes e antioxidantes pela formação aumentada ROS, entre eles o peróxido de hidrogénio.  

 

4.2.6. Determinação da peroxidação lipídica 

Espécies reativas como o radical superóxido, oxigénio singleto, o radical hidroxilo e o 

peróxido de hidrogénio têm a capacidade de induzir danos oxidativos nas membranas celulares 

e nos tecidos e provocar peroxidação lipídica (Chitra et al., 2003; Kabuto et al., 2003).  

Os TBARS são amplamente aplicados como índice de peroxidação lipídica. O ácido 

tiobarbitúrico interage com produtos dos ácidos gordos insaturados, ácidos nucleicos e da 

peroxidação das proteínas (Janero, 1990). O aumento dos níveis dos TBARS no fígado é um 

fator reconhecido como indicador da produção aumentada de ROS, metabolitos que por sua vez 

causam stresse oxidativo neste tecido (Nandi et al., 2005).  

 A concentração aumentada de MDA nos tecidos, um produto da peroxidação lipídica, é 

frequentemente aplicada como indicador de stresse oxidativo (Moon et al., 2012). Os resultados 

obtidos neste trabalho estão representados na figura 15.  

A peroxidação lipídica aumentou em 45 % nos animais aos quais foi adicionado o BPA 

na água. Ainda assim, tal diferença não foi significativa relativamente ao grupo controlo. No 

grupo da L-carnitina foi também detetado um aumento, neste caso de 10%. De igual modo, os 

animais coadministrados com bisfenol A e L-carnitina apresentaram índices de peroxidação 

lipídica aumentados em comparação com o controlo, mas inferiores ao BPA.  
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Figura 15 - Quantificação da peroxidação lipídica pelo método de TBARS em extrato de fígado de ratos 

submetidos à exposição ao Bisfenol A e L-Carnitina. Resultados obtidos nos diferentes grupos: Controlo, Bisfenol 

A 0,05 mg/L, L-Carnitina 0,006 mg/L e Bisfenol A e L-Carnitina 0,05 mg/L e 0,006 mg/L respetivamente. A 

quantificação da peroxidação lipídica foi expressa em mmol de malondialdeído formado min-1 mg proteína-1. Os 

dados representam os valores médios ± SD (n=6) com três repetições. 

 

A associação entre a exposição ao BPA e o aumento da peroxidação lipídica é comum 

em vários trabalhos. Bindhumol e colaboradores (2003) administraram oralmente BPA em ratos 

adultos e verificaram um aumento significativo dos valores de peroxidação lipídica no fígado, 

com o aumento da dose do composto. O autor constatou que os ratos se encontravam sob uma 

condição de stresse oxidativo.  

Kabuto e colaboradores (2003) por via intraperitoneal injetaram, diariamente, bisfenol A 

(25 e 50 mg/kg massa corporal/dia) em murganhos durante 5 dias e verificaram um aumento 

não significativo dos valores dos TBARS no fígado. O grupo de trabalho justificou este 

aumento não significativo com a possibilidade dos TBARS atuarem como um índice de 

peroxidação de amplo espetro.  

Korkmaz e colaboradores (2010) investigaram os efeitos sobre o stresse oxidativo em 

fígado de ratos expostos a três compostos, incluindo o BPA. Para isso, administraram oralmente 

os animais com uma dose de 25 mg/kg massa corporal/ dia de BPA três vezes por semana e a 

experiência decorreu durante 50 dias. A determinação da peroxidação lipídica revelou um 

aumento significativo dos valores no grupo de ratos administrados com BPA. 

No mesmo modelo animal, Tiwari e colaboradores (2012) administraram, oralmente, em 

machos e fêmeas de rato diferentes doses (2,4 µg, 10 µg, 5 mg e 50 mg/kg massa corporal) de 

BPA, diariamente e ao longo de 6 dias consecutivos. A determinação da peroxidação lipídica 

no fígado dos animais mostrou um aumento significativo relativamente ao grupo controlo, 
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excetuando os ratos expostos à menor concentração. Tiwari atribuiu este aumento dos danos 

promovidos por espécies reativas contra as membranas do tecido hepático como resultado do 

stresse oxidativo causado pelo BPA.  

Mahmoudi e colaboradores (2015) observaram um aumento significativo dos níveis dos 

TBARS em fígado de ratos tratados intraperitonealmente com BPA (250 mg/Kg). Também 

Moon e colaboradores (2012) detetaram um aumento na concentração de MDA em murganhos 

expostos a uma dose de 1,2 mg/kg de massa corporal, administrada intraperitonealmente, 

durante 5 dias. No mesmo trabalho o autor registou também um aumento ainda que não 

significativo para uma dose do composto de 0.05 mg/kg de massa corporal/ dia. 

Os nossos resultados revelaram que a peroxidação lipídica surgiu aumentada no grupo de 

ratos expostos ao BPA, que se traduziu num incremento dos níveis de MDA produzido. A 

suplementação com L-carnitina, nos animais expostos, diminui os níveis de MDA para valores 

próximos do controlo, demonstrando que esta molécula possui, aparentemente, atividade 

antioxidante e capacidade de reduzir a peroxidação lipídica promovida pela exposição ao 

bisfenol A.  

 

4.2.7. Quantificação do glutatião 

O estado redox dos tióis nas células é um importante mediador de diversos processos 

metabólicos (Bulteau et al., 2012). O GSH participa em vários processos de destoxificação 

protegendo os grupos tiol da oxidação, diretamente como scavenger ou indiretamente como co-

substrato para várias enzimas (Bulteau et al., 2012). Na sua forma reduzida, o glutatião é o 

principal tiol intracelular, atua diretamente contra radicais e é um cofator essencial para redução 

do stresse oxidativo (Bast et al., 1991; Bodea et al., 2010). Além da sua ação antioxidante 

participa no ciclo catalítico de várias enzimas antioxidantes como a GR e a GPx (Hassan et al., 

2012). É substrato para o ciclo redox do glutatião no qual o H2O2 e outros hidroperóxidos são 

metabolizados e o glutatião reduzido é convertido na sua forma oxidada (Bodea et al., 2010). 

O GSH livre é considerado um fator limitante de diversos processos de destoxificação 

protegendo os grupos tiol da oxidação (Bulteau et al., 2012). Esta molécula combina-se com 

uma grande variedade de xenobióticos originando produtos mais solúveis e facilmente 

excretados. Assim, o fígado em contacto constante com xenobióticos pode apresentar níveis 

elevados de GSH (Huber et al., 2008).  
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Além da atividade da GPx, também as espécies reativas de oxigénio podem oxidar o 

glutatião (Jacob et al., 2003). A presença de um resíduo de cisteína no GSH faz com que este 

tiol seja rapidamente oxidado a glutatião dissulfeto por substâncias eletrofílicas como radicais 

livres e ROS/NOS (Wu et al., 2004).Os resultados obtidos neste trabalho para a quantificação 

do glutatião reduzido, oxidado e razão GSH/GSSG estão representados na figura 16A, 16B e 

16C, respetivamente.  
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Figura 16 - Concentração de GSH (A) e GSSG (B) e razão entre as duas formas (C) em extrato de fígado de ratos 

submetidos à exposição ao Bisfenol A e L-Carnitina. Resultados obtidos nos diferentes grupos: Controlo, Bisfenol 

A 0,05 mg/L, L-Carnitina 0,006 mg/L e Bisfenol A e L-Carnitina 0,05 mg/L e 0,006 mg/L respetivamente. As 

concentrações foram definidas como µM GSH mg proteína-1 e µM GSSG mg proteína-1. Os dados representam os 

valores médios ± SD (n=6) com duas repetições. 

