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Resumo 

Compostos α-aminocarbonilícos como ácido 5-aminolevulínico (ALA) e 

aminoacetona (AA) apresentam um grande potencial pró-oxidante, pois sofrem 

reações de enolização e subseqüente oxidação aeróbica, com a formação de 

espécies radicalares de oxigênio, íons NH4
+ e α-oxoaldeídos potencialmente 

citotóxicos. A α-aminocetona 1,4-diamino-2-butanona (DAB), um análogo da 

putrescina, é um agente microbicida de vários parasitas incluindo Trypanosoma 

cruzi. Acredita-se que o mecanismo de morte desencadeado por DAB nos parasitas 

seja por meio da inibição competitiva da ornitina descarboxilase (ODC), importante 

enzima do metabolismo de poliaminas, muito embora tenha sido observado de igual 

forma danos oxidativos nestes parasitas quando tratados com DAB. O objetivo deste 

trabalho é esclarecer o mecanismo de oxidação química de DAB e sua ação pró-

oxidante à cultura de células de mamíferos (LLC-MK2 e RKO), assim como sua 

atividade microbicida contra tripomastigotas de Trypanosoma cruzi. Demonstramos 

aqui que DAB, quimicamente similar ao ALA e AA, sofre reação de oxidação 

catalisada por íons fosfato, e por íons de metais de transição como Fe(II) e Cu(II), 

resultando na formação de radicais de oxigênio, H2O2, NH4
+, 2-oxo-4-aminobutanal 

como produto principal da oxidação de DAB e de compostos ciclicos de caracter 

pirrólico. Danos oxidativos observados em ferritina, apotransferrina e liposomos de 

cardiolipina e fosfatidilcolina (20:80) contribuem para a nossa hipótese de ação pró-

oxidante de DAB. O tratamento de células de mamíferos das linhagens LLC-MK2 

(IC50 1,5 mM, tratamento de 24 h) e RKO (IC50 0,3 mM, tratamento de 24 h) com 

DAB levou à alteração do balanço redox celular, à ativação de resposta antioxidante 

e ao desencadeamento de morte celular via apoptose e parada de ciclo celular.  Em 

culturas de tripomastigotas de T. cruzi o tratamento com DAB culminou na redução 

da motilitidade e viabilidade destes parasitas (IC50 0,2 mM, tratamento de 4 h), 

assim como depleção do conteúdo tiólico acompanhado pelo aumento da atividade 

de TcSOD. Além do mais, DAB mostrou-se eficiente em limitar a invasão de 

tripomastigotas às células hospedeiras (LLC-MK2) e reduzir a proliferação de 

amastigotas intracelulares, contudo fortemente relacionada à necrose das células 

hospedeiras infectadas, uma vez que são alvos mais susceptíveis de ação oxidativa. 

Estes resultados suportam nossa hipótese que DAB exerce ação pró-oxidante e 

contribui deste modo com o mecanismo já descrito de morte celular associada à 

inibição da biossíntese de poliaminas em vários microorganismos.    

 

Palavras chaves: 1,4-diamino-2-butanona, Espécies Reativas de Oxigênio, Células 

LLC-MK2, Células RKO, Trypanosoma cruzi,  α-Aminocetona. 
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Abstract  

α-Aminocarbonyl componds such as 5-aminolevunilic acid (ALA) and aminoacetone 

(AA) have been shown to exhibit pro-oxidant properties. These compounds undergo 

phosphate-catalyzed enolization in physiological pH and subsequent aerobic 

oxidation, yielding reactive oxygen species, NH4
+ ions and an α-oxoaldehyde highly 

cytotoxic. The α-aminoketone 1,4-diamino-2-butanone (DAB) is a putrescine 

analogue and a microbicidal agent to various parasites including Trypanosoma cruzi. 

The mechanism of DAB toxicity to these parasites is attributed to DAB competitive 

inhibition of ornithine decarboxylase (ODC), a key enzyme on polyamine 

biosynthesis, although it has also been shown DAB isto implicated  in oxidative 

damage to these parasites. Our aim is to clarify the mechanism of DAB aerobic 

oxidation and of its putative pro-oxidant activity to mammalian cell cultures (LLC-MK2 

and RKO cell linages) and to Trypanosoma cruzi trypomastigotes. Here we show 

that, similar to ALA and AA, DAB undergoes aerobic oxidation in presence of 

phosphate ions and of transition metal ions such as Fe(II) and Cu(II), yielding oxygen 

radicals, H2O2, NH4
+ and 2-oxo-4-aminobutanal accompanied by its condensation 

cyclic products displaying pyrrolic characteristics.  Oxidative alterations to ferritin, 

apotransferrin and liposomes of cardiolipin and phosphatidylcholine (20:80) were 

observed under DAB treatment strongly supporting our hypothesis of DAB pro-

oxidative activity. DAB treatment of mammalian cultured cells LLC-MK2 (IC50 1.5 

mM, 24 h incubation) and RKO (IC50 0.3 mM, 24 h incubation) resulted in redox 

imbalance, induction of antioxidant response, activation of apoptosis pathway and 

cell cycle arrest. DAB is shown here to trigger Trypanosoma cruzi trypomastigotes 

decreased parasite motility and viability (IC50 0.2 mM, 4 h incubation), as well as 

redox thiol imbalance parallel to increase TcSOD activity. In addition, DAB efficiently 

hampered host cell (LLC-MK2) invasion by trypomastigotes. In addition, intracellular 

amastigotes showed to be susceptible to DAB toxicity, although strongly related to 

necrosis of infected host cells, which are more vulnerable to oxidative stress. 

Altogether, these data support our hypothesis that oxidative stress contributes to 

DAB cytotoxicity. 

Keywords: 1,4-diamino-2-butanone, Reactive Oxygen Species, LLC-MK2 cells, RKO 

cells, Trypanosoma cruzi, α-Aminocetona. 
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1. Introdução 

1.1. α-Aminocetonas  

α-Aminocetonas distinguem-se de outras aminas primárias, entre outras 

características, pela propriedade de sofrer rápida enolização em pH fisiológico e, em 

meio aerado, subseqüente oxidação por oxigênio molecular, formando espécies 

reativas de oxigênio (EROs), tais como oxi-radicais, H2O2 e α-oxoaldeídos (Dutra e 

Bechara, 2005; Bechara et al., 2007) (Esquema 1.1). O interesse central do grupo 

está em três α-aminocetonas com destacado papel biológico: o ácido 5-

aminolevulínico (ALA), implicado em porfirias e, nos últimos anos, muito utilizado 

como agente fototerápico (He et al., 2009); a aminoacetona (AA), envolvida em 

diabetes; e a 1,4-diamino-2-butanona (DAB), um agente microbicida.  
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Esquema 1.1. Mecanismo de oxidação aeróbica de α-aminocetonas. Fonte: Bechara et al., 2007. 
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1.2. Ácido 5-aminolevulínico 

O grupo do Prof. E. Bechara (IQUSP) iniciou pesquisas suas sobre 

aminocetonas endógenas há mais de 25 anos, com o estudo do mecanismo da 

oxidação aeróbica do ácido aminolevulínico (ALA) catalisada por ferro hemínico 

(Monteiro et al., 1989). ALA é o primeiro metabólito da via de biossíntese do grupo 

heme (Fig. 1.1), grupo prostético de hemeproteínas-chave do metabolismo aeróbico, 

incluindo as proteínas envolvidas no transporte e estocagem de oxigênio 

(hemoglobina e mioglobina; Sengupta et al., 2005), os citocromos utilizados na 

detoxificação de xenobióticos e do transporte de elétrons em sistemas de 

membranas (Quigley et al., 2004), as clorofilas dos processos fotossintéticos e 

enzimas de defesa antioxidante como a catalase, além de peroxidases e algumas 

dioxigenases (Tafazoli e O’Brien, 2005).  

O ALA se acumula no sangue e em outros tecidos, principalmente no fígado e 

no cérebro, de portadores de porfíria hereditárias, tais como a porfíria aguda 

intermitente, PAI (Sassa, 2002) e a tirosinemia tipo 1, TH1 (Hindmarsh, 1986) e 

porfirias adquiridas como é caso da contaminação por chumbo, conhecida como 

saturnismo (Monteiro et al., 1991; Costa et al., 1997). A este acúmulo de ALA estão 

associados sérios prejuízos hepáticos e neurológicos apresentados pelos portadores 

destas doenças (Biempica et al., 1974; Sassa, 2006; Bechara et al., 2007). As 

porfirias são definidas como doenças originadas por deficiências enzimáticas na via 

de biossíntese do grupo heme (Alber e Fink, 2004; Sassa, 2006). Como 

consequência, ocorre o acúmulo de intermediários, como o ALA, o porfobilinogênio 

(PBG) e porfirinas no sangue, cérebro e fígado, os quais são excretados na urina e 

fezes (Sassa, 2002; Poblete-Gutiérrez et al., 2006). Ao acúmulo destes compostos 
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estão relacionados às manifestações clínicas da (i) Porfiria Aguda Intermitente (PAI), 

atribuída à deficiência em Porfibilinogeno desaminase, (ii) Porfiria por deficiência de 

ALA-D, , extremamente rara (Poblete-Gutiérrez et al. 2006), (iii) da Tirosinemia 

Hereditária Tipo 1 (HT1), causada por erro no catabolismo de tirosina, levando ao 

acúmulo de succinilacetona, forte inibidor da ALA-D (Scott, 2006), e (iv)  porfiria 

adquirida pela intoxicação por chumbo, neste caso denominada saturnismo ou 

plumbismo (Stohs & Bagchi, 1995; Gurer & Ercal, 2000). Os sintomas mais comuns 

em portadores de porfirias são a fotosensibilidade cutânea e/ou distúrbios 

neurológicos (Bonkovsky, 2005).  

 

Figura 1.1. Rota biossíntetica do grupo Heme. Adaptado de Dutra e Bechara (2005). 
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Propô-se que o mecanismo de ação pró-oxidante do ALA envolve inicialmente 

sua enolização, com subseqüente autoxidação propagada pelo ânion radical 

superóxido (O2
•-) com produção de H2O2, e consequentemente, geração de radicais 

hidroxila (HO•) via Fenton ou reação de Haber-Weiss catalisada por íons ferro 

(Monteiro et al., 1989; Rocha et al., 2000). Demonstrou-se que ambos radicais - 

enoila de ALA (ALA•) e O2
•- - liberam ferro de ferritinas, via redução do Fe(III) a 

Fe(II). Esse processo leva a alterações severas na estrutura protéica da ferritina que 

perde sua capacidade de atuar como uma ferroxidase e de captar ferro para sua 

estocagem (Rocha et al., 2003). 

O produto final da oxidação de ALA é o ácido 2,5-dioxovalérico (DOVA), um α-

oxoaldeído comprovadamente citotóxico e genotóxico (Douki et al., 1998; Di Mascio 

et al., 2000; Onuki et al., 2004). Existe uma estreita correlação entre os níveis de 

ALA no plasma e outros tecidos e o quadro oxidativo, sugerida pela extensão das 

lesões oxidativa em lipídios, proteínas e DNA, e pela elevação da atividade de 

enzimas antioxidantes como a superóxido dismutase (SOD) e glutationa peroxidase 

(GPx) (Demasi et al., 1996, Rocha et al., 2000a). A potencial ação carcinogênica do 

ALA está na sua habilidade de promover quebras no DNA (Onuki et al., 1994) e 

alquilação de nucleosídeos de DNA (ex., dGuo) com a formação de etano-adutos 

(Fraga et al.,1994; Douki et al.,1998; Di Mascio et al., 2000; Onuki et al., 2004). 

Demonstrouu-se que as manifestações neurológicas apresentadas pelos portadores 

de porfiria ou saturnismo podem estar associadas aos danos causados por ALA ao 

tecido neuronal, como alteração da captação de Ca2+ por sinaptossomas e lesão de 

receptores gabaérgicos e glutamatérgicos (Penatti et al., 1996; Emanuelli et al., 

2003; Adhikari et al., 2006). 
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1.3. Aminoacetona 

A aminoacetona (AA), por sua vez, é um catabólito de treonina e glicina que 

se acúmula em síndromes como o cri-du-chat (Kuhner et al., 1974) e a treominemia 

(Reddi, 1978), doenças caracterizadas por um alto nível de treonina circulante 

(Esquema 1.2). Por outro lado, a AA tem sido apontada como fonte endógena de 

metilglioxal (MG) em diabetes mellitus (Kalapos, 1999). O MG é um potente agente 

de modificação covalente de proteínas e DNA e se encontra acumulado em tecidos 

susceptíveis a lesões observadas no diabetes como retina, rins e nervos (Kalapos, 

1999). Dutra  et al. (2001) mostraram que a AA sofre oxidação pelo oxigênio 

molecular por mecanismo semelhante ao proposto para o ALA, em que a carbonila 

vicinal ao amino grupo sofre enolização, catalisada por fosfato em pH fisiológico, 

seguido de oxidação mediada por metais, produzindo MG, NH4
+ e espécies reativas 

de oxigênio (Dutra et al., 2001). 
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Esquema 1.2. Reação de biossíntese de aminoacetona. Adaptado de Dutra e Bechara (2005). 

Os α-oxoaldeídos como o MG representam uma ameaça ao metabolismo 

celular porque reagem espontaneamente com largo espectro de moléculas incluindo 
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ácidos nucléicos, proteínas e aminolipídios, em um processo conhecido 

genericamente como glicação (Ulrich & Cerami, 2001). A reação dos α-oxoaldeídos 

com estas biomoléculas ocorre por meio da adição nucleofílica do grupo amina à 

carbonila, formando um aduto, comumente referido como base de Schiff, seguidos 

da formação de produtos de Amadori (Wondrak et al., 2002). Alem disso, a glicação 

de proteínas, DNA e aminolipídios levam à formação de AGEs (sigla em Inglês para 

“produtos finais de glicação avançada”) (Pamplona et al., 2008), envolvidos em 

diferentes desordens do envelhecimento tais como: diabetes (Kalapos, 1999), 

câncer (Blair, 2008), doença de Alzheimer (Picklo et al., 2002), entre outras. O cross-

linking de proteínas também pode ser promovido por α-oxoaldeídos, contribuindo 

para a deposição de agregados protéicos e perda de funções biológicas (Ulrich & 

Cerami, 2001). 

Acredita-se que a oxidação de AA pode ocorrer via enzimática, catalisada pela 

SSAO (semicarbazide sensitive amine oxidase), uma glicoproteína dependente de 

cobre e amplamente distribuída entre os tecidos, contudo com maior atividade nos 

vasos sanguíneos (Yu et al., 2003). A oxidação enzimática de AA por SSAO com 

consequente produção de MG e EROs, conhecidamente citotóxicos, está implicada 

nas disfunções vasculares presentes em pacientes com diabetes, e sob tal 

desordem é também observado elevada concentração de SSAO circulante 

(Boomsma et al., 1999).  

Dados recentes do grupo do Prof. Bechara mostram que a AA, igualmente ao 

ALA, é capaz de promover danos a ferritinas (proteínas estocadoras de ferro;), que 

se extendem tanto pela modificação de resíduos de triptofano como oxidação de 

resíduos de cisteínas (Dutra et al., 2003). De igual forma, AA foi efetiva na indução 
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de cross-linking com ceruplasmina, envolvida na homeostase de ferro, que 

consequentemente perde sua atividade biológica (Dutra et al., 2004). A alteração da 

homeostase de ferro é evidenciada em pacientes diabéticos e pode estar associada 

ao estresse oxidativo e aos danos nos tecidos (Silva et al., 2012). Inclusive, Sartori 

et al. (2008) demonstrou que AA é altamente tóxico a células RINm5f produtoras de 

insulina, alterando seu balanço redox e induzindo apoptose.  

1.4. 1,4-Diamino-2-butanona 

Outra α-aminocetona de interesse atual do grupo é a 1,4-diamino-2-butanona 

(DAB), um análogo da putrescina, que exerce forte inibição da ornitina 

descarboxilase, ODC (Stevens et al., 1977), enzima chave no metabolismo de 

poliaminas (Esquema 1.3).  O metabolismo de poliaminas tem sido considerado um 

alvo promissor para quimioterapia antiparasitária (Muller et al., 2008), uma vez que 

as poliaminas possuem papel importante na regulação dos processos de 

diferenciação e proliferação (Bouchereau et al., 1999; Kusano et al., 2008). Neste 

contexto foi demonstrado que concentrações milimolares de DAB pode limitar 

significativamente a proliferação de Tritrichomonas foetus (Reis et al., 1999), 

Entamoeba invadens (Calvo-Méndez et al., 1999), Giardia lamblia (Maia et al., 

2008), Leishmania amazonenses (Vanier-Santos et al., 2008) e inclusive 

Trypanosoma cruzi (Menezes et al., 2006), assim como Candida albicans (Ueno et 

al., 2004) e de Escherichia coli (Tkachenko et al., 2001). Contudo o mecanismo de 

morte causado por DAB a estes microrganismos ainda é pouco compreendido, 

embora os efeitos do tratamento com DAB tenha sido atribuídos à inibição da ODC e 

consequente depleção dos níveis de poliaminas. Há alguns relatos de que DAB 
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pode alterar o balanço redox celular e causar lesões oxidativas (Menezes et al., 

2006; Maia et al., 2008). 
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Esquema 1.3. Via de biossíntese de poliaminas e inibição por DAB. Fonte: Stevens et al. (1977) e 

Thomas e Thomas (2001). 

Também vale ressaltar que Tkachenko e Fedotova (2007) mostraram que as 

poliaminas em microrganismos exercem função contra o estresse oxidativo induzido, 

através da regulação de genes que codificam proteínas e enzimas do sistema 

celular antioxidante. Foi observado que, quando culturas de Escherichia coli são 

tratadas com DAB, há redução significativa de putrescina, causado pela inibição da 

via. Em consequência, o fator transcricional OxyR, responsável pelo controle da 

transcrição de genes envolvidos na resposta antioxidantes foi significativamente 

diminuído, sugerindo que as poliaminas são necessárias para estabilização desta 

proteína e necessária para sua interação com os sítios de regulação (Tkachenko et 

al., 2001a). Em culturas de T. cruzi tratadas com diferentes poliaminas foi observada 

forte proteção contra lipoperoxição induzida por H2O2 (Hernández et al., 2006). De 

qualquer forma, estes autores associam os efeitos da interrupção da proliferação 

parasitária e decorrente estresse à inibição do metabolismo das poliaminas e 

conseqüente redução dos níveis de putrescina, que certamente é fundamental ao 

processo (Menezes et al., 2006; Vanier-Santos, et al., 2008; Maia et al., 2008). 

