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INTRODUÇÃO 

A demência é uma síndrome que 

atinge pessoas do mundo inteiro e já se 

mostrou uma enorme preocupação conforme a 

população envelhece. Dentre as principais 

causas, incidentes como o acidente vascular 

cerebral isquêmico e o traumatismo crânio 

encefálico são potenciais causadores nesses 

pacientes. Por não haver diagnóstico prévio 

que possa antecipar o possível quadro de 

demência futuro, é necessária a descoberta de 

biomarcadores moleculares, a fim de 

encontrar padrões que possam direcionar os 

pacientes para um tratamento precoce e 

direcionado antes que a demência se 

estabeleça e seu tratamento seja inviável. 

Além da melhora na qualidade de vida das 

pessoas, pode poupar muito do gasto público 

na saúde. O objetivo do trabalho é analisar os 

metabólitos no plasma sanguíneo desses 

pacientes para que seja encontrado um padrão 

molecular de demência associado aos eventos 

e suas diferenças por espectrometria de 

massas, além dos marcadores das respectivas 

doenças. 

METODOLOGIA 

Desenho do estudo 

O projeto foi desenvolvido em parceria 

com pesquisadores da área de doenças 

neurológicas da UFMG, Dra Aline Miranda, e 

da Universidade do Texas, Dr. Antonio 

Teixeira, os quais colaboraram com as 

amostras de soro coletadas (CAAE 

49623015.0.0000.5149) na Fundação 

Hospitalar do Estado de Minas Gerais – 

FHEMIG – UFMG – Hospital João XXIII, e 

na discussão clínica dos resultados. Os 

experimentos de espectrometria de massas e 

análise de dados são de responsabilidade do 

Laboratório INNOVARE de Biomarcadores, 

da Faculdade de Ciências Farmacêuticas da 

Universidade Estadual de Campinas. Foram 

coletadas 77 amostras de TCE e 44 amostras 

de AVCi, com seus respectivos controles 24 e 

21. 

Protocolo de preparo de amostra 

Uma amostra de 20 µL de soro foi 

extraída com 200 µL de tetraidrofurano, 

seguido de homogeneização em vórtex por 

30s. A esta solução foram adicionados 780 µL 

de metanol com subsequente agitação seguido 

de centrifugação por 5 min à 3200 rpm. Em 

seguida, 10 µL do sobrenadante foram 

diluídos em 980 µL de metanol. Após a 

homogeneização a solução foi ionizada pela 

adição de ácido fórmico a 0,1% da solução 

final, para as análises no modo positivo. 

Análise por Espectrometria de Massas 

(EM) 

As amostras foram diretamente injetadas 

no espectrômetro de massas HESI-LTQ 
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Orbitrap Discovery (Thermo Scientific, 

Bremen, Alemanha). Os dados foram 

adquiridos utilizando os seguintes parâmetros: 

fluxo de 10 µL/min, temperatura do capilar a 

280°C, 5kV de voltagem na fonte, gás a 10 

unidades arbitrárias, HESI 33°C, 50 scans, 

faixa de massa-carga (m/z) de 150 a 1700 no 

modo positivo. Cada amostra será analisada 

com 10 replicatas técnicas. A confirmação 

dos marcadores será feita através de 

experimentos de espectrometria de massas 

sequencial (MS/MS), usando Hélio como gás 

de colisão e energia de dissociação (CID) 

entre 20 e 50 eV. 

Análise dos resultados 

As análises dos dados gerados por 

espectrometria de massas foram explorados 

de forma untargeted utilizando o recurso 

volcano plot e PLS-DA disponíveis no 

software online MetaboAnalyst 5.0 

(www.metaboanalyst.ca) foram utilizados 

para a avaliação preliminar dos valores de m/z 

discriminantes. Com essa abordagem serão 

selecionados valores de m/z com variação de 

intensidade relativa, FC (fold change) > 2.0, e 

significância com p- valor < 0.01 e/ou VIP 

score > 1.5 para identificação utilizando os 

bancos de dados de metabolômica METLIN 

(Scripps Center for Metabolomics – 

www.metlin.scripps.edu), HMDB (Human 

Metabolome database - www.hmdb.ca), e 

LipidMaps (University of California - 

www.lipidmaps.org). Além disso, foram 

utilizados algoritmos de machine learning 

para tentativa de construção de modelo 

preditor de casos de Trauma e AVC, 

conforme desenvolvido recentemente para 

COVID-19. 

RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 Os grupos foram processados no 

MetaboAnalyst retornando moléculas de 

score acima de 1.500 com 120 moléculas 

potenciais. Dentre as moléculas encontradas, 

lipídeos relacionados à lesão na bainha de 

mielina, homeostase da membrana, distúrbios 

no metabolismo, ativação de fosfolipases, 

hipóxia, fatores de coagulação e apoptose que 

serviram como promissores marcadores 

moleculares, considerando a doença estudada.

 

 
Figura 1. Scores das moléculas encontradas 

no MetaboAnalyst 

 

AVE 

Moléculas sinalizadoras 

 A citicoline é uma molécula que já 

está bem estudada e caracterizada. É uma 

molécula endógena intermediária que concede 

colina e citidina em processos de síntese de 

phosphatidylcholine (PC), já demonstrado que 

se reduz em quadros de isquemia, e que 

compõe a bainha de mielina e faz parte da 

síntese de lipoproteínas; a acetilcolina que é 

um dos neurotransmissores mais importantes 

e abundantes, e que também pode limitar o 

acesso de colina para formação das PCs; e a 

betaína oxidada, que é importante na doação 

de metilas. Evidências já mostraram a 

http://www.metaboanalyst.ca/
http://www.lipidmaps.org/
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correlação com o prognóstico da demência 

vascular gerada por AVE, e muitos estudos já 

demonstraram que sua suplementação 

contribui para um melhor prognóstico nestes 

indivíduos. 

 A corticosterone está relacionada com 

o estresse pós trauma de AVE, como relatado 

em estudos clínicos e pré- clínicos, podendo 

piorar o quadro de neurodegeneração através 

da micróglia como demonstrado em 

camundongos. Com a micróglia sendo um 

agente extremamente importante no avanço 

da inflamação pós AVE, que está intimamente 

relacionado com a neurodegeneração 

secundária, e, portanto, da demência vascular 

que se sucede.  Estudos em que houve uma 

administração de corticosterona 

demonstraram efeitos significativamente 

positivos em camundongos, indicando que de 

alguma forma a molécula faz parte de uma 

redução no avanço da neurodegeneração 

mediada por microglia. 

 Os leukotrienes são mediadores 

inflamatórios que são liberados após a lesão 

cerebral [9].  Dentre as suas várias atuações 

no organismo está o envolvimento no 

aumento do tônus e permeabilidade das 

vênulas pós capilares, causando edema. Já foi 

demonstrado que os leucotrienos interagem 

com receptores NMDA, que possuem 

respostas neurotóxicas, indicando que o 

aumento dessa molécula pode levar a uma 

piora no quadro neurodegenerativo 

relacionado à demência. 

O fator ativador de plaquetas ou 

platelet activating factor (PAF), bem como a 

precursora liso PAF, são moléculas que são 

liberadas juntamente com os leucotrienos, a 

prostaciclina e o tromboxano A2, atuando em 

receptores que ativam a fosfolipase C, 

aumentando cálcio intracelular e contribuindo 

atuando na permeabilidade da barreira 

hematoencefálica e formação de edema. O 

aumento dessas moléculas pode indicar que 

houve ainda mais estímulo à permeabilidade 

da barreira hematoencefálica que está 

relacionada intimamente com a entrada de 

células inflamatórias, como os neutrófilos, 

que levariam a uma neurodegeneração 

secundária. 