 

Neste trabalho não se detetaram variações significativas nos níveis de glutatião nos 

homogeneizados de fígado dos vários grupos. Relativamente ao controlo, os restantes três 

grupos apresentaram uma diminuição homogénea do conteúdo em GSH. Para o GSSG 

detetaram-se também alterações muito ligeiras entre o controlo e os restantes grupos. A razão 
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entre as formas reduzida e oxidada manteve-se relativamente constante em todos os animais 

tratados. Foi no grupo do bisfenol com L-carnitina que se registou a maior variação, com uma 

diminuição de 14%. 

Tiwari e colaboradores (2012) detetaram em fígado uma redução dos valores do GSH em 

ratos tratados com BPA (2,4 µg; 10 µg; 5,0 mg; e 50 mg/kg massa corporal/dia). Após o 

tratamento, por via oral, ao longo de seis dias, os níveis de GSH surgiram reduzidos de forma 

dependente da dose para os diferentes grupos e de forma significativa, com exceção para a dose 

mais baixa (2,4 µg/kg massa corporal/dia). Para o autor, esta redução com o aumento da dose 

deveu-se à ação scavenger do glutatião contra radicais livres. Esta diminuição poderia dever-se 

também à incapacidade das células de produzir GSH “de novo” em quantidades suficientes 

devido a possíveis danos intracelulares ou então pela sua utilização no combate ao stresse 

oxidativo. 

No mesmo modelo animal mas com um tratamento diferente, Korkmaz e colaboradores 

(2010) administraram BPA, oralmente, aos animais (25 mg/kg massa corporal/dia), três vezes 

por semana ao longo de 50 dias. Também neste caso os investigadores observaram uma 

diminuição significativa dos valores de GSH relativamente ao controlo. 

Hassan e colaboradores (2012) avaliaram o stresse oxidativo em ratos expostos a doses 

crescentes de BPA e observaram uma tendência de diminuição dos níveis de GSH dependente 

da dose. O decréscimo foi significativo apenas para a dosagem mais elevada (50 mg/kg de 

massa corporal).  

Já Kabuto e colaboradores (2004) expuseram murganhos à ação do BPA durante a fase 

de vida embrianária/fetal e infância, via placenta e leite materno. Para tal, administram 

oralmente em fêmeas de murganho, juntamente com a água, doses de 5 µg/mL e 10 µg/mL do 

composto e o trabalho decorreu até as crias completarem 4 semanas de vida. No entanto, não 

obtiveram variações significativas nas análises aos níveis de GSH no fígado dos animais, em 

comparação com o grupo controlo, embora se apresentassem ligeiramente superiores.  

Kabuto e colaboradores (2003) investigaram ainda os efeitos promovidos pelo bisfenol A 

em fígado de murganho. Para isso, administraram intraperitonealmente os animais com doses 

de 25 e 50 mg/kg massa corporal/dia de BPA, durante cinco dias. Após o período de exposição 

analisaram alguns parâmetros do stresse oxidativo e detetaram um aumento dos valores de 

GSSG nos dois grupos de animais expostos à ação do composto.  

Um valor elevado da razão GSH/GSSG indica que a maior parte do glutatião livre se 

encontra na sua forma reduzida, podendo desta forma mais facilmente e prevenir a interação 
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entre compostos tóxicos e os grupos tiol das proteínas (Bulteau et al., 2012). Por outro lado, 

um valor baixo da razão é um indicador celular de exposição a stresse oxidativo (Bulteau et al., 

2012). Alterações no estado redox nos tióis em situações de stresse oxidativo é importante na 

mitocôndria uma vez que este organelo desempenha um papel fundamental nos danos 

oxidativos e regulação redox a nível celular (Hurd et al., 2005).  

O conteúdo em glutatião nos diferentes grupos de tratamento analisados no nosso trabalho 

manteve-se praticamente constante. Registaram-se apenas algumas variações ligeiras em 

relação ao controlo, tanto para a GSH, como para a GSSG. Face a esta situação, a razão entre a 

forma reduzida e a forma oxidada do glutatião não registou também alterações acentuadas e os 

valores de cada grupo de ratos mantêm-se próximos do valor do grupo controlo. 

 

A diminuição da atividade das enzimas responsáveis pela defesa antioxidante revela uma 

falha do sistema antioxidante primário para agir contra os radicais livres (Bindhumol et al., 

2003). No nosso trabalho não se registaram alterações significativas nas enzimas analisadas, 

apenas a GR surgiu aumentada de forma significativa com a exposição ao BPA. No caso 

particular da CAT notou-se, também, uma tendência clara de aumento. Este efeito, contrário à 

maioria dos estudos mencionados, de diminuição da atividade das enzimas, pode resultar de 

uma resposta positiva por parte dos animais, no sentido de contrariar a produção de uma maior 

quantidade de ROS e radicais livres promovida pela exposição ao BPA. Ao passo que no nosso 

trabalho a exposição ao bisfenol A decorreu ao longo de oito meses, os estudos referenciados 

prolongaram-se até um máximo de cerca de dois meses, um longo período durante o qual alguns 

mecanismos de adaptação ao composto se podem ter desenvolvido nos animais.   

Entre as várias enzimas analisadas a GST foi a que se manteve mais constante. Esta 

aparente falta de resposta da GST perante os efeitos do bisfenol A pode significar que a 

conjugação do composto com o GSH, onde participa a enzima, poderá não ser a principal via 

de eliminação do composto ou dos seus metabolitos, ou então que a atividade basal desta enzima 

é suficiente para proceder à conjugação do BPA biodisponível. A manutenção dos níveis de 

GSH no grupo exposto ao BPA apoia esta hipótese.  