Porém, tais estudos não estiveram atentos a outras vias bioquímicas de formação de 
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EROs, como a postulada por nosso grupo, onde compostos aminocarbonilicos 

análogos ao DAB como o ALA e AA são capazes de promover lesões em 

biomoléculas (Bechara et al., 2007). Menezes et al. (2006) relataram vários 

resultados que sugerem efeitos pró-oxidantes ao tratamento com DAB, como 

alterações da ultra-estrutura mitocondrial e elevação da lipoperoxidação, o que 

estaria de acordo com nossa hipótese de ação pró-oxidante do DAB. Em culturas de 

Giardia lamblia, o tratamento com DAB causou não somente a redução da 

proliferação, como alterações morfológicas, aumento das lesões em lipídeos e a 

indução de pseudo-cístos (Maia et al., 2008).  

Todavia, os efeitos antioxidantes observados pela administração de 

putrescina a culturas de T. cruzi mostram estreita correlação com o metabolismo do 

tripanotiol (Hernandez et al., 2006), um agente redutor formado por duas moléculas 

de glutationa reduzida ligadas a uma de espermidina. Este ditiol apresenta funções 

importantes tanto nos processos de detoxificação celular como na disponibilidade de 

equivalentes reduzidos para a síntese de desoxiribonucleotideos, essencial ao 

crescimento e proliferação dos parasitas (Krauth-Siegel et al., 2003). 

1.5. A dupla face das espécies reativas de oxigênio  

 Atribui-se ao cientista sueco Carl Wilhelm Scheele, em 1772, o primeiro 

isolamento do gás oxigênio. Porém, foi Joseph Priestly, químico Inglês, que 

independentemente descreveu algumas propriedades do oxigênio em 1774 e o 

primeiro a publicar a descoberta. Em 1775, Antoine Lavoisier, químico francês, 

também obteve o oxigênio pela pirólise de óxido de mercúrio, mas foi o primeiro a 

reconhecê-lo como elemento, e quem o nomeou de “oxi” “gênio”, do grego: gerador 
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de ácidos pois muitos de seus produtos de combustão de alguns elementos (CO2, 

SO2, NO2, etc)  geram soluções ácidas quando borbulhados em água.  

Terceiro elemento mais abundante no Universo, representando 21% da 

atmosfera da Terra, o oxigênio possui papel vital no metabolismo dos organismos 

aeróbicos, onde é utilizado como aceptor final de elétrons em um elaborado e 

coordenado mecanismo de reações enzimáticas, garantindo a produção de energia 

essencial à vida, devido seu alto potencial eletroquímico. Em contrapartida, a 

configuração eletrônica do oxigênio impõe que sofra reduções parciais, levando à 

produção de espécies radicalares, altamente reativas e potencialmente nocivas aos 

organismos (Green e Hill, 1984), mas, paradoxalmente, essenciais à proteção 

celular (fagocitose, fertilização, etc) e transdução de sinais celulares (Hancock et al., 

2001).  

 “Espécies reativas de oxigênio” (EROs) é uma expressão que descreve 

espécies químicas formadas pela redução parcial do oxigênio molecular. Neste 

grupo encontram-se, sequencialmente pela redução unieletrônica do oxigênio 

molecular, o anion radical superóxido (O2
•-), peróxido de hidrogênio (H2O2) e o 

radical hidroxila (HO•) (Brunori e Rotilio, 1984), e várias outras espécies derivadas 

de reações de recombinação, substituição ou adição (Halliwell e Gutteridge, 2007). É 

o caso dos hidroperóxidos formados pela peroxidação de lipídios (Marnett, 1999) e 

oxigênio excitado singlete (O2
1Δg) (Miyamoto et al., 2007).  

As EROs são geradas nos diversos compartimentos celulares durante o 

metabolismo basal, contudo, a mitocôndria é considerada o maior sítio de produção 

de O2
•-. Em condições fisiológicas, cerca de 2% do oxigênio consumido é convertido 

em EROs devido ao escape de elétrons da cadeia de transporte mitocondrial 
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(Loschen et al., 1971; Chance et al., 1979; Inoue et al., 2003). Do mesmo modo, as 

atividades de determinadas enzimas também contribuem para a produção de EROs: 

citocromo P450, uma família de enzimas heme-tiolato envolvidas no metabolismo de 

compostos lipofílicos, presente em quase todos os tecidos, porém com maior 

atividade no fígado (Zangar et al., 2004); NADPH oxidase, complexo altamente 

regulado e responsável pelo burst respiratório de células fagocíticas (Ostuni et al., 

2010); lipoxigenases, família de ferro-enzimas que catalisam a conversão de ácidos 

graxos (ex., ácido araquidônico) a leucotrienos, envolvidos principalmente em 

processos inflamatórios (Lewis et al., 1990; Catalano et al., 2005); e xantina oxidase, 

molibdênio-enzima que catalisa a degradação de purinas e recentemente postulada 

como geradora de H2O2 (Kelley et al., 2010).  

A produção fisiológica de EROs é contrabalanceada por um sofisticado 

mecanismo enzimático e não-enzimático para aniquilar o excesso destas espécies, 

conhecido como defesas antioxidantes (Sies, 1993). O distúrbio do balanço redox, 

dado pela produção excessiva de EROs e/ou pelo desfavorecimento da resposta 

antioxidante, também conhecido como estresse oxidativo (Halliwell, 2007), pode 

causar sérias lesões aos componentes celulares, incluindo proteínas (Stadtman & 

Levine, 2003), lipídios (Marnett, 1999) e  DNA (Cadet et al., 1999; Cadet et al., 

2010). Ao estresse oxidativo estão relacionados inúmeros processos patológicos 

como: diabetes (Kalapos, 1999); Doença de Alzheimer (Picklo et al., 2002); câncer 

(Blair, 2008); arteriosclerose (Madamanchi et al.,2004); Doença de Parkinson 

(Dagda et al., 2009); esquizofrenia (Cadet e Kahlet, 1994), assim como o 

envelhecimento (Lapointe e Hekimi, 2010).  
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Em contrapartida, as EROs atuam numa série de benefícios ao organismo. 

Destaca-se o seu papel fisiológico na defesa imune, onde células fagocíticas como 

neutrófilos e macrófagos por meio do burst respiratório são capazes de produzir 

EROs em altas concentrações, em conseqüência da invasão de agentes infecciosos 

(Barbior, 1984; Reth, 2002). A geração de EROs, em certos limites, é essencial para 

a manutenção da homeostase celular. Dados recentes mostram a participação de 

EROs na ativação de cascatas de sinalização, relacionadas a com as vias de 

proliferação (NF-kB) ou morte celular (p53, MAPK, HSP e outros fatores)(Adler et al., 

1999; D’Autreax e Toledano, 2007; Morgan e Liu, 2010). De igual modo, o processo 

de senescência parece ser regulado pelo efeito acumulativo do estresse oxidativo 

nos organismos (Finkel e Holbrook, 2000).  A figura 1.2 sumariza alguns dos papéis 

principais  dos oxidantes nos processos biológicos.  

 

Figura 1.2. “A dupla face de especies reativas de oxigênio”. Efeitos das espécies reativas de 

oxigênio nos sistemas biológicos.  Adaptado de Finkel e Holbrook, 2000. 
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Outra manifestação positiva das EROs são as drogas anti-tumorais e anti-

parasitarias que desencadeiam estresse oxidativo e morte de células malignas. 

Ambos os tratamentos de câncer e de parasitoses como a doença de Chagas 

continuam desafiando todas as áreas da Medicina e Biologia. Atualmente uma série 

de fármacos tem sido desenvolvida para uso na denominada terapia pró-oxidante – 

Imexon (Dvorakova et al., 2001), Curcumin (Pongrakhananon et al., 2010) Emodin 

(Shieh et al., 2004) e outras antraquinonas (Zhang e Kim, 2012), para quimioterapia  

de câncer, e Nifurtmox e outros derivados de nitrofurano (Boiani et al., 2010) e 

também Benznidazole (Garcia et al., 2005) no tratamento da Doença de Chagas. 

Contudo, as EROs são responsáveis por desencadear morte celular e uma série de 

estudos tem mostrado que não somente os avanços terapêuticos são dependentes 

do estresse oxidativo, mas também que a elevação de EROs nas células por tais 

fármacos pode efetivamente afetar células normais, por exemplo, induzindo 

disfunções hepáticas, mas preferencialmente destruir células tumorais e parasitas 

(Wen et al., 2002; Faundez et al., 2005; Wang e Yi, 2008). 

1.6 Resposta celular ao estresse oxidativo 

As EROs estão predominantemente implicadas em danos celulares, porém 

seu maior papel fisiológico está na sinalização e regulação de uma variedade de 

processos intracelulares (Valko et al., 2006).  Alteração no estado redox pode 

igualmente ativar a proliferação celular (Polytarcha et al., 2005) ou desencadear a 

morte celular (Kamata et al., 2005), sendo que, na verdade, a resposta ao estresse 

oxidativo depende da natureza  e da intensidade do estímulo. 

As MAPKs (Mitogen-Activated Protein Kinases) são uma família de proteínas 

Ser/Thr quinases, amplamente conservadas entre os eucariotos e estão envolvidas 
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nos diversos processos celulares como proliferação, diferenciação e morte (Seger e 

Krebs, 1995). A via de transdução de sinal das MAPKs é dependente de fosforilação 

e pode ser ativada por diversos estímulos de origem extracelular e intracelular, 

incluindo a sinalização mediada por EROs (Junttila et al., 2008).  

Os membros da família MAPKs - c-Jun N-terminal kinase (JNK) e p38 MAPK - 

são responsivos ao estresse oxidativo e estão associados à ativação da cascata 

apoptótica (Chang et al., 2010). A ativação destes fatores é mediada pela ASK 

(Apoptosis Signal-regulating Kinase) previamente ativada pelo desbalanço redox 

(Fujisawa et al., 2007). Após a fosforilação, estes fatores são translocados para o 

núcleo, onde podem regular a atividade de diferentes fatores de transcrição (Weston 

e Davis, 2007). Entretanto, no citosol, membros pró-apoptóticos da família da Bcl-2 

são alvos da JNK, e quando fosforilados, ativam a cascata de apoptose mitocondrial 

(Lei e Davis, 2003) (Figura 1.3).  

De acordo com a intensidade do estresse e o estado metabólico da célula, a 

translocação de JNK e p38 para o núcleo pode ativar tanto p53, proto-oncogene 

envolvido nos pontos de checagem do ciclo celular e no desencadeamento de morte 

celular programada, como sustentar a ativação do fator Nrf-2, elemento chave 

responsável pelas respostas de defesa celular contra uma variedade de estímulos 

agressores (Topisirovic et al., 2009; Yu et al, 2000).   



Introdução 25 

 

 

 

Figura 1.3. Sinalização celular mediada por EROs. Em condições de estresse mediado por EROs 

ou por compostos eletrofílicos ocorre a fosforilação da ASK, membro da família das MAPKs, que por 

sua vez fosforila outros membros a baixo da via, como p38 MAPK, SAPK/JNK. A ativação destas 

proteínas resultam na fosforilação de outras proteína como a p53 ou do fator transcricional Nrf-2, 

permitindo sua translocação para o núcleo, regulando a transcrição de genes envolvidos no controle 

do ciclo celular e apoptose e de genes envolvidos na defesa antioxidante, respectivamente. Ainda no 

citoplasma SAPK/JNK pode regular a ativação da apoptose pela fosforilação da proteína BID, 

membro da família da Bcl-2. Fonte: Lee e Johnson, 2004; Juntilla et al., 2008. 

O fator transcricional Nrf-2 é membro da familia das proteínas NF-E2 leucine 

zipper e está presente no citoplasma e associado à proteína assessoria Keap1 

(Kwak et al., 2004). Keap1 é um regulador negativo da Nrf-2, sendo necessário para 

sua degradação via ubiquitina/proteasoma (McMahon et al., 2003), e desta forma 

exerce controle sobre sua distribuição citoplasmática. Em condições de estresse, 

Nrf-2 dissocia-se da Keap1, devido à oxidação dos resíduos de cisteína da Keap1, 

que são cruciais para apresentação ao sistema ubiquitina/proteasoma (Osburn e 
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Kensler, 2004). Em consequencia da dissociação, Nrf-2 transloca-se para o núcleo 

onde interage com o elemento de transcrição ARE (Antioxidant Responsive 

Element), ativando a transcrição de uma pletora de genes (Lee e Johson, 2004). Já 

foi observado que Nrf-2 controla a transcrição de mais de 200 genes envolvidos na 

resposta antioxidante, entre eles enzimas de detoxificação (SOD, catalase, HO-1), 

proteassomas, proteinas heat shock, e as enzimas de sintese de GSH, um dos 

componentes mais importantes no controle do balanço redox (Kobayashi e 

Yamamoto, 2005).  

1.7. Defesas antioxidantes 

As enzimas antioxidantes possuem a capacidade de converter EROs em 

compostos menos reativos, entre elas destaca-se a superóxido dismutase (SOD), 

catalase (CAT), peroxiredoxina (Prx), e glutationa peroxidase (GPx) (Landis & 

Tower, 2005; Tafazoli & O’Brien, 2005), as quais compõem a linha de defesa 

primária contra os radicais superóxido e peróxido de hidrogênio.  

A defesa mais importante contra os radicais superóxido (O2
•-) é a SOD (Fridovich, 

1995), uma metaloenzima presente em células eucarióticas nas isoformas 

CuZnSOD, presente no citoplasma e nos espaços extracelulares, e a MnSOD 

exclusiva ao espaço interno da mitocôndria (Halliwell e Gutteridge, 2007). Através da 

SOD, o O2
•- é dismutado a H2O2 (Equação 1) e oxigênio; cuja velocidade de reação 

é cerca de 10 000 vezes mais rápida que o processo de dismutação espontânea 

(Bowler et al., 1992). 
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A produção de H2O2 é, portanto, resultado da ação de SOD, bem como de muitas 

outras enzimas, principalmente de origem mitocondrial, e de outros compartimentos 

celulares como o retículo endoplasmático (atividade de citocromo P450) e os 

peroxissomos (Kurz et al., 2008). A remoção do H2O2 se faz por uma classe de 

enzimas conhecida como peroxidases, heme-proteínas que catalisam a oxidação de 

um substrato utilizando H2O2, com exceção da catalase que catalisa diretamente a 

decomposição do H2O2 a O2 molecular e H2O (Tafazoli e O’Brien, 2005). Na Tabela 

1, estão apresentadas as principais enzimas da família das peroxidases envolvidas 

na defesa antioxidante. 

Tabela 1.1. Remoção de H2O2 pelas diferentes peroxidases e seus substratos específicos. Os 

peróxidos orgânicos podem ser eliminados pela atividade da glutationa peroxidase e da 

peroxiredoxina com a formação de alcoóis. Fonte: Tafazoli e O’Brien, 2005. 

 

O sistema antioxidante endógeno também é composto por moléculas de 

baixo peso molecular, que exercem importante efeito protetor contra a presença de 

espécies radicalares, entre elas está a glutationa, um tri-peptídeo (-L-glutamil-L-

cisteinil-glicina) muito abundante e encontrado na forma reduzida (GSH) e oxidada 

(GSSG) (Sies, 1999). A relação GSH:GSSG é um dos mais importantes indicadores 

do equilíbrio redox de um organismo (Rebrin et al., 2005), uma vez que a GSH é 

utilizada como substrato para diferentes enzimas envolvidas no seqüestro EROs, 

como a glutationa S-transferase, que compõem a linha de defesa secundária celular, 

envolvida em reações de degradação e de detoxificação celular, atuando 
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conjuntamente com a atividade do citocromo P450 (Masella et al., 2005). Embora a 

glutationa redutase (GR) não participe diretamente de reações de remoção de 

radicais é responsável pela regeneração da glutationa à sua forma reduzida 

dependente de NADPH, com a finalidade de impedir a paralisação do ciclo 

metabólico da glutationa (Carlberg & Manervik, 1985). Recentemente tem-se 

ressaltado que vários compostos naturais e sintéticos classificados como 

“antioxidantes” e apregoados como benéficos ao organismo também podem interferir 

em cascatas de sinalização, paradoxalmente prejudicando a homeostase celular 

(Azzi et al.,  2004; Speciale et al., 2011).  

1.8. Trypanosoma cruzi e a Doença de Chaga 

O Trypanosoma cruzi é um protozoário da Família Trypanosomatidae, e 

agente etiológico da Doença de Chagas, ambos inicialmente descritos em 1909, 

pelo cientista brasileiro Carlos Chagas. O ciclo biológico do T. cruzi apresenta uma 

fase no hospedeiro invertebrado e outra em mamíferos. Os insetos hematófagos da 

Familia Reduvidae, sub-família Triatominae, onde as espécies Rhodnius prolixus e 

Triatoma infestans, comumente conhecidos como “Barbeiros” são os principais 

vetores desta tripanosomiase (Yoshida e Cortez, 2008; Alves e Mortara, 2009; de 

Souza et al., 2010) (Fig. 1.4). A transmissão da doença ocorre através da picada do 

inseto, por onde a forma tripomastigota metacíclica penetra, infectando células locais 

ou, atingindo a corrente sanguínea, infectando outros tecidos, tais como a 

musculatura gastrointestinal e cardíaca. No interior das células do mamífero, a forma 

tripomastigota sofre rápida diferenciação para a forma amastigota intracelular, com 

flagelo incipiente e replicativa. Após uma série de divisões, há a diferenciação para 

as formas tripomastigotas que, liberadas no sangue pelo rompimento da célula 
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hospedeira, podem ser ingeridas pelo inseto hematófago. No interior do tubo 

digestório do inseto, há a diferenciação dos tripomastigotas para epimastigotas, não 

infectantes, que após uma série de divisões, diferenciam-se para tripomastigotas 

metacíclicos, completando o ciclo. 

