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Resumo 

 

A Doença da Urina do Xarope do Bordo (DXB) é um distúrbio causado pela 

deficiência na atividade do complexo α-cetoácido desidrogenase de cadeia ramificada, 

resultando no acúmulo dos aminoácidos de cadeia ramificada (AACR) leucina, isoleucina e 

valina. Considerando que os mecanismos pelos quais os principais metabólitos acumulados na 

DXB prejudicam o metabolismo energético cerebral não estão completamente esclarecidos, o 

presente estudo tem como objetivo avaliar os efeitos dos compostos que se acumulam em 

maiores concentrações na DXB (leucina, isoleucina e valina) sobre a expressão de genes 

marcadores da de biogênese mitocondrial.  

Ratos de 10 e 30 dias de vida receberam três administrações (intervalo de 1 hora) de 

um pool de AACR (15,8 µL/g de peso corporal), contento leucina (190 mmol/L), isoleucina 

(59 mmol/L) e valina (69 mmol/L) ou salina (grupo controle) por via subcutânea 

(administração aguda). Ratos infantes (sete dias) receberam duas administrações ao dia do um 

pool de AACR (15,8 µL/g de peso corporal) ou de solução salina (grupo controle) durante 21 

dias. Uma hora (agudo) e doze horas (crônico) após a última administração os ratos foram 

eutanasiados por decapitação, o cérebro foi removido e o hipocampo, estriado e córtex 

cerebral foram isolados para a análise molecular. O RNA total foi extraído com o reagente 

TRIZOL® (Invitrogen), quantificado por espectrometria (A260/A280 nm) e tratado com 

DNAase I (Invitrogen). O DNAc foi sintetizado utilizando o kit ImProm-II™ Reverse 

Transcription System (Promega). O PCR quantitativo (qPCR) foi realizado utilizando 

SYBR® Green I (Invitrogen). Os níveis de expressão relativa de genes NRF-1, PGC-1a e 

TFAM (marcadores da de biogênese mitocondrial) foram determinados utilizando o “7500 
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and 7500 Fast Real-Time PCR Systems Software v.2.0.6” (Applied Biosystems). A eficiência 

da cada amostra foi calculada usando o programa LinRegPCR 2012. (http://LinRegPCR.nl). 

A expressão relativa foi determinada usando o método the 2-
∆∆CT

.  

 Foi observado que a administração aguda em ratos de 10 e 30 dias de idade não 

alterou a expressão dos genes NRF-1, PGC-1α e TFAM em nenhuma das estruturas 

analisadas. Por outro lado, após a administração crônica dos AACR, foi observado um 

aumento na expressão do gene NRF-1 no córtex cerebral quando comparado ao grupo 

controle. Além disso, não foram observadas alterações significativas na expressão dos genes 

PGC-1α e TFAM após a administração crônica. 
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