A produção aumentada de H2O2 pode funcionar como mecanismo de sinalização para a 

promoção de uma resposta por forma a contrariar esta produção de espécies reativas, podendo 

resultar num aumento da atividade da CAT. Por outro lado, também o ligeiro incremento de 

SOD pode contribuir para o aumento da formação de H2O2. O peróxido de hidrogénio é, ainda, 

eliminado pela GPx, no entanto, quando formado em excesso, pode interagir com iões dos 
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metais de transição como o Fe2+ e o Cu2+ nas reações de Fenton (Equação 3) e de Haber-Weiss 

(Equação 4), e gerar o radical hidroxilo, altamente tóxico. Além do OH•, espécies reativas como 

o O2
•−, o H2O2, e 1O2 têm a capacidade de induzir danos oxidativos nas membranas celulares e 

nos tecidos e causar um aumento da peroxidação lipídica (Chitra et al., 2003; Kabuto et al., 

2003). O aumento do stresse oxidativo em consequência da exposição ao BPA pode aumentar 

a peroxidação lipídica e provocar danos nas membranas dos componentes celulares (Tiwari et 

al., 2012). Os nossos resultados mostram um aumento, ainda que não estatisticamente 

significativo dos índices de peroxidação lipídica que se traduziram num incremento dos níveis 

de MDA nos animais do grupo do bisfenol A.  

A quantificação do H2O2, como já referido, revelou níveis aumentados desta espécie nos 

ratos tratados com BPA. Um aumento na produção de H2O2 pode também resultar no 

incremento do conteúdo de GSSG. Este tiol é convertido na sua forma oxidada por ação da 

GPx. Por outro lado, o H2O2 pode originar o radical hidroxilo que por sua vez pode interagir 

com o GSH oxidando-o a GSSG (Kabuto et al., 2003). Durante o seu ciclo de oxidação/redução, 

a clivagem do glutatião pela GPx, reduz uma molécula de H2O2 a duas moléculas de H2O, 

enquanto duas moléculas de GSH são oxidadas a GSSG. Os nossos resultados não mostraram 

variações relevantes do conteúdo em GSH e GSSG. O aumento esperado do glutatião na forma 

oxidada pode não se ter verificado pela atividade significativamente aumentada da GR que 

rapidamente promove a redução da forma oxidada do glutatião. A análise da atividade da GPx 

seria útil para permitir mais esclarecimentos sobre este comportamento. O GSH é 

frequentemente a primeira linha de defesa contra o stresse oxidativo (Li et al., 2007) e a redução 

dos seus níveis indica a falha do sistema antioxidante primário para atuar contra os radicais 

livres (Huang et al., 2004). A manutenção dos níveis de GSH no grupo do bisfenol A sugere 

uma eficiente resposta do sistema de defesa primário contra o stresse oxidativo induzido pelo 

bisfenol A.  

 

4.3. Citocromo P450 

Um potencial mecanismo pelo qual o BPA exerce a sua toxicidade é através de 

alterações nas vias oxidativas do citocromo P450 envolvidas no metabolismo hormonal e de 

xenobióticos (Cannon et al., 2000; Hanioka et al., 2000; Wetherill et al., 2007).  

A indução do CYP1A é um dos biomarcadores mais utilizados para avaliar a exposição 

de vertebrados a contaminantes orgânicos. A atividade desta enzima, geralmente aumenta 
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quando os organismos estão expostos a estas substâncias. Os resultados relativos à atividade do 

citocromo P450 encontram-se na figura 17. 

Os resultados obtidos no nosso trabalho mostraram um aumento significativo, quase o 

dobro, da atividade do citocromo P450 para o grupo da L-carnitina em relação ao controlo e, 

também ao grupo do BPA, em mais de 100%. O grupo coadministrado com BPA e L-carnitina 

surgiu aumentado, em 44%, mas neste caso não se revelou significativo. No grupo de ratos 

expostos ao BPA detetou-se uma redução ligeira. 
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Figura 17 - Atividade do citocromo P450 em extrato de fígado de ratos submetidos à exposição ao Bisfenol A e 

L-Carnitina. Resultados obtidos nos diferentes grupos: Controlo, Bisfenol A 0,05 mg/L, L-Carnitina 0,006 mg/L 

e Bisfenol A e L-Carnitina 0,05 mg/L e 0,006 mg/L respetivamente. A atividade do Citocromo P450 foi definido 

como nM resorufina min-1 mg proteína-1. Na figura, quando as barras apresentam ambas as letras é porque 

apresentam semelhanças com as barras correspondentes a cada uma delas, quando apresentam letras diferentes 

significam diferenças estatisticamente significativas (p < 0,05) entre elas. 

Também em fígado de rato Hanioka e colaboradores (1998) investigaram os efeitos do 

BPA nas enzimas do CYP. Os animais foram tratados, intraperitonealmente, ao longo de quatro 

dias. Nenhuma das atividade das treze monooxigenases do citocromo P450 avaliadas foi 

significativamente alterada para a dose mais baixa. Para 10, 20, e 40 mg BPA/kg massa 

corporal/dia três monooxigenases surgiram significativamente diminuídas, e uma quarta apenas 

para a dose superior. Tendo também sido observado para uma das monooxigenases um aumento 

significativo para as duas doses mais elevadas. O mesmo autor, Hanioka e colaboradores 

(2000), num outro trabalho, avaliaram novamente a capacidade do BPA para modular a 

atividade das enzimas do CYP em microssomas de fígado de rato. Os investigadores concluíram 

novamente que o BPA inibe a atividade de algumas monooxigenases do citocromo P450. Lee 



CAPÍTULO 4 – RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 
73 

 

(2012) e Ye (2011) relacionaram a exposição ao BPA com a diminuição da atividade da CYP17, 

envolvida no metabolismo hormonal em roedores.  

Entre os múltiplos efeitos desreguladores do bisfenol A incluem-se alterações na 

atividade e expressão das enzimas do citocromo P450. Estas enzimas participam no 

metabolismo de moléculas como esteroides, neurotransmissores monoaminérgicos e 

xenobióticos, como fármacos e toxinas (Danielson, 2002; Kot e Daniel, 2011; Mansuy, 1998; 

Miksys e Tyndale, 2004). O efeito na expressão das enzimas do CYP pode ser uma forma de 

toxicidade do BPA (Kharrazian 2014). Este composto pode acumular-se nos tecidos, 

diminuindo, no fígado, a atividade de isoformas específicas de citocromo P450 (Hanioka et al., 

1998). 

Da mesma forma que os autores acima referenciados, no nosso estudo o BPA inibiu, ainda 

que ligeiramente, a atividade ou expressão do CYP. Tal facto pode dever-se, como nos casos 

anteriores, à inibição de apenas algumas isoformas do CYP por ação do BPA. Aqui, uma análise 

mais abrangente à atividade de algumas isoformas do citocromo P450 ou à expressão de alguns 

genes seria útil na compreensão deste ponto. Este comportamento poderá ainda significar que 

a atividade basal do CYP é suficiente para o metabolismo do BPA existente, pelo que não se 

verificou um aumento. Outra razão plausível é o facto da conversão enzimática do bisfenol A, 

nos microssomas por ação de monooxigenses do citocromo P450, originando o 5-OH-BPA, ser 

uma via de metabolização minoritária (Atkinson e Roy, 1995). 