A doença manifesta-se por duas fases distintas: aguda, em geral 

assintomática, onde há parasitas circulantes, e a crônica, distinguida pelas 

extensivas lesões nos tecidos, especialmente o cardíaco (revisado por Rassi Jr et 

al., 2010). 

A infecção das células do hospedeiro mamífero pelo T. cruzi é uma etapa 

critica para sua sobrevivência no hospedeiro e pode ser dividida em etapas: adesão 

a componentes da superficície da célula hospedeira, seguida da invasão e 

sobrevivência intracelular. Eventos de sinalização celular na infecção ocorrem tanto 

no parasita como na célula hospedeira durante a infecção (Alves e Colli, 2010; de 

Souza et al., 2010). 

 

Figura 1.4. Ciclo biológico do Trypanosoma cruzi no hospedeiro vertebrado e 

invertebrado.Fonte: http://www.who.int/tdr/diseases/chagas/life_cycle_trypanosoma/en/.  
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A Doença de Chagas aflige atualmente cerca de 15-16 milhões de pessoas, 

residentes principalmente de zonas rurais da América Central e Sul (Coura e Dias, 

2009). É uma doença negligenciada, segundo a Organização Mundial de Saúde 

(http://www.who.int/tdr/diseases/chagas/swg_chagas.pdf).  

Apesar de todo o impacto social e infectológico da Doença de Chagas, o 

desenvolvimento de quimioterápicos prevalece como um desafio, uma vez que a 

maioria dos fármacos acaba sendo inadequado devido a sua severa toxicidade às 

células hospedeiras (Heby et al., 2007). Um dos alvos considerados importantes no 

desenvolvimento de drogas anti-proliferativas é o metabolismo de poliaminas (Muller 

et al., 2001; Reguera et al., 2005). As enzimas da rota de biossíntese de poliaminas 

de células humanas exibem características que se diferenciam significativamente 

das do parasita, onde possuem alto controle de regulação e baixa meia-vida (Heby 

et al., 2007). Nesse sentido, alteração dos níveis de poliaminas nos 

tripanossomatídeos leva a alterações drásticas no pool de tripanotiona, o 

representante tiólico de baixo peso molecular nestes organismos (Fairlamb et al., 

1987; Colotti e Ilari, 2011).  

O sistema antioxidante de T. cruzi compreende uma série complexa de enzimas 

que apresentam papel essencial na detoxificação de espécies reativas de oxigênio e 

nitrogênio presentes durante a interação parasita-célula hospedeira (Irigoin et al., 

2008). Entretanto o sistema de defesa antioxidante no parasita e seu hospedeiro 

mamífero apresentam características distintas (Turrens, 2004; Piacenza et al., 2012). 

Nos tripanossomatídeos a detoxificação de H2O2 é catalisada pela ascorbato 

peroxidase (APx),  localizada no retículo endoplasmático, ausente em células de 

mamífero (Wilkinson et al., 2002). Estes organismos também apresentam outras 
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peroxidases responsáveis igualmente pela detoxificação de H2O2 e de peróxidos 

orgânicos (ROOH), entre elas a triparedoxina peroxidase, nas isoformas mitocondrial 

(MPx) e citoplasmática (CPx) e glutationa peroxidase (GPx), a última presente no 

retículo endoplasmático, citossol e glicossomos, tipo especial de peroxissomo, onde 

são encontradas diversas enzimas da via glicolítica (de Souza, 2002a), (Casto e 

Tomas, 2008). Recentemente foi observado que a virulência de T. cruzi está 

associada ao nível de expressão destas enzimas nas diferentes formas de vida e 

cepas isoladas (Piacenza et al., 2009). Ao contrário do seu hospedeiro mamífero, 

em que a dismutação de O2
•- é catalisada por CuZnSOD (citossol) ou MnSOD 

(mitocôndria) (Fridovich, 1995), os tripanossomatídeos apresentam a isoforma 

FeSOD (Le Trant et al., 1983). Particularmente em T. cruzi foram caracterizadas 

quatro FeSOD, de peso molecular e ponto isoelétrico distintos (Mateo et al., 2008).  

Uma particularidade interessante nos tripanossomatídeos é que ao invés da 

GSH, a tripanotiona é quem exerce função doadora de elétrons nas reações 

catalisadas pelas peroxidases (Krauth-Siegel et al., 2003; Flohé, 2012), Tablela 1.2. 

Tabela 1.2. Reações dependentes de tripanotiona nos tripanossomatídeos. 
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A tripanotiona é biossintetizada nestes organismos a partir da conjugação de 

uma molécula de espermidina a duas moléculas de glutationa (GSH), conferindo à 

tripanotiona maior capacidade redox (Krauth-Siegel, et al., 2003)(Esquema 1.4) A 

tripanotiona exerce papel crucial contra os danos oxidativos, atuando como  

“sequestradora” de radicais  (Thomson et al., 2003), ou como doadora  de 

equivalentes de redução (Trujillo et al., 2004). 

NH3

+
NH

NH3

+

GSH

ATP

Tripanotiona Sintetase

NH3

+

NH

NH

O
NHO

NH
SH

O

O

NH2

OH

Espermidina

N8-glutationil-espermidina

ATP

GSH
Tripanotiona Sintetase

NH

NH NH

O

NH
O

NH
SH

O

NH2

O

O

NH

O

NH

SH

O
NH2

O

Tripanotiona [T(SH)
2
]

ADP + Pi

ADP + Pi

 

Esquema 1.4. Rota de biossíntese de tripanotiona. Fonte: Krauth-Siegel et al., 2003. 
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2. Justificativa, Objetivos e Abordagens 

Dados da literatura apontam o uso do DAB como um agente microbicida 

eficiente no controle da proliferação de vários parasitas, inclusive o T. cruzi (Reis et 

al., 1999; Calvo-Méndez et al., 1999; Menezes et al., 2006). Entretanto pouco se 

conhece sobre o mecanismo químico de atuação deste composto, considerado 

como forte inibidor competitivo da ODC (Stevens et al., 1977). Culturas de 

epimastigotas de T. cruzi, que são desprovidos da produção de ODC (Ariyanayagam 

e Fairlamb, 1997), quando tratados com concentrações milimolares de DAB, 

apresentaram significativa redução da proliferação celular, seguida de 

lipoperoxidação e alterações mitocondriais, sugerindo o envolvimento da produção 

de espécies reativas de oxigênio, uma vez que tal organela é sítio celular da 

produção do radical superóxido e desempenha papel determinante de homeostase e 

morte celular (Menezes et al., 2006). 

Neste contexto, nosso objetivo central é desvendar o comportamento 

bioquímico de DAB, um análogo de outros metabolitos α-aminocarbonilícos como o 

ALA e a AA. Estes compostos apresentam um grande potencial pró-oxidante, pois 

sofrem reações de enolização e subseqüente oxidação aeróbica, com formação de 

EROs e α-oxoaldeídos citotóxicos (Bechara et al., 2007).  

Além de elucidar o mecanismo da oxidação aeróbica de DAB, provavelmente 

pelo mesmo mecanismo do ALA e AA, pretendemos avaliar sua interação com 

metais acompanhada da produção de EROs, ataque a biomoléculas, e por fim 

elucidar o mecanismo de morte celular em células de mamíferos e de 

tripomastigotas de T. cruzi  por DAB, estes últimos sob supervisão da Profa. Maria 

Júlia Manso Alves. 
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Para elucidar nossa proposta realizamos os seguintes estudos: 

1. Estudo da cinética de oxidação aeróbica do DAB na presença de metais de 

transição como os íons Fe(II) e Cu(II), com a finalidade de esclarecer o 

mecanismo de catálise e os fatores que podem afetar a constante de 

velocidade de reação, como a concentração de íons fosfato e o pH; 

2. Identificação da formação de espécies reativas centradas no oxigênio, como 

H2O2, O2
•- e HO•, assim como do radical enoila de DAB, como previamente 

demonstrados para o ALA (Monteiro et al., 1989; Rocha et al.,2000), pela 

técnica de EPR spin trapping durante a oxidação de DAB.  

3. Ensaios de oximetria na presença de seqüestradores de EROs como SOD, 

catalase, manitol, semicarbazida. 

4. Análise dos produtos finais de oxidação de DAB na mistura reacional.  

5. Efeitos da oxidação do DAB sobre biomoléculas como proteínas estocadoras 

de metais (ferritina e transferrina) e liposomos.   

6. Ensaios de citotoxidade e dos mecanismos de morte celular, como respostas 

enzimáticas antioxidantes, apoptose e ciclo celular com linhagens de células 

de mamiferos (LLC-MK2 e RKO).  

7. Ensaios de citotoxicidade com tripomastigotas de T. cruzi. 

8. Efeito de DAB sobre o processo de infecção de tripomastigotas de T. cruzi, 

assim como seu efeito sobre a forma amastigota intracelular.  
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3. Materiais e Métodos  

3.1. Materiais  

1,4-Diamino-2-butanona (DAB), DTPA, Chelex-100, desferoxamina, CuZn 

superóxido dismutase de sangue bovino (SOD), ferritinas de baço de cavalo (HoSF), 

apo-transferrina bovina, catalase de fígado de boi, kit para detecção de amônia, 

FeSO4, CuSO4, xantina, xantina oxidase de leite de vaca, manitol, semicarbazida, N-

acetil-L-cisteína (NAC), 5,5-dimetil-1-pirroline-1-óxido (DMPO), α-(4-pyridyl-1-oxide)-

N-tert-butilnitrone (POBN), Triton X-100, BSO (Butionina sulfoximina), MTT (3-(4,5-

Dimetiltiazol-2-yl)-2,5- brometo de difeniltetrazolium), NBT (Nitroblue Tetrazolium), 

PMS (Phenazine Metasulfate), NADH, fosfatidilcolina e cardiolipina foram obtidos da 

Sigma-Aldrich (St. Louis, EUA). Os demais sais e solventes com grau HPLC foram 

obtidos da Merck (Darmstadt, Alemanha). O captador 3,5-dibromo-4-

nitrosobenzenosulfônico acid (DBNBS) foi gentilmente doado pela Profa. Ohara 

Agusto (IQUSP).  A solução estoque de DAB foi preparada em água MilliQ 

desgaseificada e mantida sob atmosfera de nitrogênio. Todos os tampões foram 

previamente tratados com Chelex-100.  A solução estoque de Fe(II)EDTA foi 

preparada solubilizando FeSO4 em solução de EDTA na proporção 1:1,2, e de 

CuSO4 em água MilliQ. 

3.2. Estudos de oximetria  

O consumo de oxigênio por DAB foi monitorado usando eletrodo tipo Clark em 

uma câmara selada (Hansatech Instruments Ltd, Norfolk, UK). Os ensaios foram 

realizados conforme descrito por Dutra et al. (2001).  
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3.3. Análises espectrais UV-Vis e de fluorescência 

As alterações espectrais de DAB em meio reacional, aerado ou sob argônio, 

foram acompanhadas na faixa de 200 a 500 nm em espectrofotômetro Varian Cary 

50 Bio (Austrália Pty Ltd) a 37 ˚C. Os experimentos de fluorescência foram 

realizados no espectrofluorimetro Spex Fluorolog 1681 (Horiba Scientific, Ann Arbor, 

MI), na faixa de excitação de 250 a 400 nm e de emissão de 350 a 550 nm, sob 

agitação e a 37 ˚C. 

3.4. Estudos de ressonância paramagnética eletrônica (EPR) 

Para a identificação  de radicais intermediários da oxidação aeróbica de DAB, 

foi utilizada a técnica de ERP com spin-trapping (captadores de spin). A captação de 

radicais de oxigênio foi realizada com 100 mM DMPO (5,5-dimetilpirrolina-N-óxido), 

e dos radicais centrados no carbono, 100 mM POBN (α-(4-piridila-1-óxido)-N-tert-

butilnitrona) (Monteiro et al., 1989) ou com 10 mM DBNBS, preparado conforme 

descrito por Augusto et al., (2002). Todos os espectros foram traçados após 20 min 

de incubação dos reagentes em tampão fosfato 100 mM, pH 7,4, a 25°C sob 

agitação. As condições instrumentais foram: potência de microonda, 20,21 mW; 

amplitude modulação, 0,15 mT; tempo de varredura, 164,84 s; ganho, 1,12 x 106. 

3.5. Análise de produtos 

Os produtos de oxidação formados após 2 h de incubação de 3 mM de DAB 

em tampão fosfato 100 mM, pH 7,4, a 37°C, na presença ou ausência de 3 µM 

Fe(II)EDTA ou Cu(II), sob agitação, foram inicialmente separados por HPLC (Waters 

Corporation, Milford, MA), e detectados por UV-Vis (detetor photodiode array, PDA 

956 Waters), e fluorescência (detetor 474 Waters). As condições cromatográficas: 
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fase móvel, isocrática metanol-água (10:90, v:v) acrescido de 0,2% de ácido acético; 

coluna, Supelco C18 (250 x 4.6 mm, com 5 µm de partícula); fluxo, 0,7 mL.min-1 

(adaptado de Itakura et al.,1998). Todas as análises foram realizadas em 

temperatura ambiente. 

As frações coletadas a partir dos picos cromatográficos foram em seguida 

injetadas por infusão direta em espectrômetro de massas LCD Ion Max Advanced 

(Thermo Finnigan, Waltham, MA), em modo eletrospray positivo (ESI+) nas 

condições: temperatura, 275°C; voltagem do capilar, 10 V; nitrogênio usado como 

gás de arraste, 20 psi; voltagem do spray, 4,5 kV; voltagem do cone, 5 V.  

A concentração de amônia produzida na mistura reacional foi determinada 

utilizando o kit comercial (Ammonia Diagnostic Kit, Sigma), baseado na aminação 

enzimática de α-oxoglutarato dependente de NADPH. 

3.6. Estudos da liberação de Fe(II) de ferritinas 

Ferritinas de baço de cavalo foram purificadas em coluna de exclusão 

molecular Sephadex G-25, como descrito por Oteiza et al.(1995) para a remoção de 

ferro fracamente ligado. A concentração de proteína foi determinada pelo clássico 

método de Bradford (1976). A liberação de ferro da ferritina foi acompanhada 

espectrofotometricamente pelo aumento da absorbância em 530 nm devido à 

capacidade do sulfonato de batofenantrolina quelar Fe(II) (A530 = 22,14 mM-1.cm-1) 

(Mashino e Fridovich, 1987). A mistura reacional continha 1 mM de batofenantrolina 

e 2,5 mg.mL-1 de ferritina de baço de cavalo na presença de 1,0-10 mM DAB e 5-400 

U.mL-1 SOD. A reação foi iniciada pela adição de DAB à mistura de reação. 
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3.7. Medidas de fluorescência de triptofano 

A verificação do efeito do DAB sobre resíduos de triptofano de apotransferrina 

bovina (1 mg. mL-1), ou ferritinas de baço de cavalo, pre-purificadas (2,5 mg.mL-1), 

foram realizadas em tampão fosfato 100 mM, pH 7,4, na presença de diferentes 

concentrações de DAB, a 37°C, os dados de fluorescência de triptofano foram 

obtidos utilizando pela excitação a 280 nm e emissão a 345 nm em leitor de 

microplacas Spectra Max M2e (Molecular Devices, Sunnyvale, CA) .   

3.8. Determinação de peroxidação lipídica 

Lipossomos de fosfatidilcolina:cardiolipina (80:20) foram preparados a partir do 

filme seco sob fluxo de nitrogênio e mantido sob vácuo, overnight e protegido de luz, 

e então hidratado em tampão fosfato 100 mM, pH 7,4, e sonicado 15 min por 3 

vezes em banho ultrassom a 50 °C (Oteiza e Bechara, 1993). A suspensão de 

lipossomo 0,6 mM foi incubada a 37°C por 1 h na presença de 1,0-5,0 mM de DAB e 

dos metais de transição Fe(II)EDTA (3 µM) ou Cu(II) (3 µM). A quantificação da 

peroxidação lipídica foi realizada por HPLC e detecção por fluorescência do aduto 

MDA-TBA, contra uma curva de calibração obtida com 1,1,3,3-tetrametroxipropano 

(Fukunaga et al., 1998; Puntel  et al., 2007). A separação foi realizada utilizando 

coluna C18 Sulpeco (250 × 4,6 mm, 5 µm de tamanho de partícula), e fase móvel 

KH2PO4-KOH (5 mM, pH 7,0) e metanol (50:50, v:v), e fluxo de 0,7 mL/min. O aduto 

foi monitorado em λex=515 nm e λem=553 nm.  . 

3.9. Culturas de células de mamíferos 

Linhagem LLC-MK2. Células de epitélio de rim de macaco foram mantidas em meio 

mínimo de Egle (MEM) suplementado com 10% de soro fetal bovino, a 37°C em 
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atmosfera umidificada de 95% de ar e 5% de CO2. Para todos os ensaios, as células 

LLC-MK2 foram plaqueadas 24 h antes dos tratamentos, e as incubações em 

presença de DAB foram conduzidas em MEM, sem vermelho de fenol e acrescido de 

2% de soro fetal bovino. Para os testes de viabilidade as células LLC-MK2 

(5.104/poço/mL) foram plaqueadas em placas de 24 poços e a vibilidade 

determinada pelo método clássico de MTT, onde a redução de brometo de 3-(4,5-

dimetiltiazol-2-il)-2,5-difniltetrazolium (NBT) a formazana (λ = 570 nm) é proporcional 

à quantidade de células vivas. 

Linhagem RKO. Células de carcinoma de cólon humano foram mantidas em meio 

Dubelco modificado por Egle (DMEM) suplementado com 10% de soro fetal bovino, 

a 37°C, em atmosfera umidificada de 95% de ar e 5% de CO2. Para todos os 

ensaios, as células RKO foram plaqueadas 24 h antes dos tratamentos, e as 

incubações em presença de DAB foram conduzidas em MEM otimizado, sem 

vermelho de fenol e com níveis reduzidos de soro (Invitrogen, Carlsbad, CA). Para 

os testes de viabilidade as células RKO (8000/poço/0,1 mL) foram plaqueadas em 

placas de 96 poços e a viabilidade determinada pela redução do reagente WST-1 

(Roche, Indianapolis, IN) de acordo com o protocolo do fabricante.  

