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 A amiodarona é um dos fármacos mais utilizados para o tratamento de arritmias cardíacas. No entanto,
em alguns pacientes este medicamento pode causar efeitos adversos,  incluindo toxicidade pulmonar,  o
que pode levar à necessidade de interrupção do tratamento. O mecanismo de toxicidade da amiodarona
em  células  pulmonares  não  está  inteiramente  conhecido,  mas  estudos  sugerem  que  a  disfunção
mitocondrial e o estresse oxidativo tem função importante na sua toxicidade.  Em vista disso, o objetivo
deste trabalho foi avaliar a capacidade da epicatequina, polifenol encontrado no chá verde, cacau, uvas e
derivados,  de  minimizar  os  danos  mitocondriais  e  oxidativos  induzidos  pela  amiodarona  em células  de
fibroblastos de pulmão humano MRC-5. As células foram pré-tratadas com epicatequina (5,10 e 20 uM e
10, 100 e 500μM)  e, posteriormente, com 100μM de amiodarona. A atividade do complexo I da cadeia de
transporte  de  elétrons  e  biossíntese  de  ATP  foram  avaliadas  através  de  kits  específicos.  A  viabilidade
celular foi avaliada através do ensaio de brometo de 3-[4,5-dimetil-tiazol-2-il]-2,5-difeniltetrazólio. O dano
oxidativo a lipídios foi avaliado pela determinação dos produtos de reação com o ácido tiobarbitúrico, o
dano  oxidativo  a  proteínas  pelo  ensaio  de  Proteínas  Carboniladas,  e  a  produção  de  óxido  nítrico  pelo
método  de  Griess.  Observou-se  que  a  epicatequina  foi  capaz  de  reverter  totalmente  a  disfunção
mitocondrial (inibição do complexo I da cadeia de transporte de elétrons e a produção de ATP) e ainda, de
reduzir, significativamente, a morte celular e os danos oxidativos a lipídios e a proteínas induzidos pela
amiodarona nas células pulmonares.  Além disso,  a epicatequina foi  capaz de restaurar a diminuição de
óxido  nítrico  induzida  pela  amiodarona.  Este  trabalho  mostra  que  o  mecanismo  de  toxicidade  da
amiodarona  pode  estar  associado  à  disfunção  mitocondrial,  uma  das  principais  causas  de  geração  de
dano oxidativo celular.  Estes dados abrem novas perspectivas para estudos visando o desenvolvimento
de medicamentos que minimizem os efeitos tóxicos da amiodarona.
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