 

    

4.4. Bioenergética mitocondrial 

Foi também avaliada a velocidade da respiração V3, V4 e VFCCP em mitocôndrias isoladas 

de fígado de rato dos diferentes grupos e, utilizando vários substratos respiratórios, para os 

complexos I, II e IV. As figuras 18,19 e 20 demonstram os resultados obtidos em cada 

complexo. 

 

 

 

 

 



MESTRADO EM BIOQUÍMICA 

74 
 

4.4.1. Avaliação da respiração mitocondrial a partir do complexo I 

Relativamente à respiração mitocondrial iniciada a partir do complexo I, no estado 3 

(figura 18), verificou-se um ligeiro aumento de consumo de oxigénio para o grupo L-Carnitina 

e uma diminuição para o grupo Bisfenol A, em comparação com o grupo controlo. No entanto, 

estas diferenças não são estatisticamente significativas. Apenas entre o grupo da L-carnitina e 

o grupo do BPA se registaram diferenças estatisticamente significativas. A velocidade de 

respiração em estado 3 do grupo de animais tratados com BPA é inferior aquela detetada no 

grupo do BPA juntamente com L-carnitina. Este comportamento indica uma possível ação 

protetora desta molécula contra os efeitos nocivos exercidos pelo bisfenol A na velocidade de 

respiração mitocondrial em estado 3, quando as mitocôndrias são energizadas com 

glutamato/malato. 
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Figura 18 - Efeito do Bisfenol A, L-Carnitina e Bisfenol A + L-Carnitina na respiração mitocondrial em estado 3, 

4 e desacoplado, em mitocôndrias de fígado de rato energizadas com glutamato/malato. Na figura, quando as 

barras apresentam ambas as letras é porque apresentam semelhanças com as barras correspondentes a cada uma 

delas, quando apresentam letras diferentes significam diferenças estatisticamente significativas (p < 0.05) entre 

elas. No lado direito da imagem estão apresentados os valores do índice de controlo respiratório (ICR) para os 

diferentes grupos. 

 

Nos ratos tratados com BPA, a velocidade de respiração em estado 4 surge diminuída 

novamente, agora de forma significativa relativamente ao controlo e ao grupo da L-carnitina. 

O mesmo aconteceu quando da análise à velocidade de respiração estimulada por FCCP (VFCCP) 

Grupo ICR 

Controlo 4,2 ± 0,24 

BPA 5,2 ± 0,30 

L-Carn 5,1 ± 0,29 

BPA+L-Carn 5,6 ± 0,32 

Valores do ICR 
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A coadministração da L-Carnitina com o BPA reverteu em parte essa diminuição contrariando 

o efeito negativo do BPA. 

4.4.2. Avaliação da respiração mitocondrial a partir do complexo II 

A análise à velocidade de respiração iniciada a partir do complexo II em estado 3 e à 

velocidade estimulada pelo FCCP (figura 19), apresenta resultados semelhantes com um ligeiro 

aumento de consumo de oxigénio para o grupo da L-carnitina e uma diminuição significativa 

para o grupo BPA, comparativamente ao grupo controlo. 
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Figura 19 - Efeito do Bisfenol A, L-Carnitina e Bisfenol A + L-Carnitina na respiração mitocondrial em estado 3, 

4 e desacoplado, em mitocôndrias de fígado de rato para o complexo II. Na figura, quando as barras apresentam 

letras diferentes significam diferenças estatisticamente significativas (p < 0,05). Os dados representam os valores 

médios ± SD (n=4). No lado direito da imagem estão apresentados os valores do ICR para os diferentes grupos. 

Em estado 3 e quando da respiração desacoplada, as velocidades de respiração do grupo 

de ratos coadministrados com BPA e L-carnitina, é superior à do BPA indicando, este resultado, 

que a suplementação com L-carnitina reduz o efeito negativo exercido pelo BPA na velocidade 

de respiração mitocondrial em estado 3 e em estado desacoplado, quando as mitocôndrias são 

energizadas com o substrato respetivo ao complexo II, ainda que esta diferença não seja 

estatisticamente significativa. No entanto, em estado 4, este efeito da L-carnitina deixa de se 

verificar.  

 

 

Grupo ICR 

Controlo 3,9 ± 0,31 

BPA 2,3 ± 0,18 

L-Carn 4,0 ± 0,32 

BPA+L-Carn 3,6 ± 0,29 

Valores do ICR 
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4.4.3. Avaliação da respiração mitocondrial a partir do complexo IV 

Quando analisada velocidade de respiração a partir do complexo IV (figura 20), no estado 

3, verificou-se uma diminuição de velocidade de respiração nos vários grupos, em comparação 

com o grupo controlo. O grupo do BPA e do BPA+L-Car surgiram diminuídos de forma 

significativa em relação ao controlo e ao grupo da L-carnitina.   
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Figura 20 - Efeito do Bisfenol A, L-Carnitina e Bisfenol A + L-Carnitina na respiração mitocondrial em estado 3, 

4 e desacoplado, em mitocôndrias de fígado de rato para o complexo IV. Na figura, quando as barras apresentam 

ambas as letras é porque apresentam semelhanças com as barras correspondentes a cada uma delas, quando 

apresentam letras diferentes significam diferenças estatisticamente significativas (p < 0,05) entre elas. No lado 

direito da imagem estão apresentados os valores do ICR para os diferentes grupos. 

Quando analisado o complexo IV, no estado 3,verificou-se uma diminuição de velocidade 

de respiração nos grupos nos vários grupos, em comparação com o controlo. O grupo do 

bisfenol e do bisfenol juntamente com carnitina surgiram diminuídos de forma significativa em 

relação ao controlo e ao grupo da L-carnitina.   

Na velocidade de respiração em estado 4, observou-se um comportamento idêntico ao 

verificado em estado 3, no entanto, as diferenças observadas não foram estatisticamente 

significativas. A velocidade de respiração estimulada pelo FCCP surgiu significativamente 

diminuída no grupo tratado com BPA, quando comparada com o grupo controlo e o grupo 

tratado com L-carnitina. Nos três estados a coadministração da L-carnitina promove um efeito 

protetor, ainda que não seja suficiente para inibir, de forma significativa, o efeito negativo do 

BPA. 

Grupo ICR 

Controlo 3,6 ± 0,41 

BPA 2,9 ± 0,33 

L-Carn 3,6 ± 0,41 

BPA+L-Carn 2,7 ± 0,31 

Valores do ICR 
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Jiang e colaboradores (2014) investigaram a possibilidade da exposição perinatal ao BPA 

contribuir para o desenvolvimento da esteatose hepática na descendência de fêmeas de ratos 

expostas ao composto (40 µg/kg massa corporal/dia). Nas crias, machos com 3, 15 e 26 semanas 

de vida, a função mitocondrial foi avaliada em cada um dos períodos. Com 3 semanas de vida, 

a atividade dos complexos mitocondriais I e III surgiu reduzida, enquanto nos animais com 15 

semanas ocorreu um decréscimo significativo nos complexos II e III. A situação agravou-se na 

idade adulta dos ratos com a atividade dos quatro complexos analisados a surgir 

significativamente diminuída. Segundos os investigadores, os dados obtidos permitem 

relacionar a exposição ao BPA com perturbações na normal função das mitocôndrias do fígado. 