3.10. Culturas de Trypanosoma cruzi cepa Y 

 A manutenção das culturas de T. cruzi foi realizada pela infecção de culturas 

de células de LLC-MK2 (células epiteliais de rim de macaco). As células LLCMK-2 

foram cultivadas em DMEM acrescido de 10% soro fetal bovino, a 37 °C em 

atmosfera umidificada de 95% de ar e 5% de CO2. Após 4 dias, as células são 

infectadas com a forma tripomastigota (6.107 parasitas por garrafa, ~100 

parasitas/célula) em DMEM acrescido de 2% de soro fetal bovino, e mantidas nas 
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mesmas condições de temperatura e pressão de oxigênio. No terceiro dia após a 

infecção, o meio de cultura foi trocado, (Andrews e Colli, 1982) e, para os ensaios, 

foram utilizados os parasitas liberados no sobrenadante no 5º ou 6º dia pós- 

infecção.  

3.11. Ensaios com tripomastigotas de Trypanosoma cruzi  

 Parasitas (1.107/mL) foram incubados em MEM, sem vermelho de fenol e 

acrescido de 2% de soro fetal bovino, na presença de diferentes concentrações de 

DAB (0-5,0 mM). A toxicidade de DAB foi avaliada pela perda da mobilidade dos 

parasitas (indicativo de morte celular), observada em microscopia de luz, com 

aumento de 200X e utilizando-se uma câmera Neubauer para a contagem de 

células.  A vibilidade dos parasitas foi determinada pelo teste colorimétrico utilizando 

o reagente WST-1 (Roche, Indianapolis, IN) e expresso como porcentagem da 

redução de WST-1 a 450 nm em relação ao controle. Para comprovar o efeito de 

estress oxidativo na citotoxicidade de DAB a tripomastigotas, o meio de cultura foi 

suplementado com 2,5 µM catalase, 5 mM putrescine ou 25 mM aminoguanidina e 

em seguida,  a viabilidade destes parasitas foi avaliada.  

Efeito sobre a invasão. Tripomastigotas (1.107/mL) foram incubados com diferentes 

concentrações de DAB, na presença ou ausência de 2,5 µM catalase ou 5 mM NAC 

em MEM, sem vermelho de fenol, acrescido de 2% de soro fetal bovino, por 1 h a 

37˚C. Em seguida o pellet de parasitas foi lavado com PBS e ressuspenso em MEM 

acrescido de 2% de soro fetal bovino e colocados em contato com a célula 

hospedeira (LLC-MK2, previamente plaqueada em lamínulas de 13 mm em placas 

de 24 de poços sob densidade de 5.104) na propoção célula:parasita de 1:100. Após 

4 h, as culturas de LLC-MK2 foram lavadas extensivamente com PBS para remoção 
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dos parasitas livres e adicionado meio novo. Após 48 h da infecção, as células LLC-

MK2 foram fixadas em 4% PFA por 15 min, e a taxa de infecção foi estimada pela 

contagem randômica do número de parasitas intracelular, corando-se os núcleos 

com 20 µg/mL de DAPI (Invitrogen, Carlsbad, CA) e visualização por microscopia de 

epi-fluorescência (Nikon Eclipse E600, objetiva Plan Fluor 20X/0,50). Para fins 

estatísticos, pelo menos 100 células hospedeiras foram contadas por campo e 4 

campos foram analisados por cada lamínula, sendo pelo menos 3 lamínulas por 

experimento independente e os resultados apresentados na forma de porcentagem 

de parasitas por célula hospedeira.  

Efeito sobre amastigotas intracelulares. Células LLC-MK2 foram plaqueadas na 

densidade de 5.104/ lamínula de 13 mm em placas de 24 poços, em MEM 

suplementado com 10% de soro fetal bovino, 24 h antes do ensaio de infecção, onde 

os parasitas foram colocados em contato com a célula hospedeira por 4 h 

(proporção célula: parasita de 1:100) em MEM acrescido de 2% de soro fetal bovino. 

Os parasitas livres foram retirados lavando-se a cultura extensivamente com PBS e 

adicionado-se MEM contendo 2% de soro. Após 24 h da infecção, estas células 

foram tratadas com DAB (0-1,0 mM) por 6 ou 24 h em MEM sem vermelho de fenol e 

acrescido de 2% de soro fetal bovino nas mesmas condições de manutenção. Em 

seguida, as culturas foram fixadas com 4% PFA por 15 min, e o número de parasitas 

intracelulares foi estimado pela contagem randômica de núcleos corados com 20 

µg/mL de DAPI (Invitrogen, Carlsbad, CA), sob microscopia de epi-fluorescência 

(Nikon Eclipse E600, objetiva Plan Fluor 20X/0,50). Para fins estatísticos, pelo 

menos 100 células hospedeiras foram contadas por campo e 4 campos foram 

analisados por cada lamínula, sendo pelo menos 3 lamínulas por experimento 
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independente. Os resultados foram apresentados na forma de porcentagem de 

parasitas por célula hospedeira.  

3.12. Determinação de EROs nas culturas de células de mamíferos 

A presença de EROs nos compartimentos intracelulares foi determinado pela 

fluorescência do produto oxidado de  2,7-dicloro-fluoresceína de acetato (DCFH-DA) 

(Oyama et al., 1994; Trayner et al., 1995). As células foram pre-tratadas com 30 µM 

de DCFH-DA em meio de cultura sem vermelho de fenol e reduzidas quantidades de 

soro por 60 min a 37°C, e em seguida lavadas 3 vezes com PBS à temperatura 

ambiente e tratadas com DAB ou H2O2. A intensidade de fluorescência de DFC (λ 

488/530 nm) foi utilizada para mensurar a quantidade de EROs intracelular. 

Quanto à presença de EROs no meio de cultura, estas espécies foram 

avaliadas pela redução de NBT. Células LLC-MK2 foram incubadas em meio MEM 

sem vermelho de fenol, suplementado com 2% de soro fetal bovino e 0,1% de NBT 

na presença de DAB ou H2O2 por 3 h a 37°C. A absorbância (λ = 560 nm) do 

produto formazana formado foi utilizada para estimar os teores de EROs no meio de 

cultura.  

3.13. Análise de tióis totais 

A quantificação do conteúdo de tióis reduzidos foi obtida por prévia 

derivatização com o reagente monobromobimano (mBBr), seguida da formação de 

um aduto estável e fluorescente (λ 360/470) (Weis et al., 1993; Anderson et al., 

1999). Após os tratamentos, as células foram incubadas com 0,8 mM de mBBr em 

PBS, por 10 min, à temperatura ambiente e proteção da luz. Em seguida o pellet 

celular obtido pela centrifugação a 5.000 × g por 5 min foi lavado 2 vezes em PBS. 

As células foram lisadas em tampão Tris 50 mM, pH 8,0, contendo 150 mM NaCl, 
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0,5% Triton x-100 e coquetel  de inibidor de proteases, por 30 min a 4°C e em 

seguida centrifugadas por 14.000 × g por 10 min a 4°C em microcentrifuga. O 

sobrenadante foi utilizado para quantificar o conteúdo de tióis reduzidos totais. A 

fluorescência do aduto-bimano foi determinada usando leitor de microplacas. Os 

dados foram normalizados pelos níveis de proteínas (Bradford, 1976).  

3.14. Atividade de superóxido dismutase  

 A atividade da superóxido dismutase foi determinada de acordo o método 

descrito por Ewing e Janero (1995) para ensaio em microplacas. O pellet celular foi 

lisado em tampão fosfato 50 mM, pH 7,4, contendo 0,1 mM EDTA e coquetel de 

inibidor de proteases a partir de pulsos de ultrassom em banho de gelo por 15 min. 

Em seguida, a suspensão foi centrifugada a 14.000 × g por 10 min a 4°C em 

microcentrifuga. O sobrenadante foi misturado ao meio reacional contendo 320 µM 

NBT , 98 µM NADH em tampão fosfato 50 mM (pH 7,4) contendo 0,1 mM EDTA. A 

reação foi iniciada pela adição de 16 µM de PMS (phenazine metassulfato) e 

acompanhada pela formação de formazana (λ = 560 nm) a cada 2 min, a 25°C, em 

leitor de microplacas. As unidades enzimáticas de SOD foram estimadas 

considerando que cada unidade é equivalente a inibição de 50% do branco (controle 

na presença de apenas tampão). Os dados foram normalizados pelos níveis de 

proteína (Bradford, 1976).  

3.15. Western blotting 

Os pellets celulares obtidos dos tratamentos foram lisados em tampão M-Per 

(Thermo, Waltham, MA) gelado, contendo coquetel de inibidor de proteases e 

fosfatases (Sigma-Aldrich, St. Loius, MO). Em seguida, a suspensão foi centrifugada 

a 14,000 × g por 10 min. A concentração de proteínas no sobrenadante foi 
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determinada pelo teste de BCA (Thermo, Waltham, MA). As proteínas (15 µg) foram 

separadas via SDS-PAGE (4-20%) e transferidas para membrana de nitrocelulose 

de 0.2 µm (Bio-Rad, Hercules, CA). As membranas foram bloqueadas com 5% de 

leite desnatado em TBS-T (Tris 20 mM, pH 7,6, contendo 140 mM de NaCl e 0,05% 

Tween 20), seguido da incubação overnight para os anticorpos primários e 1 h para 

os anticorpos secundários. Anticorpos primários: α-actina, 1:2000, ATM, 1:500 

(Santa Cruz Biotechnology,St. Cruz, CA); HO-1, 1:1000, PARP, 1:250, ciclina F, 

1:1000 (BD Biosciences, San Diego, CA); Caspase 3, 1:1000, p53, 1:250, fosfo-JNK, 

1:500, JNK, 1:1000, ciclina B1, 1:1000, fosfo-ATM, 1:500 (Cell Signaling, Danvers, 

MA). Anticorpos secundários: anti-Rabbit, 1:5000, anti-Mouse, 1:2500 (Promega, 

Madison, WI); anti-Goat, 1:2000 (Santa Cruz Biotechnology,St. Cruz, CA). 

3.16. Extração de RNA e Real Time PCR (RT-PCR) 

RNAs totais foram isolados utilizando o kit RNeasy (Qiagen, Germantown 

MD). As amostras de RNA foram quantificadas pela absorbância a 260 nm, e 

armazenados a -80°C. Para a análise de RT-PCR, 1 µg do RNA total foi submetido à 

reação da transcriptase reversa utilizando iScript mix (Bio-Rad, Hercules, CA) para a 

obtenção de cDNAs. Para análise dos níveis dos RNAm específicos, 10% de cada 

amostra de cDNA foram sumetidos à reação de RT-PCR  utilizando iQ SYBR Green 

Supermix (Bio-Rad, Hercules, CA). As reações de RT-PCR foram quantificadas por 

meio do equipamento iCycler real time (Bio-Rad, Hercules, CA). A seguir, indicamos 

as sequências dos primers utilizados: 
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Função Biológica Gene  Primers 

Resposta Antioxidante Hmox-1 (HO-1) Upper 5’-GGGGGCCAGGTGCTCAAAAAGATT-3’ 

  Lower 5’-GAGTTCATGCGGGAGCGGTAGAGC-3’ 

 xCT Upper 5’-GTCCGCAAGCACACTCCTCTAC-3’ 

  Lower 5’-AGCAACTGCCAGCCCAATAAA-3’ 

 NQO-1 Upper 5’-GTAAACTGAAGGACCCTGCGAACT-3’ 

  Lower 5’-GGGGAACTGGAATATCACAAGGTC-3’ 

 Nrf-2 Upper 5'-TCAGCCAGCCCAGCACATCCAGTC-3’ 

  Lower 5'-AGCCGAAAGAAACCTCATTGTCATC-3’ 

Housekeeping gene GAPDH Upper 5’-GCCTCAAGATCATCAGCAAGT-3’ 

  Lower 5’-CTTCCACGATACCAAAGTTGTC-3’ 

 

3.17. Citometria de fluxo  

 Para a análise do ciclo celular de células da linhagem RKO após tratamento 

com DAB, foram utilizadas 2 × 106 células/mL, previamente fixadas em etanol 70% 

em PBS overnight  a 4°C. As células foram coradas com 50 µg/mL de iodeto de 

propídeo (Sigma-Aldrich, St. Louis, MO, EUA) em PBS contendo 50 µg/mL de 

RNAse A (Quiagen, Germantown, MD, EUA) por 30 min. As amostras foram em 

seguida analisadas em Citômetro de Fluxo 5 Laser LSRII (BD Biosciences, CA, 

EUA), na VMC Flow Cytometry Shared Resource. 

3.18. Análises estatísticas  

Os dados representam a média e o desvio padrão de pelo menos três experimentos 

independentes e foram analisados de acordo com os testes t-Student’s e ANOVA 
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com nível de significância de 5%. Os testes estatísticos foram conduzidos pelos 

programas Origin Lab Data Analysis and Graphing Software (Northampton, MA, 

EUA) e GraphPad Prism Software (La Jolla, CA, EUA). 
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4. Resultados e Discussão 

4.1 Parte I. Mecanismo de oxidação de DAB na presença de metais de 

transição 

Consumo de oxigênio por DAB 

A adição de DAB ao tampão fosfato 100 mM (pH 7,4), normalmente aerado 

([O2] ≈ 200 µM, segundo Robinson e Cooper, 1970), resultou no consumo rápido de 

oxigênio (Fig. 4.1A). A adição de DTPA ou desferoxamina ao sistema retarda o 

consumo de oxigênio por DAB, sugerindo a presença de traços de metais no meio 

reacional, apesar de o tampão ter sido pré-tratado com Chelex. Em contrapartida a 

suplementação com íons de metais de transição Fe(II)EDTA (3 ou 10 µM) ou Cu(II) 

(3 µM) aceleram o consumo de oxigênio por DAB. A catálise por Cu(II) mostrou-se 

pelo menos 3 vezes mais eficaz que na presença de Fe(II)EDTA. Os metais de 

transição são excelentes catalizadores redox, pois não possuem restrição de spin 

com o oxigênio (Miller et al., 1990). Logo, a iniciação das reações de oxidação por 

metais de transição ocorrem pela formação de complexos metal-oxigênio-molécula, 

permitindo assim a transferência de elétrons ao oxigênio, resultando na formação de 

ânion superóxido (O2
•-
) ou peróxido de hidrogênio (H2O2), seguido da produção do 

radical hidroxila (HO
•
) pela reação de Fenton ou Haber-Weiss, que por sua vez 

contribui para aceleração da reação de oxidação via radicalar (Quian e Buettner, 

1999). A figura 4.1B mostra que as velocidades máximas (kobs, s
-1) de consumo de 

oxigênio em tampão fosfato 100 mM (pH 7,4) respondem linearmente às 

concentrações de DAB (1,0 – 5,0 mM), revelando uma constante aparente de reação 

de segunda ordem, k2 app= 0,100 ± 0,007x10-6 M-1s-1.    
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Figura 4.1. Efeito de quelantes de metal e dos metais de transição Fe(II)EDTA e Cu(II) no 

consumo de oxigênio por DAB. Consumo de oxigênio ao longo do tempo na presença ou ausência 

de 3,0 mM DAB em tampão fosfato 100 mM, (pH 7,4) a 37°C (A). Efeito da concentração de DAB na 

velocidade de consumo de oxigênio (B). Para o cálculo de kobs e k2 app assumiu-se que [O2] = 200 µM. 

Os dados representam a média dos valores obtidos em pelo menos três experimentos 

independentes.  

A adição de antioxidantes na mistura reacional na presença de metais de 

transição inibiu significativamente o consumo de oxigênio por DAB (Tabela 4.1). O 

efeito inibitório de CuZnSOD (35%), semicarbazida (43%), catalase (20%), e manitol 

(36%) sobre a oxidação de DAB catalisada por Fe(II)EDTA comprovam a 

intermediação de O2
•-, H2O2 e HO•, respectivamente, na propagação da oxidação de 

DAB. É valido ressaltar que a autoxidação dos íons Fe(II) contribuem para a 

formação de O2
•- (Aust et al., 1985). Entretanto, no sistema catalisado por Cu(II), foi 

observada importante diminuição da taxa de consumo de oxigênio por DAB apenas 

quando adicionadas catalase (50%) ou GSH (83%), sugerindo a formação 

preponderante de H2O2 durante a oxidação de DAB catalisada por Cu(II). A 

presença de ambos H2O2 e metais de transição permite a formação de radical HO• 

via reação de Fenton (Miller et al., 1990), desse modo amplificando a oxidação de 
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DAB pela abstração de átomo de hidrogênio  e consequente formação do radical 

enoila de DAB..  

Tabela 4.1. Efeito de antioxidantes na velocidade de consumo de oxigênio por DAB na 
presença de metais de transição. 

 

Para confirmar a participação de espécies reativas de oxigênio (EROs) na 

oxidação de DAB, avaliamos a co-oxidação de DAB na presença do sistema 

xantina/xantina oxidase, conhecida fonte  de O2
•- (Fig. 4.2). De fato, nossos dados 

confirmam a habilidade de O2
•- em abstrair um elétron de DAB, assim iniciando e 

propagando a reação de oxidação. Machino e Fridovich (1987) já haviam descrito a 

participação de O2
•- na oxidação de dihidroxiacetona, a qual é amplificada pelo 

sistema xantina/xantina oxidase de igual forma. Similar perfil também foi observado 

para co-oxidação de aminoacetona, outro composto aminocarbonilico, na presença 

de xantina/xantina oxidase (Dutra et al., 2001). 
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Figura 4.2. Co-oxidação de DAB na presença de xantina/xantina oxidase. Consumo de oxigênio 

ao longo do tempo em tampão fosfato 100 mM (pH 7,4) contendo 3,0 mM de DAB, 0,3 mM de xantina 

e 25 µM de xantina oxidase. Os dados representam a media de pelo menos três experimentos 

independentes. 