As N-acylamides são análogos de 

endocanabinoides que possuem ação em 

receptores transitórios que atuam como canais 

catiônicos, podendo inclusive regular a 

entrada de cálcio, relacionando com 

prognóstico. Os endocanabinóides são 

moléculas que são liberadas pela fosfolipase 

A2 e que podem funcionar como mediadores 

neuroprotetores. O 2-Arachidonyl glycerol, 

por exemplo, pode suprimir a ação das 

espécies reativas de oxigênio (ROS), redução 

dos níveis de interferon alfa (TNFa). O 

araquidonilglicerol, como citado acima, é um 

intermediário da formação de leucotrienos, e 

pode aumentar com a ação da fosfolipase A2 

estimulada pela isquemia. A araquidonil 

dopamina e o ácido araquidônico também são 

intermediários da PAF e a citicolina, 

respectivamente.  

A adenosine é outra molécula que atua em 

uma série de eventos que promovem a 

homeostase cerebral. Além de ser mostrado 

que ela interfere na eficiência da transmissão 

sináptica, sua modulação dos receptores AR 

influenciam na indução de apoptose. Seu 

receptor A1R inibe canais de cálcio e ativação 

da fosfolipase C, eventos já relacionados à 

morte celular neuronal. Por estar presente em 

todas as células, qualquer desequilíbrio nesse 

sistema pode levar a distúrbios neurológicos, 

como já evidenciado. 

Carnitines são cofatores da oxidação 

mitocondrial de ácidos graxos, e atuam como 

moléculas neuroprotetoras da disfunção 

mitocondrial e do estresse oxidativo em 

doenças como alzheimer e parkinson, além da 

transferência de acetil CoA da mitocôndria 

para o citosol para síntese de acetilcolina. 

Desequilíbrios no metabolismo neuronal pode 

contribuir para a apoptose dessas células.  
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Lipídios livres 

 Além dos endocannabinoids, muitos 

outros lipídios são encontrados como 

intermediários de síntese que foram 

degradados e que também podem ter função 

de sinalização. Moléculas de colesterol, 

esfingomielinas, sulfatídeos e alguns 

fosfolipídios são liberados após lesão na 

bainha de mielina e membranas celulares. As 

sphingomyelins (SM), e outras ceramidas, são 

moléculas que compõem membranas e bainha 

de mielina dos neurônios, e ela e seus 

metabólitos podem atuar como sinalizadores 

na resposta inflamatória à hipóxia e 

excitotoxicidade. As SM já foram encontradas 

24% aumentadas no líquido 

cefalorraquidianos de doentes com alzheimer, 

e sua conversão desequilibrada em ceramidas 

e metabólitos como a esfingosina 1 fosfato 

influencia na sinalização apoptótica e 

progressão da doença. 

 Phospholipids phosphatidylcholine 

(PC), phosphatidylnusitol (PI), 

phosphatidylserine (PS), phosphatidic acid 

(PA) e phosphatidylethanolamine (PE) 

também compõe as membranas celulares 

neuronais e funcionam como sinalizadores no 

controle da apoptose e formação de edema.  

Além disso, os metabólitos oxidados de vários 

ácidos graxos estão envolvidos na regulação 

da lesão cerebral isquêmica, e os lipídios 

oxidados podem atuar inclusive na regulação 

mitocondrial após a lesão.Os níveis de PC já 

foram relacionados com prognóstico de 

demências em alguns estudos [25, 26], se seus 

níveis estão mais baixos, há uma maior 

probabilidade de desenvolver um quadro de 

demência. 

 A PI está muito fortemente associado 

a neuroinflamação, e é fonte primária de ácido 

araquidônico, que também é mediada pela 

fosfolipase A2, para síntese de eicosanóides, 

por exemplo, e possuem um papel central na 

disfunção da barreira hematoencefálica 

induzido pela isquemia.  A PS demonstrou 

ótima correlação entre pacientes com 

Alzheimer, e já demonstrou ter um papel 

importante no metabolismo da glicose. A PE 

e outros plasmalogênios também 

demonstraram ótima correlação com a 

neurodegeneração em pacientes com 

alzheimer, que está em declínio devido à 

queda na função peroxissomal.  