O mesmo autor, num trabalho semelhante, estudou os efeitos do BPA em mitocôndrias 

cardíacas de neonatos. Jiang (2014) e o seu grupo de trabalho administraram as progenitoras, 

via gavage, com 50 µg/kg massa corporal/dia durante a gestação. A avaliação dos complexos 

mitocondriais, nas crias de rato, revelou uma diminuição significativa na atividade do complexo 

II e nos complexos I, III e IV a atividade permaneceu idêntica ao controlo. Estes resultados 

parecem indicar que o complexo II poderá ser um alvo seletivo para este xenobiótico. 

Também Moon e colaboradores (2012) associaram o BPA a disfunções mitocondriais no 

fígado de murganhos administrados, intraperitonealmente, com doses de 0,05 e 1,2 mg/kg 

massa corporal/dia, durante cinco dias. O consumo de O2 apenas foi diminuído para a dose mais 

elevada, enquanto na dosagem inferior os investigadores detetaram um aumento do consumo. 

As variações detetadas não se revelaram significativas, exceto para o complexo I das 

mitocôndrias hepáticas dos murganhos tratados com 1,2 mg BPA/kg massa corporal por dia.  

Anjum e colaboradores (2011) administraram 10 mg BPA/kg massa corporal/dia em 

murganhos durante 14 dias e registaram, em mitocôndrias de testículo, um decréscimo 

significativo da atividade de algumas enzimas e dos complexos respiratórios I e II. Este 

decréscimo seria causado pela diminuição da velocidade da síntese enzimática, pela 

acumulação de metabolitos ou pela ligação do composto ao local ativo das enzimas.   

 

Alterações na atividade dos complexos respiratórios podem conduzir a um aumento de 

ROS produzidas pela cadeia transportadora de eletrões (Jiang, Xia, et al., 2014). Uma condição 

de stresse oxidativo pode ocorrer dessa produção aumentada, resultante da redução da atividade 

dos complexos mitocondriais, e induzir danos no organelo celular (Begriche et al., 2006). As 

nossas análises à bioenergética mitocondrial revelaram que o BPA apresenta alguma toxicidade 

para a mitocôndria. O composto diminuiu a velocidade de respiração nos diferentes estados e 
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complexos analisados de uma forma quase global. É também possível constatar que o BPA, em 

vários casos, diminuiu a respiração de forma significativa. A diminuição da velocidade da 

respiração mitocondrial revelou a toxicidade do BPA para a mitocôndria a qual poderá resultar 

de um aumento da formação de espécies reativas e radicais livres que reagem com alguns dos 

componentes da mitocôndria e induzem danos oxidativos. Estes resultados corroboram os 

dados dos marcadores de stresse oxidativo, que sugeriram um aumento da formação de ROS, e 

dos marcadores hepáticos que indicam a presença de danos hepáticos.  

 

4.5. O efeito protetor da L-carnitina 

A L-carnitina melhora a capacidade antioxidante e tem atividade contra radicais livres. 

Diversas investigações associam a L-carnitina à proteção contra danos oxidativos e contra a 

peroxidação lipídica resultante dos efeitos tóxicos de alguns xenobióticos, radiações e 

determinadas condições fisiológicas (Alshabanah et al., 2010; Augustyniak e Skrzydlewska, 

2010; Bodea et al., 2010).  

A suplementação com L-carnitina previne a hepatotoxicidade causada pela 

doxorrubicina, um fármaco aplicado no tratamento de diferentes tipos de tumores, ao diminuir 

o stresse oxidativo promovido pelo anticancerígeno e mantendo a atividade das enzimas 

antioxidantes (Alshabanah et al., 2010). Neste estudo, os investigadores procederam à 

suplementação com L-carnitina (200 mg/kg massa corporal) nos animais tratados com 

doxorrubicina (18 mg/kg massa corporal/dia) ao longo de dez dias, e resultou numa diminuição 

dos valores da bilirrubina e da ALT para os valores referência do grupo controlo. Os valores da 

GSH, significativamente diminuídos após o tratamento com o fármaco, ficaram próximos do 

controlo após a suplementação com L-carnitina. 

A administração de L-carnitina em ratos intoxicados com etanol demonstrou uma ação 

protetora para os fosfolípidos e proteínas membranares das células do fígado contra danos 

oxidativos (Dobrzyńska et al., 2010). Ainda sobre a toxicidade do etanol, Augustyniak e 

colaboradores (2010) detetaram alterações na atividade antioxidante em cérebro e soro de rato. 

Os animais intoxicados apresentaram reduções na atividade da CAT, SOD, GPx e GR, assim 

como em algumas moléculas antioxidantes não enzimáticas (GSH e vitaminas C, E, A). Por 

outro lado, registaram um aumento da peroxidação lipídica e dos níveis de GSSG. A 

administração de L-carnitina aos ratos normalizou a atividade dos antioxidantes enzimáticos e 
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não enzimáticos avaliados. A peroxidação lipídica foi também revertida para valores próximos 

do controlo. Os investigadores concluíram que a L-carnitina protege eficazmente os 

componentes do cérebro e soro das modificações oxidativas, promovidas pelo stresse oxidativo, 

em ratos intoxicados com etanol, e que esta situação é passível de ser extrapolada para o ser 

humano.  

Outros derivados da L-carnitina demostraram propriedades semelhantes. Mansour (2006) 

investigou o efeito antioxidante de um éster da carnitina (acetil-L-carnitina) contra os danos 

oxidativos promovidos pela radiação γ em fígado e pulmão de rato. O derivado da L-carnitina 

reverteu significativamente os níveis séricos de ALT e AST, aumentados pela irradiação, 

demonstrando uma ação protetora da acetil-L-carnitina ao proteger a integridade das células do 

fígado dos danos induzidos pelos radicais livres. A pré-administração da L-carnitina na forma 

de éster refletiu-se na atividade da CAT, SOD, GPx e conteúdo em GSH que retomaram valores 

próximos dos registados no grupo controlo, depois de significativamente reduzidos pela 

irradiação. A acetil-L-carnitina reduziu ainda a peroxidação lipídica com a concentração de 

MDA, aumentada nos ratos irradiados, a diminuir significativamente para valores próximos do 

controlo, sendo os resultados obtidos semelhantes quer em fígado quer em pulmão. 

Gómez-Amores (2006) mostrou os efeitos benéficos da suplementação com propionil-L-

carnitina, ao diminuir o stresse oxidativo em fígado e coração de ratos hipertensos. Esta situação 

foi evidenciada pela melhoria no sistema de defesa antioxidante, negativamente afetado nos 

animais hipertensos, e também pela diminuição da peroxidação lipídica para valores do grupo 

controlo.  