A enolização de compostos carbonílicos é etapa determinante para sua 

oxidação, favorecendo a transferência de elétrons do substrato para o oxigênio 

(Bechara et al., 1979).  Neste sentido, foi demonstrado que íons fosfato são 

excelentes catalisadores da enolização de compostos carbonílicos, via catálise 

bifuncional ácido/base (Baader et al., 1985). Considerando tal característica, 

avaliamos o efeito da concentração de fosfato na velocidade de consumo de 

oxigênio por DAB na presença de 3 µM de Fe(II)EDTA ou Cu(II) (Fig. 4.3). 

Observamos forte correlação entre o aumento da concentração de fosfato (mantida 

a força iônica do tampão com NaCl 0,52 M) no meio reacional e a velocidade de 

consumo de oxigênio por DAB na presença de ambos metais. Entretanto, a catálise 

por fosfato na presença de Cu(II) foi cerca de 3 vezes mais intensa que na presença 

de Fe(II)EDTA. Semelhante perfil de catálise por íons fosfato foi obtido para a 

oxidação de AA (Dutra et al., 2001).  
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Figura 4.3. Perfil de fosfato na oxidação de DAB. Velocidade de consumo de oxigênio por DAB (3 

mM) na presença de Fe(II)EDTA (3 µM) ou Cu(II) (3 µM) em diferentes concentrações do tampão 

fosfato (pH 7,4). A força iônica foi mantida pela diluição do tampão fosfato (0,20 M) com NaCl (0,52 

M).  

Em seguida, estudamos o perfil de pH na velocidade de consumo de oxigênio 

por DAB (Fig. 4.4A). Observamos uma curva com forma de sino para as velocidades 

de consumo de oxigênio em função do aumento do pH do tampão. Próximo ao pH 

7,8, observamos o declínio da velocidade de reação, sugerindo que a espécie 

H2PO4-  (pKa = 7,2) exerce a catálise. De fato, segundo Bruice (1990), os íons 

carbonato, bicarbonato, fosfato e hidrogenofosfato são bons catalisadores 

bifuncionais da interconversão ceto-enólica, lembrando-se aqui que a oxidação de α-

aminocetonas deve ser precedida de sua enolização (Bechara et al., 2007). A 

titulação potenciométrica de DAB para determinação dos pKas dos amino-grupos 

(Fig. 4.4B) foi realizada sob atmosfera de nitrogênio. A projeção da derivada-

primeira da curva de titulação forneceu a zona de variação bruta de pH, e partir da 

qual foram obtidos os valores de pKas para os grupos ionizáveis de DAB 7,5 para o 

grupo C(1)NH3
+ e 9,5 para o grupo C(4)NH3

+. A acidez do grupo C(1)NH3
+, vizinho à 

carbonila, é próxima àquela previamente determinada para o ALA (pKa = 8,1; 
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Monteiro et al., 1989) e para AA (pKa = 6,8; Dutra et al., 2001), enquanto o pKa 

obtido para o grupo C(4)NH3
+ é o esperado para uma amina primária não substituída 

em alfa. Portanto, pode-se assumir que a molécula de DAB deve de fato sofrer 

enolização prévia entre os átomos de carbono 1 e 2, subseqüente à sua oxidação 

aeróbica, portanto de acordo ao perfil de pH obtido. 
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Figura 4.4. Perfil de pH na oxidação de DAB. Velocidade de consumo de oxigênio por DAB (3 mM) 

em tampão fosfato 100 mM em diferentes pHs (A). Titulação potenciométrica de DAB (0,10 M) com 

NaOH (0,10 M) desgasificado sob atmosfera de nitrogênio (B). Os dados representam pelo menos 

três experimentos independentes. A projeção da derivada de primeira ordem mostra a zona de 

variação bruta de pH dos grupos ácidos, a partir do qual foram obtidos os valores aproximados de 

pKa para cada grupo.  

 

Produção de espécies radicalares 

Os ensaios de EPR utilizando a técnica de spin-trapping foram realizados com 

DMPO (Fig 4.5A), POBN (Fig. 4.5B e C) e DBNBS (Fig. 4.5D) em tampão fosfato 

100 mM (pH 7,4) normalmente aerado para detectar e possivelmente identificar 

radicais centrados no oxigênio e carbono. A figura 4.5A mostra um espectro de 

quatro linhas (αN = αH = 1,47 mT) atribuível ao aduto DMPO-⦁OH (Buettner, 1987), 

provavelmente formado pela decomposição do aduto de DMPO-⦁OOH, como sugere 
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o efeito aniquilador da adição de SOD (50 U.mL-1) sobre a intensidade do sinal. Da 

mesma forma, a adição de SOD reduziu a intensidade do sinal do aduto DMPO-

⦁CH3, resultante do ataque do radical ⦁OH a DMSO adicionado à mistura de reação, 

com liberação de radical metila(não mostrado). Surpreendentemente a adição de 

Fe(II)EDTA ou Cu(II) não causou aumento significativo da intensidade do sinal. 

Segundo Halliwell e Gutteridge (1992), a reciclagem dos metais de transição no 

meio reacional pode interferir na formação do aduto com o captador). Contudo, a 

adição de SOD (50 U.mL-1) atenuou fracamente o sinal, enquanto que a adição de 

catalase (4,5 µM) foi capaz de remover completamente o sinal para ambos sistemas 

Cu(II) e Fe(II)EDTA (não mostrado). Desta forma, pôde-se atestar que H2O2 formado 

durante a reação deve contribuir com as etapas de iniciação/propagação por meio 

de HO• produzido via reação de Fenton (Miller et al., 1990). 

Este conjunto de dados indicam que a oxidação de DAB catalisada por metais 

de transição favorece a produção de EROs, como H2O2 e HO•, iniciada pela redução 

direta do oxigênio por DAB, seguida  pela redução do radical superóxido formado e 

subsequente reações de Fenton e Haber-Weiss (Quian & Buttner, 1999; Miller, 

1990). O conjunto de etapas paralelas e concomitantes da reação global sugeridas 

abaixo são uma tentativa de se interpretar os resultados já descritos aqui e artigos 

da literatura. Este conjunto complexo de reações será ainda reforçado pelos 

experimentos executados para identificação de radicais intermediários via EPR, 

identificação dos produtos primários e secundários de reação, e efeito inibitório de 

sequestradores específicos de intermediários, in vitro e em células cultivadas.  
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Os experimentos de EPR conduzidos com o spin-trapping POBN revelaram um 

sinal de seis linhas, principal e estável, com αN = 1,5 mT e αH = 0,19 mT (Figura 

4.5B), atribuível a um radical derivado de carbono secundário (Buettner, 1987), 

provavelmente o radical enoila de DAB de caráter ressonante 

NH2CH•COCH2CH2NH3
+. Este mesmo resultado foi relatado anteriormente por 

Monteiro et al. (1989), em seus estudos com ALA e por Dutra et al. (2001) ao 

estudar a oxidação aeróbica de aminoacetona. Outro sinal de 6 linhas secundário 

também foi identificado (αN = 1,5 mT αH = 0,32 mT), assinalável  ao aduto-POBN 

formado pela captação do radical ressonante enoila de DAB centrado no oxigênio. A 

contribuição das formas canônicas do radical enoila de DAB ao longo da incubação 

foi confirmada por ensaios de simulação de espectros de EPR 

(http://epr.niehs.nih.gov/). De acordo, é conhecido que as constantes de 

desacoplamento para ambos radicais centrados no carbono e oxigênio quando 
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captados por POBN são muito próximas (Buettner, 1897). A intensidade do sinal 

principal para o aduto de POBN-DAB• mostrou forte correlação com a concentração 

de DAB no meio reacional quando na presença de Fe(II)EDTA (Fig. 4.5C). O mesmo 

sistema na presença de Cu(II)  exibiu menores intensidades no sinal de EPR. 

Porém, nenhum sinal foi observado na ausência de metais. A adição de SOD (50 

U.mL-1) diminuiu parcialmente o sinal, enquanto que a adição de catalase (4,5 µM) 

aniquilou completamente o sinal de EPR.  Estes dados corroboram a hipótese que 

ambos radicais O2
•-
 e HO• contribuem para a formação de radical enoila de DAB. 

Ensaios realizados com o captador DBNBS sustentam a hipótese de formação 

de um radical centrado no carbono, caracterizado pelo espectro de 6 linhas com αN 

= 1,21 mT αH = 0,48 mT (Fig. 4.5D). De igual modo, o aumento da concentração de 

DAB no meio reacional levou à intensificação do sinal, enquanto que a adição de 

SOD ou catalase atenuou o sinal (não mostrado). Espectros similares foram obtidos 

para o aduto DBNDB-ALA• (Rocha et al., 2000). A assimetria observada para o sinal 

obtido para o aduto de DBNBS pode ser atribuída à presença de radicais 

secundários não identificados.  

 

 



56 Resultados e Discussão 

 

 

3420344034603480350035203540

DAB + Cu(II)

DAB + Fe(II)EDTA + CAT

DAB + Fe(II)EDTA + SOD

DAB + Fe(II)EDTA

15 mM DAB

1 mT

DBNBS

4D

ooooo

*** **

1 mT

Simulado

22 min

12 min

2 min

*

o

4B

1 mT

4C

10 mM DAB + Cu(II)

10 mM DAB + Fe(II)EDTA + CAT

10 mM DAB + Fe(II)EDTA + SOD

10 mM DAB + Fe(II)EDTA

5 mM DAB + Fe(II)EDTA

3 mM DAB + Fe(II)EDTA

3 mM DAB

DAB + Cu(II) + CAT

DAB + Cu(II) + SOD

DAB + Cu(II)

DAB + Fe(II)EDTA

DAB + SOD

DAB

1 mT

DMPO

4A
A B

C D

 

Figura 4.5. Estudos por EPR-spin trapping da produção de radicais de oxigênio e de carbono 

durante a oxidação de DAB. Espectros de EPR foram obtidos após 20 min da incubação do meio 

reacional a 25°C em tampão fosfato 100 mM (pH 7,4), contendo 100 mM DMPO, 3 mM de DAB, 3 µM 

Fe(II)EDTA ou Cu(II), ou 50 U.mL
-1

 de SOD, ou 4,5 µM catalase (A). Variação espectral do aduto 

radicalar de POBN ao longo do tempo formado a partir da incubação de 10 mM DAB em presença de 

25 µM Fe(II)EDTA. *Aduto 1: αN=1,5 mT, αH=0,19 mT; aduto 2: αN=1,5 mT, αH=0,32 mT (B). 

Diferentes concentrações de DAB foram incubados na presença de 100 mM POBN, 3 µM Fe(II)EDTA 

ou Cu(II) e 50 U.mL
-1

 de SOD, ou 4,5 µM catalase (C). Espectros do aduto radicalar de DBNBS 

formado após incubação de 10 mM DAB em presença de 3 µM Fe(II)EDTA na presença ou ausência 

de 100 U.mL
-1

 SOD ou 7,5 µM catalase ou de 3 µM Cu(II). Os dados são representativos de pelo 

menos cinco experimentos independentes.  

Análise de Produtos 

A elucidação do mecanismo de oxidação de DAB em meio aerado, requer a 

análise dos produtos finais de reação. Similarmente aos casos do ALA e AA (Rocha 

et al., 2000; Dutra et al., 2001), eram esperados íons amônio e um α-oxoaldeído (2-

oxo-4-aminobutanal) como produtos finais, além de H2O2. Para a quantificação dos 

íons amônio na mistura final de reação, utilizou-se 3 mM DAB, na presença ou 
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ausência de 3 µM de Fe(II)EDTA ou Cu(II), em tampão fosfato 100 mM (pH 7,4) a 

37°C. As incubações tiveram duração de 2 h sob agitação e de forma a tornar 

limitante a concentração oxigênio dissolvido na solução (0,20-0,25 mM, dependendo 

da força iônica do meio), tomou-se o cuidado de completar o volume total dos tubos 

Eppendorf (2 mL) com meio reacional minimizando assim o espaço entre a solução 

e a tampa. As concentrações finais de íons amônio obtidas nestas condições estão 

listadas na Tabela 4.2.   

A quantificação de íons amônio no meio reacional confirma o efeito de catálise 

por metais de transição para a reação de oxidação de DAB. Após 2 horas de 

incubação, a reação na presença de Cu(II) gerou 0,22 mM de íons amônio, portanto 

numa relação estequiométrica com o oxigênio dissolvido nestas condições 

(Robinson e Cooper, 1970). Consistentemente, a oxigenação do tampão duplicou a 

formação de íons amônio, enquanto que a sua retirada inibiu significativamente a 

oxidação de DAB, demonstrando claramente que a reação é dependente da 

presença de oxigênio molecular.  

Tabela 4.2. Análise da produção de íons amônio pela oxidação de DAB 

 

O produto final de reação, 2-oxo-4-aminobutanal, um α-oxoaldeído muito 

eletrofílico, não foi detectado pelo método de derivatização com 1,2-diaminobenzeno 
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e separação por HPLC (Okado-Matsumoto & Fridovich, 2000). Isto poderia ser 

explicado pela formação de produtos de condensação entre as moléculas reagentes 

remanescentes e o produto muito reativo da reação. 

Uma primeira abordagem para resolver esta questão foi realizar ensaios de 

absorção UV/Vis para acompanhar as mudanças temporais do espectro de DAB 

durante sua oxidação (Fig. 4.6). DAB em água MilliQ apresenta baixa absorção 

(200-500 nm), porém quando em tampão fosfato 100 mM (pH7,4) a 37 °C e na 

presença de 3 µM de Fe(II)EDTA ou Cu(II) ocorre uma evidente alteração no 

espectro, apresentando duas bandas de maior absorção em 275 e 310 nm, as quais 

demonstraram ser dependentes do tempo de incubação, e deste modo atribuíveis 

aos produtos de oxidação de DAB (Fig. 4.6AB).  
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Figura 4.6. Alterações espectrais de DAB em meio aerado com o tempo. O comportamento 

temporal do espectro de 3 mM de DAB foi monitorado em tampão fosfato 100 mM (pH 7,4) a 37°C, na 

presença de 3 µM Fe(II)EDTA (A) ou 3 µM de Cu(II) (B), e na ausência de oxigênio (C). O Painel C é 

representativo para ambos os metais. 

 

Embora o espectro de absorção dos produtos de reação de DAB na presença 

de Cu(II) exiba uma banda de maior intensidade em 310 nm, pode ser observado um 

ombro em 275 nm, parcialmente sobre-exposto pela banda de 310 nm (Fig. 4.6B). 
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Isto indica que iguais produtos são formados tanto na presença de Cu(II) ou 

Fe(II)EDTA. Curiosamente, estes espectros podem ser atribuídos a derivados 

cíclicos, provavelmente de natureza pirrólica (Naqvi e Fernando, 1960; Guyard et al., 

1997). Ensaios em anóxia e na presença de ambos os metais, mostram que a 

reação de oxidação de DAB é de fato dependente de oxigênio (Figura 4.6C). 

  

Determinamos a faixa de excitação e emissão fluorescente dos produtos de reação 

(ex. 325 nm e em: 428 nm, em solvente aquoso; Arrio-Dupont, 1971) (Figura 4.7A), 

os quais podem ser associados à produção de bases de Schiff entre DAB e seu 

produto de oxidação final, o 2-oxo-4-aminobutanal (Testes cinéticos mostraram que 

a formação de produtos fluorescentes se dá linearmente até 2 horas de incubação, 

com posterior redução da velocidade de formação, atingindo um platô (Figura 4.7B), 

confirmando mais uma vez que a concentração de oxigênio é fator limitante da 

reação. Notou-se que a reação catalisada por Fe(II)EDTA exibe menor intensidades 

de fluorescência. De acordo a alta constante de oxidação dos íons Fe(II) por O2
•- 

( , k 106-107 M-1s-1) é provável que a disponibilidade 

de íons Fe(II) seja limitada (Quian e Buettner, 1999) e consequentemente restringe a 

oxidação de DAB.  
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Figura 4.7.  Variação espectral da fluorescência dos produtos de oxidação de DAB. (A) Faixas 

de excitação e emissão dos produtos finais da oxidação de 3 mM de DAB na presença de 3 µM de 

Fe(II)EDTA em tampão fosfato 100 mM, pH 7,4, a 37°C, após incubação de 2 horas.(B) Cinética de 

formação de produtos fluorescentes foi monitorada nos comprimentos de excitação 326 nm e 

emissão 412 nm, utilizando 3 mM de DAB na presença de 3 µM de Fe(II)EDTA ou Cu(II) em tampão 

fosfato 100 mM (pH 7,4) a 37°C sob agitação. 

 

A partir destes dados foi possível encontrar uma condição favorável para a 

separação dos produtos por HPLC e em seguida identificá-los por espectrometria de 

massas. A Figura 4.8 apresenta os cromatogramas obtidos para os produtos de 

finais de oxidação de DAB na presença de Fe(II)EDTA. A separação foi monitorada 

a 275 e 310 nm, como determinado anteriormente pelos ensaios de UV/Vis e pela 

respectiva faixa de fluorescência (ex: 326 e em: 412 nm). Três frações foram 

coletadas, correspondentes às bandas de absorção de luz e de fluorescência, sendo 

as frações com tempo de retenção de 4,1 e 5,8 min correspondentes à banda de 

310 nm, e a 4,4 min a 275 nm. O pico de fluorescência foi coerente com o tempo de 

retenção de 4,4 min; já o pico de 5,8 min apresentou baixa fluorescência. 
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Figura 4.8. Separação cromatográfica dos produtos finais de oxidação de DAB.  Produtos de 

oxidação formados após 2 horas de incubação de 3 mM de DAB na presença de 3 µM Fe(II)EDTA em 

tampão fosfato 100 mM (pH 7,4) a 37°C; do qual foram injetados 50 µL manualmente no sistema 

HPLC. Condições cromatográficas ver seção de Materiais e Métodos.  