 O sulfatide é um glicoesfingolipídeo 

que também compõe a bainha de mielina e 

contribui para sua manutenção através da 

regulação e diferenciação dos 

oligodendrócitos, as células que ficam 

integradas na bainha e são especializadas na 

sua manutenção. Seus níveis tendem a cair em 

demências como o Alzheimer e demência 

vascular, tornando-o um potencial 

biomarcador. Sua relação com a TNF alfa na 

inflamação no cérebro pode desencadear 

outros eventos de dano na bainha de mielina e 

permeabilidade da barreira hemato encefálica. 

 

Moléculas envolvidas e 

TCE 

Moléculas sinalizadoras e lipídios livres  

  O tryptophan e seus derivados são 

moléculas que já demonstraram um papel 

importante na neuroinflamação. A 

quinurenine, sintetizada a partir do 

tryptophan, induzida por radicais livres e 

citocinas, pode atuar sobre os receptores 

NMDA, que influenciam na 

neurodegeneração, enquanto que o ácido 

quinurênico atua antagonizando esses 

receptores e agindo de forma neuroprotetora. 

Pacientes com lesão cerebral levam a uma 

inflamação crônica que conduz para uma 

desequilíbrio dessa via. 

A Saccharopine é um intermediário de 

degradação de lisina, e defeitos na via 

indicam um distúrbio neurometabólico. O 

mau funcionamento da via da sacaropina na 

mitocôndria de vários órgãos já foi 

demonstrado em vários estudos, mas ainda há 
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muito a ser compreendido sobre seu 

desequilíbrio no sistema nervoso central. 

Ainda assim, se ele se confirmar como um 

provável marcador de distúrbio 

neurometabólico por lesão de trauma, será 

uma molécula interessante no repertório 

encontrado. 

Prostaglandins são moléculas 

derivadas de araquidonylglicerol mediadas 

pela cicloxigenase (COX), e estão entre os 

mediadores inflamatórios mais conhecidos e 

importantes do sistema nervoso central. 

Níveis mais elevados de araquidonylglicerol 

devido a uma maior atividade da fosfolipase 

A2, também indica aumento de 

prostaglandins, e ambas as moléculas estão 

aumentadas no grupo do estudo. Uma 

inflamação muito intensa pode provocar a 

citada neurodegeneração secundária que está 

diretamente relacionada com a demência após 

o trauma. 

Os ácido hidroxi octadecadienóico ou 

Hydroxyoctadecadienoic acid (HODE) são 

um grupo de moléculas lipídica oxidada 

bioativa que atuam como mediadores da 

inflamação e estresse oxidativo. Esse grupo 

em especial é produzido a partir do ácido 

linoleico oxidado por espécies reativas de 

oxigênio (ROS) gerados pela inflamação e 

mediadas pela lipoxigenase (LOX), e se 

mostraram atuantes na vasodilatação, 

proliferação celular e apoptose.  

Outras moléculas encontradas também 

estão relacionadas com neuroinflamação e 

excitotoxicidade. Adenosine também foi 

encontrada, dessa vez acompanhada de seu 

metabólito inosine, bem como a PAF, os 

fosfolipídeos PA, PI, PS, PC e PE, DAG e 

TAG, carnitines, sphingomyelins e 

endocannabinoids.   

 

CONCLUSÕES 

 As moléculas encontradas podem dar 

um direcionamento para a forma como isso 

será direcionado em machine learning. Ao 

direcionar a busca podemos encontrar os 

padrões melhor definidos e enfim encontrar 

uma forma de diagnostico possível, que além 

de tudo ainda contribuiria para um melhor 

entendimento fisiopatológico da doença, 

contribuindo para um futuro tratamento 

precoce em pacientes nessas condições. 
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