Num estudo in vitro, Kolodziejczyk e colaboradores (2011) associaram as propriedades 

antioxidantes da L-carnitina à proteção dos componentes plasmáticos contra a toxicidade 

promovida pelo peroxinitrito (ONOO-), um potente agente oxidante/nitrativo. Constataram 

também que doses elevadas de L-carnitina (100 µM, neste estudo) tornam-se menos eficazes 

na proteção dos lípidos e proteínas plasmáticas em humanos. 

A L-carnitina apresenta atividade não enzimática contra radicais livres e contra a 

peroxidação lipídica (Augustyniak e Skrzydlewska, 2010). No nosso trabalho, a administração 

conjunta de L-carnitina e bisfenol A provocou uma redução da atividade da CAT para valores 

próximos do controlo. O mesmo aconteceu para a GR, onde a atividade aumentada de forma 

significativa pela exposição dos animais ao BPA, deixou de se verificar no grupo de ratos 

administrado com os dois compostos. A L-carnitina é uma molécula com reconhecida atividade 

antioxidante contra a ação tóxica de alguns xenobióticos que induzem stresse oxidativo (Liu, 
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2008; Thangasamy et al., 2009). Em relação à GST e SOD, como não se registaram alterações 

relevantes da sua atividade nos animais tratados com BPA, também a coadministração com L-

carnitina não causou variações acentuadas da atividade enzimática e os valores registados neste 

grupo encontram-se muito próximos do controlo.  

A L-carnitina tem também um efeito protetor na peroxidação lipídica ao reduzir a 

formação de peróxido de hidrogénio (Bodea et al., 2010). A coadministração da L-carnitina 

juntamente com o BPA permitiu reverter, parcialmente, o excesso da produção de H2O2 

promovida pelo bisfenol A para os diferentes substratos utilizados, esta redução foi significativa 

quando se utilizou o succinato. A diminuição do peróxido de hidrogénio pode ser indicativa 

que a L-carnitina protege a mitocôndria dos danos oxidativos induzidos por espécies reativas.   

É reconhecido que a diminuição dos níveis de GSH e aumento dos TBARS são 

indicadores do aumento da formação de ROS, responsáveis pela peroxidação lipídica nos 

tecidos (Nandi et al., 2005). Durante a nossa investigação, a peroxidação lipídica surgiu 

aumentada pelo bisfenol A, no entanto, a suplementação com L-carnitina reverteu os índices 

para valores mais próximos do controlo, indicando uma ação protetora desta molécula contra a 

peroxidação. O conteúdo em glutatião, tanto na forma reduzida como na oxidada, permaneceu 

relativamente constante, pelo que não foi possível perceber o comportamento da L-carnitina 

neste caso particular. 

A L-carnitina exógena é aplicada no tratamento de várias patologias e pode melhorar o 

metabolismo e eliminação de alguns compostos químicos. Estaphan e colaboradores (2015) 

investigaram o envolvimento do citocromo P450 na patogénese da insuficiência renal aguda 

(mioglobinúrica) e a possível ação benéfica da L-carnitina (200 mg/kg massa corporal) e da 

cimetidina (150 mg/kg massa corporal), administradas intraperitonealmente. O grupo de 

trabalho detetou valores significativamente inferiores do CYP nos ratos com falha renal. A 

administração da L-carnitina e da cimetidina melhorou esses valores de forma significativa, no 

entanto, ainda se apresentaram inferiores ao controlo. Verificaram ainda que a administração 

conjunta dos dois compostos revelou melhores resultados que a administração individual de 

cada um deles. Também Olszowye colaboradores (2006) estudaram o efeito da L-carnitina no 

sistema de monooxigenases dependentes do citocromo P450, neste caso, com uma combinação 

de metanol. O estudo, realizado em ratos, utilizou L-carnitina com uma dose de 1 g/kg massa 

corporal e duas doses de metanol, 3220 e 6440 mg/kg massa corporal. Os investigadores 

procederam a análises ao fim de 8, 12, 24, 48, 72 e 96 horas após a administração e não 

detetaram variações significativas promovidas pela L-carnitina nos valores do CYP. Os autores 
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justificaram este comportamento pelo facto de esta molécula produzir diferentes efeitos nas 

várias isoformas do CYP que se assim se anulam umas às outras. A dose mais baixa de metanol 

não promoveu efeitos no CYP até as 48 horas, no entanto, no final da experiência foi detetada 

uma redução significativa. A dose mais elevada não registou alterações nas 24 horas iniciais, 

no final da observação ocorreu um decréscimo significativo de 80%. A administração da L-

carnitina com o metanol apenas registou aumentos significativos para dois tempos em cada 

dose. Na mais baixa às 24 e 72 horas, na dose mais elevada às 24 e 48 horas. Os investigadores 

encontraram efeitos positivos da L-carnitina nos níveis do citocromo quando combinada com o 

metanol.  

A atividade do CYP, no nosso trabalho, surgiu significativamente aumentada nos animais 

tratados com L-carnitina relativamente ao grupo controlo e ao BPA. Registou-se ainda uma 

diferença acentuada mas não significativa entre o grupo BPA+L-Carn e os grupos referidos. 

Este comportamento no grupo da L-carnitina como no grupo de ratos coadministrado com BPA 

poderá ser motivado por um aumento na atividade do CYP ou na sua expressão. Um aumento 

na expressão deste grupo de enzimas, ocasionado pela L-carnitina, poderá interpretar-se como 

um efeito protetor que auxilia na eliminação de agentes tóxicos e os seus metabolitos.  

A administração de BPA em ratos está associada com um aumento dependente da dose 

dos valores das transaminases no plasma (Alshabanah et al., 2010; Hassan et al., 2012). Os 

níveis de transaminases significativamente aumentados pela exposição ao bisfenol A foram 

parcialmente revertidos pela L-carnitina. A bilirrubina também aumentada, não 

significativamente, surgiu reduzida pela coadministração da L-carnitina. O comportamento 

destes marcadores de lesões hepáticas indicam uma potencial ação protetora da carnitina contra 

os danos hepáticos induzidos pelo bisfenol A. 

A suplementação com L-carnitina nos ratos expostos ao BPA melhorou também a 

bioenergética mitocondrial ao restabelecer parcialmente a taxa de respiração dos animais. Foi 

possível constatar este resultado para os vários estados e complexos respiratórios. A L-

carnitina, de uma forma geral, reverteu as alterações da respiração para valores normais ou 

quase normais, indiciando alguma capacidade para proteger a mitocôndria da toxicidade 

causada pela administração do BPA.  