Em seguida, analisamos as frações por espectrometria de massas, realizando 

a infusão direta das amostras no espectrômetro. A Figura 4.9 mostra os espectros 

de massas obtidos para cada fração. A análise da fração 4,1 min apresentou o íon 

molecular de m/z 183 de maior abundância e um residual do íon molecular de m/z 

167. Na fração 4,4 min (λex= 326 nm e λem= 412 nm, Fig. 4.8B) contém em maior 

abundância o íon molecular de m/z 167 e resíduos do íon molecular de m/z 183, 

devido à baixa resolução da separação cromatográfica. A fração 5,8 min apresentou 

o íon molecular de m/z 187 como o mais abundante, e uma concentração 

significativa do íon molecular de m/z 183 e um residual do íon 167. 
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Figura 4.9. Espectros de massas dos produtos finais de oxidação de DAB. As frações coletadas 

da separação por HPLC foram injetadas por infusão direta no espectrômetro de massas. Fração 4,1 

min correspondente ao pico de absorção UV em 310 nm (A). Fração 4,4 min correspondente ao pico 

de absorção UV em 275 nm e fluorescência (326/412 nm)(B). Fração 5,8 min correspondente ao pico 

de absorção UV em 310 nm (C). 

Os íons moleculares obtidos pela análise de espectrometria de massas (187, 

183 e 167) podem ser atribuidos aos intermediários de condensação da reação de 

oxidação de DAB. O íon molecular de m/z 187 é representativo da reação de adição 
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nucleofílica do grupo amino ligado ao carbono C4 do DAB à carbonila do grupo 

aldeído do 2-oxo-4-aminobutanal, primeiro produto de oxidação de DAB. Este seria o 

primeiro intermediário de condensação. Em seguida, novo ataque nucleofílico do 

grupo amino mais distante da carbonila do aduto intermediário à base de Schiff, 

poderia formar um composto pirrólico, representado pelo íon de m/z 183.  O grupo α- 

amino deste íon seria oxidado e o e o aldeído resultante poderia sofrer ataque 

nucleofílico do grupo imino com formação de um segundo anel pirrólico,atribuível ao   

íon molecular de m/z 167. O produto final de natureza pirrólica, portanto cíclica e 

fluorescenrte, lembra a natureza de produtos finais de glicação e liperoxidação 

avançada (AGEs e ALEs), como o caso de pentosidina, um marcador de 

envelhecimento (Ulrich e Cerami, 2001). O conjunto dos dados obtidos nos permitiu 

traçar o mecanismo de oxidação de DAB em pH fisiologico (Esquema 4.1). 
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Esquema 4.1. Mecanismo de reação química proposto para oxidação de DAB na presença de 

metais de transição.  

As análises de fragmentação destes íons sustentam esta hipótese mecanística. 

Realizamos os mesmos ensaios para os produtos da oxidação de DAB na presença 

e ausência de Cu(II) e Fe(II)EDTA, e o mesmo perfil foi encontrado em todos os 

ensaios.  

Efeito da oxidação de DAB sobre biomoléculas 

Sabendo-se que os intermediários superóxido, enoila e quinonila reduzem e 

consequentemente liberam íons de ferro de ferritinas (Boyer e McCleary, 1987; 
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Monteiro et al., 1989a; Rocha et al., 2003), e do mesmo modo que acoplados à 

oxidação de ALA e AA, são igualmente capazes de liberar ferro (Rocha et al., 2003; 

Dutra et al., 2003), desafiamos ferritinas com DAB (Fig. 4.10). Como esperado, as 

EROs formadas durante a oxidação de DAB liberaram ferro da ferritina numa 

dependência quase linear da concentração de DAB (Fig. 4.10B). Para investigar o 

potencial dos ânions superóxido gerados durante a oxidação de DAB na liberação 

de ferro da ferritina, adicionamos 5 a 400 U.mL-1 de SOD ao meio reacional. 

Constatou-se inibição dependente da concentração de SOD, até o valor de 25% de 

inibição da liberação de ferro (Fig. 4.10C). Estes dados sugerem que o radical enoila 

de DAB é potencialmente mais efetivo na redução do ferro armazenado pelas 

ferritinas do que o radical superóxido, tal como relatado por outros autores ao 

estudar ferritinas expostas a oxidantes radicalares (Rocha et al., 2003). 

 A ferritina é uma proteína com 24 subunidades e apresenta 1 resíduo de 

triptofano por subunidade. Estes resíduos apresentam fluorescência (ex. 280 e em 

345 nm) apesar de estarem imobilizados em um centro hidrofóbico (Stefanini et al., 

1982). A incubação de ferritinas com diferentes concentrações de DAB causou a 

perda da fluorescência dos resíduos de triptofano (Fig. 4.11A). Entretanto, 

observamos que a perda da fluorescência não é uma função linear da concentração 

de DAB, provavelmente pelo fato de os resíduos estarem pouco expostos.   
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Figura 4.10. Efeito de DAB sobre a liberação de ferro da ferritina. Ferritinas de baço de cavalo 

(2,5 mg.mL
-1

) foram incubadas em tampão fosfato 100 mM (pH 7,4), por 120 min, a 37°C. A liberação 

de ferro da ferritina foi acompanhada pela absorção em 530 nm do cromóforo de batofenantrolina 

formado após a associação com Fe(II), onde A530 = 22,14 cm
-1

mM
-1

 (A). Velocidade de liberação de 

ferro de ferritinas em dependência da concentração de DAB (B). Efeito da adição de SOD na cinética 

de liberação de ferro da ferritina na presença de 3 mM de DAB em tampão fosfato 100 mM (pH 7,4) a 

37°C, foram realizados leituras a cada 5 min durante 120 min, estes dados foram plotados em 

porcentagem da inibição da velocidade de liberação de ferro por SOD (C). Os dados representam a 

média de pelo menos 3 experimentos independentes.  

Como esperado para os resíduos de triptofano de apo-transferrina, que são 

mais expostos (James et al., 2009), a perda de fluorescência ocorreu em extensão 

dependente da concentração de DAB e do tempo de exposição (Fig. 4.11BC). O 

sistema reacional na presença de Fe(II)EDTA promoveu maior perda de 

fluorescência dos resíduos de triptofano que em relação ao sistema com Cu(II). A 

perda de fluorescência pode estar atrelada a dois fatores: danos à estrutura do 

resíduo de triptofano pela ação oxidativa do DAB, ou por lesões à estrutura protéica 

que levaria a modificações conformacionais passiveis de supressão física da 

fluorescência dos resíduos de triptofano. 
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Figura 4.11. Efeito de DAB sobre a fluorescência de resíduos de triptofano. Ferritinas (2,5 

mg.mL
-1

) (A) ou apo-transferrinas (1 mg.mL
-1

) (B e C) foram incubadas em tampão fosfato 100 mM 

(pH 7,4) com diferentes concentrações de DAB (1,0 -10 mM) por  150 min, a 37°C. Apo-transferrinas 

foram incubadas na presença de 3 µM de Fe(II)EDTA (B) ou Cu(II) (C). Os dados são representativos 

de pelo menos 3 experimentos independentes.  

Em seguida, desafiamos lipossomos de fosfatidilcolina e cardiolipina (80:20) 

com diferentes concentrações de DAB (Fig. 4.12). Constatamos que DAB é capaz 

de oxidar os fosfolipídios produzindo o malondialdeído (MDA) em uma relação 

dependente da concentração (Fig. 4.12A). A adição de metais contribuiu para 

intensificar estas lesões. Novamente observamos que o sistema reacional na 

presença de Fe(II)EDTA atua mais significativamente como oxidante. Ensaios de 

permeabilização de lipossomos com carboxi-fluoresceína apresentam o mesmo perfil 

de acordo ao aumento das concentrações de DAB, corroborando os dados 

anteriores de MDA (Fig. 4.12B). Embora os ensaios de lipoperoxidação e 

permeabilização de lipossomos tenham sido realizados sob diferentes tempos de 

incubação, uma forte correlação entre as ambas análises foi observada (p< 0,05 e 

R2= 0,928).  
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Figura 4.12. Efeito de DAB sobre a peroxidação de lipossomos de fosfatidilcolina e 

cardiolipina. Lipossomos de fosfatidilcolina e cardiolipina (80:20) foram incubados em tampão fosfato 

100 mM (pH 7,4) a 37°C, na presença de diferentes concentrações de DAB e/ou 3 µM Fe(II)EDTA, 

Cu(II). As lesões oxidativas foram avaliadas pela quantificação pela presença dos aldeídos reativos 

ao ácido tiobarbitúrico após 60 min de incubação (A). A permeabilização dos lipossomos foi 

quantificada pela porcentagem de carboxi-fluoresceína no meio reacional após 24 h de incubação (B).  

 

Discussão do estudo do mecanismo de oxidação de DAB catalisada por 

metais. 

DAB é uma α-aminocetona similar ao ALA e AA, os quais tem sido alvo de 

estudo pelo grupo do Prof. E. Bechara há mais de 20 anos (Bechara et al.,2006). A 

partir do um conjunto de evidências aqui reveladas, comprovamos que DAB em 

condições aeróbicas sofre reação de oxidação na presença de metais (Fig. 4.1 - 

4.3), propagada por radicais superóxido (Fig. 4.2), semelhantemente ao previamente 

descrito para o ALA (Monteiro et al., 1989; Rocha et al., 2000) e AA (Dutra et al., 

2001). Forma intermediários radicalares de oxigênio, um radical centrado no carbono 

de característica ressonante (Fig. 4.5), íons amônio (Tabela 4.2) e um α-oxoaldeído 

potencialmente citotóxico (Abordo et al., 1999), o 1,2-oxo-4-aminobutanal. Este, por 

sua vez, sofre ataque nucleofílico do grupo amino do carbono 4 do DAB e 
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subsequente condensação (Thornalley, 2005) a compostos cíclicos de Schiff e 

produto de natureza pirrólica (Fig. 4.9 e Esquema 4.1).                        

O consumo de oxigênio por DAB é precedido da enolização catalisada por 

fosfato, dependente do pH, como observado para o ALA (Monteiro et al., 1989) e AA 

(Dutra et al., 2001). A oxidação, provavelmente da formaenolato de DAB, ocorre 

diferentemente na presença dos metais Fe(II) ou Cu(II) (Esquema 4.2),  como se 

deduziu pelas características do consumo de oxigênio na presença de SOD e 

catalase (Tabela 4.1) e pelos dados de EPR (Fig. 4.5). Durante a oxidação da forma 

enólica de DAB via Fe(II), o oxigênio molecular deve sofrer redução uni-eletrônica 

com a formação de ânions superóxido, que por sua vez aceleram a oxidação do 

enol, pela sua capacidade de abstrair átomos de hidrogênio (Mashino e Fridovich, 

1897). Já na oxidação de DAB via Cu(II), suspeita-se que uma redução bi-eletrônica 

ocorra através da transferência simultânea de elétron de DAB e do Cu(I) 

coordenante para oxigênio molecular a formação direta de peróxido de hidrogênio. 

Esta hipótese é sustentada pela ineficácia de SOD adicionada ao meio reacional na 

presença de Cu(II), enquanto que a adição de catalase ao mesmo sistema resultou 

em completa inibição do sinal de EPR. Quanto ao radical enoila, detectado na 

presença de Cu(II), só foi observado efeito de SOD em altas concentrações de DAB, 

diferentemente do que foi observado para o sistema na presença de Fe(II) (Fig. 

4.5C).   

Demonstrou-se ainda que DAB induz a liberação Fe(II) de ferritinas de baço de 

cavalo (Fig. 4.10), um importante sitio de armazenamento de ferro nos organismos 

(Aust, 1995), via redução do Fe(III) da ferritina prioritariamente pelo radical enoila do 

DAB, como mostra o limitado efeito da adição de SOD (Fig. 4.10B). Estes dados são 
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similares aos obtidos com ALA e AA sob condições similares (Rocha et al., 2000; 

Dutra et al., 2001). α-Aminocetonas não somente causam a liberação de Fe(II) do 

núcleo inorgânico da ferritina, como lesões à estrutura protéica, denunciada pela 

diminuição da fluorescência de triptofano de ferritinas e de apo-transferinas (neste 

estudo, Fig. 4.11), assim como por alterações conformacionais como perda de alfa-

hélices, e concomitante diminuição da atividade ferroxidase e de captação de ferro 

(Dutra et al., 2003; Rocha et al., 2003). No contexto biológico, reações oxidativas 

mediadas por α-aminocetonas podem levar ao desbalanceamento da homeostase 

do ferro, contribuindo para a ativação de vias que intensificam o processo oxidativo 

celular, assim como modular respostas apoptóticas via sinalização lisossomal (Kurz 

et al., 2008). 
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Esquema 4.2. Mecanismo de oxidação da forma  enólical de DAB na presença de Fe(II) ou 

Cu(II). 

Além disso, também observamos que DAB induz peroxidação de  lipossomos, 

acompanhada pelo aumento dos  níveis de peroxidação lipídica e de liberação de 

carboxi-fluoresceína enclausurada em lipossomos (Fig. 4.12). A peroxidação lipídica 

é um processo danoso às membranas celular e responsável pela produção de uma 

variedade de eletrófilos carbonílicos altamente reativos com proteína e DNA, e 

consequentemente, considerados agentes mutagênico e/ou carcinogênico (Marnett, 

1999). 
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4.2. Parte II. Estudo do mecanismo de citotoxicidade de DAB a linhagens de 

células de mamíferos. 

Estudo da citotoxicidade de DAB à linhagem LLC-MK2 

Viabilidade celular 

Segundo a literatura, DAB é tóxico a uma variedade de microrganismos 

incluindo Trypanosoma cruzi (Menezes et al., 2006), devido sua ação inibitória da 

atividade da ODC (Stevens et al., 1977), embora também seja conhecido que T. 

cruzi não possua ativo  o gene para ODC (Ariyanayagam et al., 1997). Entretanto, 

desconhece-se o efeito de DAB sobre células de mamíferos. Desse modo, iniciamos 

nossos estudos sobre a citotoxicidade de DAB avaliando a viabilidade da linhagem 

LLC-MK2 (epitélio de rim de macaco Rhesus) frente a diferentes concentrações de 

DAB e tempos de exposição (Fig. 4.13A). Observou-se que a viabilidade de LLC-

MK2 é substancialmente afetada pelo tratamento com DAB, de modo dependente de 

sua concentração e do tempo de exposição. Os tratamentos de 14 h e 24 h não 

surtiram diferenças significativas. A partir dos dados do tratamento de 24 h, foi 

possivel calcular o IC50 de DAB para estas células de aproximadamente 1,5 mM, 

portanto relativamente alto.  

Uma vez confirmada a geração de produtos reativos de oxidação de DAB - 

um α-oxoaldeído (2-oxo-4-aminobutanal) e H2O2 (Esquema 4.1) - decidimos 

investigar a contribuição destes produtos na perda de viabilidade de LLC-MK2. Para 

tanto, comparamos o efeito de concentrações equivalentes de H2O2 (50-200 µM) e 

de um α-oxoaldeído análogo e comercial, o metilglioxal (MG, 0,25-1,0 mM), com o 

tratamento com DAB (Fig. 4.13B). Coforme as análises estatísticas desses dados 

(ANOVA seguido do teste de Tukey), não há diferenças expressivas entre os grupos 
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de tratamentos, o que sugere que a toxicidade de DAB pode de fato ser relacionada 

à produção dessas espécies. 
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Figura 4.13. Efeito de DAB sobre células da linhagem LLC-MK2. Culturas de células de LLC-MK2 

foram semeadas 5.10
4
 células/poço/mL em placas de 24 poços, em DMEM suplementado com 10% 

de soro fetal bovino 24 h antes dos tratamentos. As células foram incubadas por diferentes períodos 

em MEM acrescido de 2% soro fetal bovino, em diferentes concentrações de DAB (0-7 mM) e em 

diferentes tempos de exposição (A). Efeito da presença de peróxido de hidrogênio na cultura de 

células (A). Comparação do efeito da presença de α-oxoaldeído e H2O2 no meio de cultura, utilizando 

como análogo MG (metilglioxal) (B). Efeito da suplementação do meio com antioxidantes: SOD (50 

U); catalase (5 µM); NAC (5 mM) e aminoguanidina (25  mM) (C). Efeito da inibição da ODC por α-

metilornitina (α-MO) (D). Os ensaios apresentados nos quadros B, C e D foram conduzidos em  MEM, 

sem vermelho de fenol e acrescido de 2% de soro fetal bovino e incubados na presença das 

diferentes drogas por 14 h.  
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 Para confirmar o efeito descrito anteriomente, suplementamos o meio de 

cultura com os antioxidantes: SOD, catalase, N-acetilcisteína (NAC) e 

aminoguanidina (Fig. 4.13C). O bservamos que de fato, a toxidade de DAB é 

dependente da presença de H2O2, confirmada pelo efeito protetor de catalase (4,5 

µM) de cerca de 40%, e, de igual forma, de um α-oxoaldeído, atestada pela proteção 

por aminoguanidina de 35% (25 mM), um potente interceptador de α-oxoaldeídos 

(Thornalley et al., 2000). Além do mais, NAC (5 mM), um redutor tiólico e precursor 

de GSH (Anderson e Luo, 1998), propiciou significativa proteção à células (30%) 

contra os efeitos de DAB, demonstrando que DAB pode alterar o metabolismo redox 

das células. 

Para confirmar a hipótese de que as injúrias celulares causadas por DAB 

ocorrem por um mecanismo oxidativo e não simplesmente pela inibição da ODC, e 

consequente depleção dos níveis de poliaminas que desencadearia uma pletora de 

reações que culminaria na diminuição da viabilidade celular (Thomas e Thomas, 

2001), comparamos o efeito de DAB com aquele do inibidor competitivo da ODC, α-

metilornitina (α-MO) (Harada et al., 1981) Como esperado, constatamos  que DAB 

causa maior perda de viabilidade que o inibidor da ODC, nas mesmas 

concentrações (Figura 4.13D).  

Produção de EROs 

Os dados de viabilidade celular sugerem de modo robusto que a toxicidade de 

DAB deve estar relacionada ao estresse oxidativo. Por esta razão, avaliamos o 

potencial de DAB na produção de EROs nos espaços intra- e extracelular (Fig. 4.14). 

Observou-se que o tratamento com DAB (1,5 e 3,0 mM) eleva a produção de EROs 

nos compartimentos intracelulares em 30-60%, sugerida pelo aumento nas 
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intensidades de fluorescência de DCF, muito embora quando comparado com o 

tratamento com 250 µM H2O2, este aumento é muito pouco pronunciado (Fig. 