Recentemente surgiu o interesse nos compostos antioxidantes de origem natural como 

forma de amenizar os danos oxidativos no tratamento de diversas doenças (Mahmoudi et al., 

2015). Entre estes compostos incluem-se vitaminas, flavenóides e polifenóis (Al-Azzawie e 

Alhamdani, 2006).  
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A suplementação com vitamina C é um caso recorrente de tratamento. O ácido ascórbico 

possui propriedades antioxidantes capazes de proteger os tecidos dos danos oxidativos ao 

eliminar eficazmente várias espécies reativas (Nandi et al., 2005; Patra et al., 2001). Bindhumol 

e colaboradores (2003), num trabalho já referido, administraram conjuntamente vitamina C com 

o BPA. A administração da vitamina C resultou na diminuição do stresse oxidativo promovido 

pelo bisfenol A com os valores da CAT, GR, GPx e SOD, reduzidos significativamente pela 

exposição ao BPA, a surgirem muito próximos daqueles apresentados pelo grupo controlo. A 

produção de H2O2 e a peroxidação lipídica aumentadas de forma significativa retomaram os 

valores de referência após a co-suplementação com ácido ascórbico (40 mg/kg massa 

corporal/dia). O autor associou a normalização destes valores à atividade protetora da vitamina 

C contra o stresse oxidativo, induzido pelo bisfenol A, no fígado dos animais. Contrariamente, 

Korkmaz e colaboradores (2010) não observaram qualquer ação protetora preventiva contra o 

stresse oxidativo por parte da vitamina C (60 mg/kg massa corporal/dia), que aliás funcionou 

como agente pró-oxidante no fígado de ratos expostos oralmente ao BPA (25 mg/kg massa 

corporal/dia), durante 50 dias. Os investigadores detetaram ainda uma diminuição significativa 

de GSH na exposição dos animais ao BPA, cuja redução se acentuou com a suplementação da 

vitamina C. A peroxidação lipídica e alguns marcadores plasmáticos surgiram aumentados pelo 

tratamento com bisfenol A, situação agravada pela suplementação com ácido ascórbico. O autor 

justificou esta situação com o facto de, por vezes, a vitamina C apresentar um efeito pro-

oxidante ao interagir com iões de transição como o Fe3+ convertendo-o em Fe2+, espécie que 

reage com O2 ou H2O2 dos quais resultam aniões superóxido e radicais hidroxilo, indutores de 

stresse oxidativo (Rietjens et al., 2002). 

Num outro estudo, Mahmoudi e colaboradores (2015) avaliaram o efeito da oleuropeína 

e hidroxitirosol nos danos oxidativos hepáticos e renais promovidos pela exposição ao bisfenol 

A, em fêmeas de rato em lactação, e nas suas jovens crias. Nos animais, o BPA originou um 

aumento dos marcadores séricos ALT e AST tanto nos ratos adultos, como nos jovens. A 

atividade da CAT surgiu diminuída significativamente em todos os animais e os níveis de MDA 

aumentados. Na tentativa de reduzir os efeitos tóxicos o grupo de trabalho suplementou a dieta 

dos animais com oleuropeína (500 mg/kg) e hidroxitirosol (150 mg/kg), compostos fenólicos 

presentes nas folhas de oliveira, adicionados na água das fêmeas em lactação. Nestes casos, a 

coadministração dos dois compostos com o BPA reverteu os níveis dos parâmetros analisados 

para valores mais próximos do grupo controlo revelando uma ação protetora destes compostos 

fenólicos contra a toxicidade do BPA.  
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Morgan e colaboradores (2014) demonstraram as propriedades antioxidantes da canela, 

uma planta vastamente aplicada na medicina tradicional com variados efeitos bioativos, em 

ratos expostos ao BPA (25 mg/kg massa corporal/dia). Os animais, tratados oralmente com 

BPA, três vezes por semana durante 50 dias, apresentaram índices significativamente elevados 

de peroxidação lipídica e uma concentração de GSH reduzida em rim, cérebro e testículo, 

quando comparados com o controlo. As atividades da CAT e SOD surgiram também diminuídas 

relativamente ao grupo controlo. A coadministração de um extrato aquoso de canela (200 mg/kg 

massa corporal/dia) diminuiu os efeitos tóxicos do bisfenol A nos tecidos estudados, com os 

parâmetros analisados a reverterem para próximo dos valores de referência dos animais não 

tratados. No mesmo trabalho, a exposição ao octifenol resultou num comportamento análogo 

dos parâmetros analisados na exposição ao BPA, assim como os efeitos da suplementação com 

canela.  

Anjum e colaboradores (2011) investigaram a diminuição do stresse oxidativo induzido 

pelo BPA (10 mg/kg massa corporal/dias) em testículo de murganho. Administraram 10 mg/kg 

massa corporal/dia de melatonina, intraperitonealmente durante 14 dias nos animais juntamente 

com o bisfenol A. A peroxidação lipídica aumentada pelo BPA reverteu para valores próximos 

do grupo controlo, assim como as atividades da GPx, GR e SOD. Comparativamente ao grupo 

controlo, o conteúdo em GSH do grupo de animais tratados com melatonina e BPA apresentou 

uma diminuição menor que aquela registada nos murganhos expostos apenas ao BPA. Perante 

estes resultados, o grupo de trabalho concluiu que a melatonina possuía propriedades 

antioxidantes demonstradas pela reposição dos parâmetros referidos conseguindo proteger a 

mitocôndria da toxicidade do BPA. A melatonina mostrou-se também capaz de diminuir 

significativamente a peroxidação lipídica e melhorar a atividade da SOD nas células germinais 

de ratos tratados com BPA (Wu et al., 2013). 
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A conjugação dos resultados obtidos durante este trabalho permitem concluir que bisfenol 

A, um xenoestrogénio e indutor de stresse oxidativo, é tóxico para o tecido hepático de rato. O 

BPA, além da sua estrogenicidade, é um reconhecido indutor de stresse oxidativo que neste 

trabalho não se apresentou tão acentuado, talvez, por uma possível adaptação dos animais ao 

longo período de exposição ao composto. A indução de stresse oxidativo é considerada uma 

das mais importantes vias de toxicidade do BPA para alguns órgãos, incluindo o fígado (Jain et 

al., 2011). 

As análises à atividade das enzimas de defesa antioxidante revelaram diferenças 

significativas apenas para a GR, que surgiu aumentada. A CAT e a SOD, de forma não 

significativa, apresentaram atividade superior ao grupo controlo. Este aumento de atividade nas 

enzimas antioxidantes pode ser importante para o combate eficaz ao stresse oxidativo induzido 

pelo bisfenol A. O aumento da produção de H2O2 e dos índices de peroxidação lipídica ajudam 

a sustentar a hipótese dos animais do grupo do bisfenol A se encontrarem sob uma condição de 

stresse oxidativo. Enquanto o aumento dos níveis de MDA na peroxidação não se manifestou 

de forma estatisticamente significativa, o mesmo não aconteceu na produção de H2O2 que 

apresentou diferenças significativas quando os substratos utilizados foram o glutamato/malato 

e o sucinato. No caso da velocidade estimulada pelo FCCP não verificámos diferenças 

significativas. Neste trabalho não observámos alterações relevantes no conteúdo em glutatião 

na forma reduzida e oxidada, nem na razão entre elas.  