4.14A). Deve-se ressaltar que há muita controvérsia na literatura sobre a 

especificidade de DCF para peróxidos, aceitando-se no entanto, que este reagente 

denuncia alterações de balanço redox celular (Kalyanaraman et al., 2012). 

Passamos então a avaliar a presença de EROs no meio extracelular, utilizando 

como estratégia a redução de NBT a formazana. Observou-se aumento expressivo, 

acima de 20 vezes, da redução de NBT e dependente da concentração de DAB (Fig. 

4.14B). Não observamos diferenças significativas entre os ensaios na presença e 

ausência de células, o que sugere que a oxidação de DAB ocorre prioritariamente no 

meio extracelular. O controle positivo na presença de H2O2 (250 µM) não apresentou 

nenhum efeito sobre o NBT, embora este seja preferenciamente reduzido por 

especies doadoras de elétrons como O2
•-. 
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Figura 4.14. Efeito de DAB na produção de EROs nos espaços intracellular e extracellular. As 

células LLC-MK2 foram semeadas em placas de 24 poços na densidade de 5 .10
4
 célula/poço/mL. 

Após 24 h, as células foram pré-tratadas com DCFH-DA (30 µM) por 60 min a 37°C. Em seguida, 

foram lavadas 3 vezes com PBS e tratadas com DAB ou H2O2. A intensidade de fluorescência foi 

mensurada em 488/530 nm após 5 h (A). As culturas de LLC-MK2 foram incubadas em meio 

contendo 0.1% NBT e na presença de DAB ou H2O2 por 3 h a 37˚C. As quantidades relativas de 

formazana formada foram obtidas através da leitura a 560 nm (B). No gráfico são apresentados os 

valores de p do teste t-Student aplicado para comparação das médias do controle e tratamentos.  

Defesas Antioxidantes 

Os dados obtidos nos levaram a analisar o efeito de DAB sobre a resposta 

antioxidante de LLC-MK2 (Fig. 4.15). De fato, constatou-se que DAB altera o 

balanço redox de LLC-MK2, como indicado pelo decréscimo significativo do nível de 

grupos –SH, cerca de 50%, quando as células foram tratadas com 1,5 mM de DAB 

(IC50) (Fig. 4.15A). Como esperado, a atividade de SOD nestas células foi 

sustancialmente aumentada (73%), confirmando que a oxidação de DAB eleva o 

nível de radical O2
•- nas células (Fig. 4.15B). O controle positivo na presença de 

H2O2 (250 µM) não alterou a atividade de SOD.   
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Figura 4.15. Efeito de DAB na resposta antioxidante de LLC-MK2. LLC-MK2 (3,5.10
5
) foram 

tratadas com DAB em MEM, sem vermelho de fenol e acrescido de 2% de soro fetal bovino, por 5 h a 

37°C. Grupos –SH totais foram avaliados  pelo método do monobromobimano (A). Células LLC-MK2 

(2.10
6
) foram tratadas com DAB ou H2O2 em  MEM, sem vermelho de fenol, acrescido de 2% de soro 

fetal bovino por 24 h a 37°C. A atividade de SOD foi determinada usando o método NBT/PMS (B). No 

gráfico são apresentados os p-valores para os testes de t-Student para comparação das médias do 

controle e tratado.  

 

Papel de glutationa na toxicidade de DAB 

Considerando a capacidade oxidante de DAB sobre os grupos tiólicos das 

células LLC-MK2, decidimos investigar o papel de GSH na toxicidade de DAB, pré-

tratando a célula com BSO (100 ou 500 µM), um inibidor da síntese de GSH ou com 

NAC (5 mM), como equivalente redutor e precursor de GSH (Fig. 4.16). Como 

previsto, a diminuição de aproximadamente 25% dos grupos –SH nas células LLC-

MK2 pré-tratadas com BSO, contribui para o aumento da toxicidade de DAB. Nesse 

protocolo, a viabilidade dessas células diminuiu em 80% quando tratadas com 1,5 

mM (IC50), indicando forte correlação entre os níveis de tióis e a toxicidade de DAB. 

De modo similar, o pré-tratamento com NAC manteve os níveis de tióis na célula, 

protegendo-as contra os efeitos danosos de DAB. Coerentemente, o pré-tratamento 
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com BSO deixou as células mais susceptíveis à depleção de tióis por DAB. As 

imagens obtidas por microscopia de transmissão confirmam os dados de viabilidade 

(Fig. 4.16C). O tratamento com DAB causa alterações evidentes na cultura de 

células. Estas alterações são agravadas quando as células são pré-tratadas com 

BSO (100 ou 500 µM) e a suplementação do meio com NAC (5 mM) protege 

completamente a morfologia das células contra os efeitos adversos de  DAB. 
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Figura 4.16. Papel de tióis na citotoxicidade de DAB. Células LLC-MK2 (5.10
4
) foram pré-tratadas 

com NAC (5 mM) ou BSO (100 ou 500 µM) em MEM, sem vermelho de fenol e acrescido de 2% de 

soro fetal bovino, por 24 h a 37 ˚C. Em seguida as células forma tratadas com 1,5 mM de DAB e a 

viabilidade destas células foi testada com MTT após 24 h (A). Células LLC-MK2 (3.5.10
5
) foram 

tratadas sob as mesmas condições descritas anteriormente, e tióis totais analisados pelo método com 

monobromobimano (B). As células LLC-MK2 após os tratamentos foram fixadas com 4% PFA por 15 

min e, em seguida, coradas com Giemsa. As barras representam 20 µm (C). # p<0.001 segundo o 

teste de t-Student. 
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Estudo da citotoxicidade de DAB à linhagem RKO 

Os estudos com a linhagem celular RKO foram realizados durante estágio 

sanduíche no laboratório do Dr. Lawrence J. Marnett, e com supervisão da Dra. 

Mariana Boiani (Pós-doutoranda, neste laboratório), no Departamento de Bioquímica 

da Vanderbilt University (Nashville, TN).  

Viabilidade celular 

A linhagem RKO, câncer de cólon humano, é vastamenente utilizada em 

estudos de indução de apoptose, uma vez que expressa p53, assim como de 

estudos relacionados a estresse mediado por EROs e eletrofílos como HNE (West 

and Marnett, 2006).  Iniciamos nossos estudos com a linhagem RKO, avaliando a 

vibilidade dessas células frente ao tratamento com DAB. 

Dados anteriores já haviam demonstrado que DAB é tóxico para a linhagem 

epitelial LLC-MK2 (Fig. 4.13). De fato, DAB pode também limitar a viabilidade de 

células de câncer de modo dependente de sua concentração (Fig. 4.17AB). O 

tratamento com DAB (1,0 mM) por 5 h foi capaz de reduzir o número de células 

viáveis em praticamente 50% e a extensão do tratamento por 24 h nas mesmas 

concentrações de DAB, resultou no decréscimo ainda maior da população celular. 

As concentrações acima de 1.0 mM de DAB, em ambos os tempos de tratamento, 

não apresentam diferenças significativas de toxicidade, de acordo com o parâmetro 

avaliado (Fig. 17A). Este efeito pode ser explicado pela formação dos produtos de 

condensação de DAB (Esquema 2), que por sua vez podem limitar a produção de 

EROs e à presença do 2-oxo-4-aminobutanal. A partir da curva de toxicidade de 

DAB foi possível determinar o valor de IC50 para as células RKO = 0,3 mM, para 24 h 
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de tratamento (Fig. 4.17C). Curiosamente, as células RKO apresentam-se mais 

sensíveis à toxicidade de DAB que a linhagem LLC-MK2 (IC50= 1,5 mM).  
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Figura 4.17. Viabilidade de células RKO expostas a diferentes concentrações de DAB. As 

células RKO foram semeadas em placas de 96 poços na densidade de 8000/poço/0,1 mL em DMEM 

acrescido de 10% de soro fetal bovino 24 h antes dos tratamentos. As células foram tratadas com 

diferentes concentrações de DAB em OptiMEM, sem vermelho de fenol e baixa concentração de 

soro, por 5 ou 24 h a 37 ˚C. O teste de viabilidade foi realizado através do reagente WST-1. 

Viabilidade das células RKO na presença de diferentes concentraçãoes de DAB (A). Gráfico mostra o 

intervalo de tratamento entre 0-2 mM de DAB (B). Cálculo de IC50 para a toxicidade de DAB às 

células RKO após 24 h de tratamento (C). 

Em seguida, para demonstrar que os efeitos de DAB sobre as células RKO 

são mediados por H2O2 e/ou 2-oxo-4-aminobutanal, produzidos pela oxidação de 

DAB, realizamos ensaios de viabilidade suplementando o meio com catalase (150 U) 

ou aminoguanidina (20 mM) (Fig. 4.18). Como pode ser observado, o aumento da 

viabilidade celular devida à suplementação com catalase só foi significativa em alta 

concentração de DAB (Fig. 4.18A). Enquanto que a suplementação com 

aminoguanidina, um potente sequestrador de α-oxoaldeídos (Thornalley, 2003), 
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protegeu as células contra os efeitos de DAB. Essa proteção diminuiu com o 

aumento da concentração de DAB no meio (Fig. 4.18B). Estes resultados sugerem 

que a toxicidade de DAB às células RKO também é, pelo menos parcialmente, 

mediada por estresse oxidativo. 
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Figura 4.18. Efeito de catalase e aminoguanidina na citotoxicidade de DAB às células RKO. As 

células RKO foram semeadas em placas de 96 poços na desidade de 8000/poço/0,1 mL em DMEM 

acrescido de 10% de soro fetal bovino 24 h antes dos tratamentos. As células foram tratadas com 

diferentes concentrações de DAB em meio suplementado com 150 U/poço de catalase (A) ou 20 mM 

de aminoguanidina (B) por 8 h em OptiMEM,  sem vermelho de fenol e reduzida concentração de 

soro a 37 ˚C. O teste de viabilidade foi realizado através do reagente WST-1. 

Produção de EROs 

A figura 4.19 mostra os estudos de oxidação de DCF-DA, como indicador da 

participação de EROs na toxicidade de DAB às células RKO. O tratamento com DAB 

foi capaz de elevar os níveis de EROs intracelular dependente de sua concentração. 

Porém, similarmente ao observado com a linhagem LLC-MK2, este aumento é 

relativamente baixo quando comparado com o efeito de H2O2 (0,2 e 0,5 µM). De 

qualquer modo, a geração intracelular de EROs a partir da oxidação de DAB deve 

estar limitada à sua absorção pela célula.  
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Figura 4.19. Efeito de DAB na oxidação intracelular de DCFH-DA. As células RKO foram 

semeadas em placas de 96 poços na densidade de 12.000/poço/0,1 mL em DMEM acrescido de 10% 

de soro fetal bovino 24 h antes dos tratamentos. As células foram pré-tratadas com DCFH-DA (30 

µM) por 60 min a 37°C. Em seguida, foram lavadas 3 vezes com PBS e tratadas com DAB ou H2O2. A 

intensidade de fluorescência foi mensurada em 488/530 nm após 30 ou 60 min da adição de DAB ou 

H2O2. No gráfico é apresentado o valor de p para o teste t-Student, para comparação de medias entre 

controle e tratado. 

Defesas antioxidantes 

 Para avaliar alterações do balanço redox, determinamos o perfil tiólico das 

células RKO após tratamento com DAB (Fig. 4.20). O nível de tióis reduzidos na 

fração solúvel foi significativamente diminuído: cerca de 15 a 30% após o tratamento 

com DAB, representados principalmente por GSH, enquanto que a fração protéica 

não foi alterada. O tratamento com H2O2 (0,5 mM) como controle positivo resultou na 

depleção de cerca de 40% dos tióis.  
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Figura 4.19. Nível de grupos tióis nas células RKO após tratamento com DAB. As células RKO 

(3,5.10
5
) foram tratadas com DAB em OptiMEM, sem vermelho de fenol por 5 h a 37°C. O conteúdo 

tiólico foi derivatizado com monobrobimano e, em seguida, o lisado celular foi fracionado utilizando 

TCA (10% final). A fração proteica sedimentada por centrifugação a 14.000 ×g por 10 min foi 

ressupensa em tampão Tris 10 mM (pH 7,4) contendo 1% SDS. O sobrenadante foi utilizado para 

mensurar os tióis de baixo peso molecular.   

 Em vista dos resultados, passamos a investigar a expressão de genes 

envolvidos na resposta antioxidante. Inicialmente estudamos a expressão de heme 

oxigenase 1 (HO -1), enzima antioxidante induzível em condições de estresse 

oxidativo e controlada pelo fator transcripcional Nrf-2 (Gozzelino et al., 2010) (Fig. 

4.21 AB). A citoproteção de HO-1 é atribuida à produção de CO  e biliverdina, como 

produtos de degradação do grupo heme. Já foi demonstrado que ambos os produtos 

exercem papel importante na defesa antioxidante (Wegiel et al., 2008; Jansen et al., 

2010). O tratamento de células RKO com 0,3 mM de DAB por 24 h induziu 

significativamente a expressão de HO-1, verificado tanto nos níveis de proteina (Fig. 

4.21A), quanto de RNAm (Fig. 4.21B). Curiosamente, o tratamento das células com 
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menores concentrações de DAB ou menor tempo de exposição foi incipiente para 

indução de HO-1.  
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Figura 4.21. Efeito de DAB na expressão de HO-1 e outros fatores de resposta antioxidante.  As 

células RKO (2.10
6
) foram tratadas com diferentes concentrações de DAB em OptiMEM, sem 

vermelho de fenol por 5 ou 24 h. As proteinas obtidas do lisado celular foram submetidas ao ensaio 

de Western blot (A) e de RNAm ao ensaio de RT-PCR (B e C). 

 Além disso, alterações na expressão do fator transcripcional Nrf-2 e de genes 

por ele regulado foram observados após tratamento com DAB (Fig. 4.21C). Nrf-2 é 

um fator responsável por regular um bateria de genes envolvidos na resposta contra 

estresse oxidativo e carbonílico (Jaiswal, 2004). Como pode ser observado, DAB 

induz a expressão de Nrf-2 e NQO1 (NAD(P)H quinone acceptor oxidoreductase 1) e 

xCT (transportador de troca de cisteína/glutamato) de modo dependente de sua 

concentração. O presente conjunto de dados sugere fortemente que DAB altera o 

balanço redox das células RKO e, em resposta, há indução de genes relacionados 

com a defesa antioxidante.  
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Apoptose e ciclo celular 

 Os dados apresentados até aqui mostraram que DAB é capaz de limitar a 

proliferação celular tanto de células epiteliais de rim de macaco, LLC-MK2 (Fig. 

4.13), quanto de células de câncer de cólon humano, RKO (Fig. 4.17). Além disso, 

DAB mostrou-se hábil em alterar o balanço redox de ambas as linhagens estudadas, 

assim como sua resposta frente ao estresse oxidativo (Fig. 4.15, 4.16, 4.20 e 4.21). 

Diante disso para investigar o mecanismo pelo qual DAB leva ao decréscimo de 

viabilidade destas células, focamos nosso trabalho na análise de marcadores de 

apoptose (Fig. 4.22). Verificou-se que DAB dispara a ativação de apoptose via 

caspases, como observado pela presença de fragmentos da caspase 3, e PARP, 

forma ativa destas proteínas no processo, após 24 h de tratamento e na 

concentração de IC50 para células RKO (Fig. 4.22A). Coerentemente, SAPK/JNK 

(stress-activated protein kinase/ c-Jun N-terminal protein kinase), um mediador de 

apoptose em condições de estresse (Weston e Davis, 2007), sofreu 

ativação/fosforilação após tratamento com 0,3 mM de DAB. Curiosamente, apenas a 

isoforma de 46 kD SAPK/JNK foi fosforilada, sugerindo que os efeitos causados por 

DAB na célula ocorrem de forma precoce. Para confirmar o desencadeamento de 

apoptose por DAB nas células RKO, realizamos o pré-tratamento com o inibidor de 

caspases zVAD-FMK (10 µM), seguido de incubação com DAB (0,3 mM) e 

avaliamos a viabilidade dessas células (Fig. 4.22B). Porém, o decréscimo da 

viabilidade foi atenuado em apenas 15% nas condições estudadas, sugerindo que o 

declínio da viabilidade destas células pode estar associado a outros fatores não 

relacionados unicamente à ativação de caspases. Ensaios na presença de maiores 

concentrações de zVAD-FMK foram realizados, mas nenhuma diferença significativa 

foi encontrada.  
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Figura 4.22. Efeito de DAB sobre as vias de apoptose na linhagem RKO. As células RKO (2.10
6
) 

foram tratadas com diferentes concentrações de DAB em OptiMEM, sem vermelho de fenol por 24 h. 

As proteinas obtidas do lisado celular foram submetidas ao ensaio de Western blot utilizando 

anticorpos específicos (A). O efeito do pré-tratamento com inibidor de caspases zVAD-FMK foi 

avaliado pelo teste de viabilidade com o reagente WST-1, onde 8000 células/poço/0,1 mL foram 

semeadas em placas de 96 poços. Após 24 h, as células foram tratadas com 10 µM de z-VAD-FMK 

por 30 min, seguido do tratamento com 0,3 mM de DAB por 24 h em OptiMEM, sem vermelho de 

fenol (B). 

 Considerando que outros eventos podem estar envolvidos no decréscimo da 

viabilidade frente ao tratamento com DAB, observamos que apenas uma pequena 

parcela das células sofre necrose (dados não apresentados), o que ainda não 

explicaria o efeito de DAB sobre a cultura de células. Por este motivo investigamos o 

ciclo celular das células RKO após tratamento com DAB (Fig. 4.23). De fato, 

determinamos que DAB altera o balanço de células nas distintas fases do ciclo 

celular, com redução expressiva da população de células em G1 (≈26%), 

acompanhada pelo aumento de células em G2 (10%) (Fig. 4.23A). Consistente com 

os dados de apoptose foi a observação do aumento da população em sub-G0 

(≈15%), indicativo de fragmentação de DNA. Em seguida, examinamos o padrão de 
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expressão e fosforilação de proteínas envolvidas no reparo de DNA e no controle do 

ciclo celular (Fig. 4.23B). Como pode ser observado, o tratamento com DAB foi 

capaz de ativar o sistema ATM proteína quinase (Ataxia telangiectasia mutated), via 

autofosforilação, o qual é um dos primeiros eventos ativados em resposta aos danos 

em DNA (Bakkenist e Kastan, 2003). Sob o controle de ATM estão as quinases 

Chk1 e 2 (checkpoint kinases), mas nenhum efeito foi observado na expressão 

destas proteínas. Além disso, avaliamos também as ciclinas B1 e F, responsáveis 

pela progressão G2/M no ciclo celular, e nenhum efeito foi observado no padrão 

destas proteínas após tratamento com DAB. Por outro lado, a expressão de p53 foi 

estimulada mediante tratamento com DAB, contudo a não observado fosforilação de 

p53 ou alteração de seu conteúdo de RNAm para os mesmos tratamentos. A 

proteína p53 está envolvida em diferentes estímulos como estresse, apoptose, ciclo 

celular, mas principalmente em resposta a danos em DNA (Vousden e Lu, 2002).  