A atividade do citocromo P450 não foi significativamente alterada pelo BPA sugerindo 

que os níveis basais deste complexo enzimático foram suficientes para metabolizar 

eficientemente o composto administrado. Por outro lado, detetou-se uma pequena redução que 

pode ser indicativa da toxicidade do BPA apenas para algumas isoformas do CYP. 

A respiração mitocondrial surgiu diminuída para os ratos expostos à ação do BPA. Os 

complexos analisados (I, II e IV) apresentaram uma redução do consumo de O2 que apenas não 

foi significativa na respiração em estado 4 dos complexos II e IV. A diminuição da velocidade 

de respiração é coincidente com o aumento da produção de ROS e contribui para uma condição 

de stresse oxidativo.  

As análises aos níveis plasmáticos dos marcadores hepáticos indiciaram a presença de 

lesões hepáticas nos animais tratados com BPA. Os valores das transaminases surgiram 

aumentados várias vezes em relação ao controlo, concordantes com existência de danos no 

tecido. A bilirrubina surgiu aumentada de forma não significativa e a albumina manteve níveis 

idênticos ao controlo.  
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A ação antioxidante exibida pela L-carnitina pode ser importante na prevenção de 

patologias desencadeadas pelo stresse oxidativo (Dobrzyńska et al., 2010). Com a intenção de 

reverter ou diminuir os danos induzidos pelo stresse oxidativo promovido pelo bisfenol A os 

ratos foram suplementados com L-carnitina. Esta molécula reverteu, parcialmente, os valores 

dos marcadores alterados pela toxicidade do BPA para valores mais próximos do controlo. Esta 

situação foi observada na atividade da CAT, SOD, GR, na produção de peróxido de hidrogénio 

e ainda na diminuição da peroxidação lipídica. A atividade do CYP foi significativamente 

melhorada pela adição da L-carnitina juntamente com o BPA. A velocidade de respiração foi 

também restaurada, ainda que não totalmente, para os vários estados e complexos, e os 

marcadores hepáticos aumentados sugiram com níveis mais baixos que o grupo do BPA, mas 

ainda superiores ao controlo. Face a estes resultados é possível concluir que L-carnitina possui 

ação protetora contra a hepatotoxicidade do bisfenol A, causada pelo stresse oxidativo induzido 

pela exposição a este desregulador endócrino.   
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7 ANEXOS 

 

O papel da L-carnitina na proteção de danos oxidativos induzidos pelo bisfenol A 
em fígado de rato 
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ANEXO A 

Quantificação da proteína em homogeneizado de fígado de rato pelo método do Biureto 

 

Tubo 
H2O 

(µL) 

SDS 10% 

(µL) 

BSA 0,4 % 

(µL) 

Proteína 

(mg) 

Biureto 

(µL) 

Homogeneizado 

  (µL) 

1 1900 100 0 0 2000 -------- 

2 1800 100 100 0,4 2000  

3 1700 100 200 0,8 2000 -------- 

4 1500 100 400 1,6 2000 -------- 

5 1300 100 600 2,4 2000 -------- 

Amostra 1800 100 -------- ? 2000 100 

A leitura foi realizada a 540 nm, depois de decorridos 15 minutos de reação. 
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ANEXO B 

Quantificação do GSH em homogeneizado de fígado de rato, tabela e respetivo gráfico. 

 

Tubo 
GSH  

(µM) 

GSH 

(µL) 

Tampão 

(µM) 

OPT 

(µM) 

Extrato 

(µM) 

1 0 0 2300 200 -------- 

2 0,1 2,5 2297,5 200 -------- 

3 0,5 12,5 2287,5 200 -------- 

4 1 25 2275 200 -------- 

5 2 5 2295 200 -------- 

6 4 10 2290 200 -------- 

7 6 15 2285 200 -------- 

Amostra ? -------- 2250 200 50 

Nota: Tubos 2, 3 e 4 preparados numa solução-mãe com GSH 100 µM, os tubos 5, 6 e 7 preparados numa solução-

mãe com GSH 1mM. 

A leitura da fluorescência foi realizada usando emissão a 426 nm, com excitação a 339, depois de decorridos 15 

minutos de reação com o OPT.  
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ANEXO C 

Quantificação do GSSG em homogeneizado de fígado de rato, tabela e respetivo gráfico. 

 

Tubo 
GSSG  

(µM) 

GSSG 

(µL) 

NEM 

(µL) 

NaOH 

(µL) 

Tampão 

(µM) 

OPT 

(µM) 

Extrato 

(µM) 

1 0 0 40 1660 600 200 -------- 

2 0,2 5 40 1660 595 200 -------- 

3 0,5 12,5 40 1660 587,5 200 -------- 

4 1 25 40 1660 575 200 -------- 

5 1,5 37.5 40 1660 562,5 200 -------- 

6 2 50 40 1660 550 200 -------- 

Amostra ? -------- 40 1660 550 200 50 

        

Nota: Solução-mãe de GSSG 100 µM, solução-mãe de NEM 40 mM. 

A leitura da fluorescência foi realizada usando a emissão a 426 nm, com excitação a 339, depois de decorridos 45 

minutos de reação com o OPT. 
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ANEXO D 

Quantificação da proteína em membranas do homogeneizado de fígado de rato para 

quantificação dos TBARS 

 

Tubo 
H2O 

(µL) 

SDS 10% 

(µL) 

BSA 0,4 % 

(µL) 

Proteína 

(mg) 

Biureto 

(µL) 

Homogeneizado 

  (µL) 

1 1900 100 0 0 2000 -------- 

2 1800 100 100 0,4 2000  

3 1700 100 200 0,8 2000 -------- 

4 1500 100 400 1,6 2000 -------- 

5 1300 100 600 2,4 2000 -------- 

Amostra 1800 100 -------- ? 2000 100 

A leitura foi realizada a 540 nm, depois de decorridos 15 minutos de reação. 
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ANEXO E 

Determinação da atividade do CYP, reta padrão e respetivo gráfico 

 

Tubo 
Tampão 

(µL) 

V Resorufina 

(µL) 

[Resorufina] 

(nM) 

1 1000 0 0 

2 996 4 0,5 

3 992 8 1 

4 984 16 2 

5 952 48 6 

6 920 80 10 

7 840 160 20 

8 760 240 30 

9 600 400 50 

A leitura da fluorescência foi realizada usando a emissão a 585 nm, com excitação a 530, depois de decorridos 

30 minutos de reação e após centrifugação a 7 500 g durante 10 minutos 

 

 

R e s o ru fin a  (n m )

F
lu

o
r
e

s
c

ê
n

c
ia

0 2 0 4 0 6 0

0

2 0 0

4 0 0

6 0 0

8 0 0

1 0 0 0

R
2

 =  0 ,9 9 8 3

 