Discussão dos resultados do estudo do mecanismo de citotoxicidade de DAB 

a linhagens de células de mamíferos 

DAB, análogo da putrescina, previamente descrito como inibidor competitivo da 

ODC (Stevens et al., 1977), foi alvo de estudo como agente microbicida a diferentes 

tipos microrganismos, incluindo epimastigotas de Trypanosoma cruzi, aos quais 

causa notável decréscimo na proliferação celular (Maia et al., 2008; Menezes et al., 

2006; Ueno et al., 2004, entre outros). Entretanto, é conhecido que T. cruzi não 

possui o gene para ODC ativo (Ariyanayagam et al., 1997), sugerindo que o 

mecanismo microbicida de DAB sobre estes organismos esteja associado a outras 

rotas metabólicas. Neste contexto, a nossa proposta é que a atividade pró-oxidante 

de DAB (seção Resultados, Parte I dessa tese) demonstrada in vitro deve ser 

responsável pelo seu efeito microbicida. Sendo assim, investigar tal efeito sobre 
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culturas de células de mamíferos mostrou-se interessante, uma vez que o tempo de 

meia vida para ODC em células de mamíferos é de aproximadamente 10-20 min 

(Manen et al., 1977). 
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Figura 4.23. Efeito de DAB sobre ciclo celular de células RKO e de proteínas associadas.  As 

células RKO (2.10
6
) foram tratadas com diferentes concentrações de DAB em OptiMEM, sem 

vermelho de fenol por 24 h. As suspensões celulares foram fixadas com etanol 70% em PBS 

overnight a 4°C, em seguida lavadas com PBS e coradas com 50 µg/mL de iodeto de propídeo 

contendo 50 µg/ mL de RNAse A por 30 min, e analisadas por citometria de fluxo (A). Amostras de 

proteínas foram submetidas a Western blot utilizando anticorpos específicos (B). 

Evidenciamos claramente que DAB é citotóxico para duas linhagens de células 

de mamíferos. Não apenas foi capaz de limitar a viabilidade destas células (Fig. 4.13 

e 4.17), como também de agravar o seu status oxidativo (Fig. 4.14, 4.15, 4.19, 4.20). 

A linhagem RKO, derivada de câncer de cólon humano, mostrou-se 

aproximadamnete cinco vezes mais susceptível aos efeitos deletérios de DAB do 

que a linhagem LLC-MK2, apresentando IC50=0,3 mM para tratamento de 24 h, 

enquanto que a linhagem LLC-MK2, obtida de epitélio de rim de macaco, apresentou 

IC50=1,5 mM para igual tempo de incubação. A maior susceptibilidade de células 

tumorais ao estresse oxidativo é contabilizada a anormalidades no seu metabolismo 
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redox (Giles, 2006). Nossos dados são sustentados por estudos prévios sobre a 

atividade pró-oxidante de metabólitos α-aminocarbonilicos como ALA e AA 

geradores de produtos tóxicos como EROs e α-oxoaldeídos de caráter altamente 

danoso a células de mamiferos em cultura (Penatti et al., 1996; Carvalho et al., 

1997; Sartori et al., 2008) e também a animais de experimentação (Rocha et al., 

2000a).  

Aldeídos α,β-insaturados, produtos da peroxidação de lipídeos como acroleína, 

4-hidroxinonenal (HNE), malondialdeído (MDA) e os aldeídos α-dicarbonílicos como 

glioxal e metilglioxal oriundos de reações de glicação apresentam alto potencial 

citotóxico, induzindo morte celular quando em altas concentrações (Abordo et al., 

1999; Okado-Matsumoto e Fridovich, 2000; Wondrak et al., 2002). Em geral, estes 

aldeídos reagem com proteínas, nucleotídeos formando adutos que inviabilizam 

suas funções (Thornalley, 2005), e consequentemente interferem na sinalização 

celular (West e Marnett, 2006). A GSH exerce importante função destoxificadora 

conjugando-se com os aldeídos, evitando assim que estes danifiquem os diferentes 

alvos celulares como proteínas e DNA (Witz, 1989; Dickinson e Forman, 2002). 

De acordo com estes achados, os produtos de oxidação de DAB, EROs e α-

oxoaldeídos produzidos tanto no meio  extracelular quanto no intracelular (Fig. 4.14 

e 4.19) alteraram o balanço redox das células estudadas, evidenciado pela depleção 

de grupos tióis (Fig. 4.15 e 4.20). Os tióis exercem função crucial na homeostase 

celular, sendo assim, a regulação de seu balanço oxidado/reduzido nas células, e 

especificamente em cada um dos seus compartimentos modula a sinalização de 

modificações pós-traducionais, influencia as interações proteína-proteína, o tráfico 

subcelular, entre outras funções celulares (revisado por Burhans e Heintz, 2009). 
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Como exemplo, a translocação do fator transcricional Nrf-2 é dependente da 

oxidação dos resíduos de cisteína da proteína acessório Keap 1, que então se 

dissocia da Nrf-2 e, consequentemente, permite sua posterior fosforilação e 

translocação para o núcleo, onde Nrf-2 controla a expressão de diversos genes 

envolvidos com a resposta antioxidante (Osburn e Kensler, 2008). Coincidentemente 

nós observamos que o tratamento de células RKO com DAB dispara a expressão de 

genes controlados por Nrf-2, neste caso, HO-1, NQO-1, xCT (Fig. 4.21) e também 

GCLM (enzima responsável pela síntese de GSH) e SOD1 (ensaio de microarray, 

não apresentado); aumento de RNAm para Nrf-2 também foi observado nos nossos 

ensaios.  

A depleção de grupos tióis e o aumento da resposta de Nrf-2, observados nos 

tratamentos descritos, sugere fortemente que os produtos de oxidação de DAB 

ativam a resposta antioxidante celular. Neste contexto é importante ressaltar que 

diferentes agressores como EROs, aldeídos, metais pesados, xenobióticos e seus 

correspondentes metabolitos são responsáveis por alterar a resposta antioxidante 

celular (Dinkova-Kostova et al., 2005; Genestra, 2007).  Os efeitos letais de EROs e 

do correspondente aldeído de DAB, 2-oxo-4-aminobutanal, foram confirmados pelo 

efeito protetor de catalase, aminoguanidina e NAC adicionados ao meio de cultura 

(Fig. 4.13 e 4.18). O mesmo foi observado quando a linhagem de RINm5f, células 

produtoras de insulina, foram tratadas com aminoacetona na presença de catalase e 

NAC (Sartori et al., 2008).  

A GSH teve importante papel protetor na toxicidade de DAB, como 

demonstrado com a linhagem LLC-MK2, cujo pré-tratamento com BSO, inibidor da 

síntese de GSH, exarcebou a toxicidade de DAB (Fig. 4.16).  Alterações no pool de 
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GSH sabidamente contribuem para maior vulnerabilidade das células ao estresse 

oxidativo (Forman et al., 2003).  

Em termos gerais o desequilibrio entre a produção de espécies reativas e de 

defesas antioxidantes leva à ruptura da delicada rede metabólica celular, devido a 

danos a proteínas, lipídeos e DNA, ativando as vias de sinalização de morte celular, 

seja necrose ou apoptose, ou até mesmo interrompendo o ciclo celular segundo a 

gravidade do estresse (Finkel e Holbrook, 2000). 

Os dados relatados nesta tese mostram que DAB promove agressão oxidativa 

às linhagens celulares estudadas, revelada pela alteração da expressão de genes 

envolvidos na defesa antioxidante, apesar de não exclusiva, já que houve 

decréscimo significativo da população celular (Fig. 4.13 e 4.17). Assim, investigamos 

o mecanismo de morte celular induzido por DAB, tendo-se observado que há 

ativação de apoptose nas células RKO quando tratadas com DAB (Fig. 4.22), muito 

provavelmente mediada pela via das MAPK (Mitogen-activated protein kinase) 

devido à detecção da ativação de SAPK/JNK. A via de sinalização SAPK/JNK é 

ativada em condições de estresse oxidativo por intermédio da quinase ASK, a 

primeira quinase da via (Fujisawa et al., 2007), podendo contribuir para a sinalização 

de apoptose (Davies, 2000).  O desencadeamento de apoptose a células produtoras 

de insulina também foi observado nos estudos de Sartori et al. (2008) com a 

aminoacetona, outra α-aminocetona similar ao DAB.  

A apoptose das células desafiadas com DAB não se revelou evento exclusivo 

de morte, como sugerido pelo efeito observado no pré-tratamento com o inibidor de 

caspases, zVAD-FMK, o qual foi incapaz de preservar completamente a viabilidade 

das células RKO (Fig. 4.22). Por este motivo, investigamos o efeito de DAB no ciclo 
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celular destas células (Fig. 4.23). Observou-se que, de fato, DAB leva à ruptura do 

ciclo celular, como observado pela acumulo significativo da população celular em 

sub-G0 (indício de apoptose), e em G2, e este último, sustentado pelo aumento da 

expressão de p53, necessária para manter a parada de ciclo em G2 (Pietenpol e 

Stewart, 2002; Vermeuten et al., 2003). Além disso, a ativação concomitante de ATM 

sugere fortemente que DAB pode induzir danos ao DNA, que por sua vez sinalizam 

a ativação de apoptose, e a parada de ciclo celular (Fig. 4.23). A exposição de 

células a aldeídos ou espécies reativas, como discutido anteriormente, pode levar à 

promoção de danos em DNA, como quebras das fitas ou modificação em seus 

nucleotídeos que, consequentemente, podem alterar sua dinâmica e conformação 

(Halliwell e Gutterigde, 2007). A indução de quebra de fitas de DNA em fibroblastos 

da linhagem SVNF e em células CHO pelo ALA, assim como a indução de apoptose 

nestas células (Onuki et al., 2004), dão suporte à hipótese de que a toxicidade de 

DAB é mediada por estresse oxidativo.  

4.3. Parte III. Efeito de DAB sobre tripomastigotas de Trypanosoma cruzi e seu 

papel como microbicida. 

Iniciamos nossos estudos com a forma de vida tripomastigota de T. cruzi, 

avaliando sua motilidade e viabilidade sob tratamento com diferentes concentrações 

de DAB (Fig. 4.24). O tratamento com DAB limita a motilidade dos parasitas, 

determinado pela contagem do número de parasitas móveis, de acordo com sua 

concentração e do tempo de exposição. Em concentrações entre 0,5 -1,0 mM DAB, 

praticamente toda a população de parasitas perde sua motilidade após 2 h de 

incubação (Fig. 4.24A). Ensaios de viabilidade com diferentes concentrações de 

DAB (0,05-1,0 mM) e diferentes tempos de exposição foram então realizados. 

Determinamos que os parasitas apresentavam cerca de 20% de viabilidade para a 



92 Resultados e Discussão 

 

 

maior concentração de DAB testada em 4 h de tratamento. Para estimar o IC50 de 

DAB para esses parasitas, tratamos os tripomastigotas de T. cruzi por 4 h em 

concentrações de DAB entre 0,05 e 5,0 mM (Fig. 4.24B). O teste de viabilidade 

confirmou que DAB pode reduzir drasticamente a viabilidade destes parasitas, e foi 

determinado o valor de IC50 = 0,2 mM para tripomastigotas após tratamento de 4 h. 

Curiosamente, o tratamento dos parasitas com DAB leva à redução da motilidade 

celular em menor tempo de exposição (≈ 2 h) seguido da perda de viabilidade após 

maior tempo de incubação (≈ 4 h). Isto sugere que o estresse oxidativo mediado por 

DAB pode ter causado ruptura do metabolismo energético necessário à mobilidade 

celular (van Horssen et al., 2009). Esta observação vai ao encontro dos estudos de 

Menezes et al. (2006), que  demonstraram que o tratamento de epimastigotas de T. 

cruzi com DAB pode causar danos na ultra-estrutura mitocondrial destes parasitas.  
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Figura 4.24. Mobilidade e viabilidade de tripomastigotas de T. cruzi tratados com DAB. Os 

parasitas (1.10
7
/mL) foram tratados com diferentes concentrações de DAB em MEM sem vermelho de 

fenol e acrescido de 2% de soro fetal bovino a 37 °C. A motilidade dos tripomastigotas foi 

determinada através da contagem de parasitas em movimento em câmera Neubauer em microscopia 

de luz (A). O teste de viabilidade foi realizado pelo teste colorimétrico utilizando o reagente WST-1 

(B).  
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 Decidimos então investigar a homeostase redox destes parasitas submetidos 

ao tratamento com DAB, avaliando-se incialmente o conteúdo de tióis reduzidos 

totais e a atividade da TcSOD (Fig. 4.25). Como esperado, DAB é capaz de depletar 

o conteúdo de tióis reduzidos, de acordo com a concentração de DAB empregada, 

sendo que o tratamento com 1,0 mM de DAB levou a uma perda de 

aproximadamente 52% dos tióis reduzidos totais, após apenas 1 hora de tratamento 

(Fig. 4.25A). Diferentemente das células de mamíferos, os tripanossomatídeos 

apresentam um tiol atípico de baixo peso molecular, a tripanotiona, na verdade um 

ditiol, onde duas GSH estão conjugadas a uma espermidina (Fairlamb et al., 1985). 

É conhecido na literatura que este ditiol apresenta importante proteção celular contra 

diferentes oxidantes, como H2O2 (Carnieri et al., 1993) e NO• (Thomson et al., 2003). 

De acordo com os dados publicados, o tratamento com DAB (0,2 e 0,5 mM) elevou a 

atividade de TcSOD significativamente nestes parasitas após 1 ou 4 h de incubação 

(Fig. 4.25B), o que pode ser interpretado como uma resposta protetora, adaptativa, 

ao aumento da produção de superóxido pela oxidação de DAB.  
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Figura 4.25 Efeito de DAB sobre o nível de tióis totais e da atividade de superóxido dismutase 

de tripomastigotas (TcSOD). Os parasitas (1.10
7
/mL) foram incubados com diferentes 

concentrações de DAB em MEM, sem vermelho de fenol e acrescido de 2% de soro fetal bovino a 

37°C. A quantificação dos níveis de tióis reduzidos totais foi realizada pela derivatização com 

monobromobiman o após 1 h de exposição ao DAB (A).  A atividade de TcSOD foi mensurada 

usando o método NBT/PMS (B). Os valores de p para o teste estatístico t-Student são apresentados 

no gráfico.  

 Os efeitos de EROs gerados por DAB sobre os tripomastigotas de T. cruzi 

foram constatados por ensaios de viabilidade suplementando o meio de cultura com 

catalase, putrescina e aminoguanidina (Fig. 4.26). De fato, observamos efeito 

protetor significativo de catalase: aproximadamente 30 e 40% da viabilidade foram 

mantidas quando os parasitas receberam suplementação de 2,5 µM de catalase e 

tratadas com 0,2 e 0,5 mM de DAB, respectivamente. Já a suplementação com 

aminoguanidina, um potente captador de α-oxoaldeídos (Thornalley et al., 2000) não 

mostrou efeito significativo sobre a toxicidade de DAB aos tripomastigotas, embora 

tenha apresentado efeitos significativos quando as linhagens LLC-MK2 e RKO foram 

tratadas sob condições similares (Fig. 4.13 e 4.18). Do mesmo modo, nenhum efeito 

protetor foi verificado na suplementação com putrescina, em contraste com alguns 

dados apresentados na literatura. A adição de putrescina foi capaz de bloquear os 
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efeitos de DAB nos parasitas, inclusive na forma epimastigota de T. cruzi, atribuído à 

competição de DAB pelo transporte de putrescina nestes parasitas (Menenez et al., 

2006; Vannier-Santos et al., 2008). Neste contexto vale notar que adição das 

poliaminas putrescina, espermidina e espermina não protegem Trichomonas 

vaginalis contra os efeitos tóxicos de DAB (Garcia et al, 2005a). 
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Figura 4.26 Efeito de catalase, putrescina e aminoguanidina sobre a toxicidade de DAB a 

tripomastigotas. Os parasitas (1.10
7
/mL) foram incubados com DAB (0,2 e 0,5 mM) na ausência e 

presença de 2,5 µM de catalase, de 5 mM de putrescina, ou de 25 mM  de aminoguanidina em MEM, 

sem vermelho de fenol e acrescido de 2% de soro fetal bovino, a 37 °C, por 4 h. A viabilidade dos 

parasitas foi determinada pelo teste colorimétrico com WST-1. No gráfico são apresentados os 

valores de p para o teste de t-Student entre o controle e o tratamento com DAB.  

 Em seguida, avaliamos o potencial microbicida de DAB durante o processo de 

invasão de tripomastigotas à célula hospedeira (Fig. 4.27) e, posteriormente, seu 

efeito na proliferação da forma amastigota intracelular (Fig. 4.28).  

 O tratamento de tripomastigotas com diferentes concentrações de DAB (0,1 a 

0,5 mM) por 1 h, antes do contato com a célula hospedeira, foi capaz de diminuir 

significativamente o processo de invasão, de forma dependente de sua 
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concentração (Fig. 4.27A). Estimamos uma inibição de cerca de 80% da invasão por 

tripomastigotas quando os parasitas foram tratados com 0,5 mM de DAB. Segundo 

os dados de viabilidade celular (Fig. 4.24), essas condições de tratamento afetariam 

apenas uma pequena parcela dos parasitas. Entretanto, a motilidade destes 

parasitas foi alterada, o que poderia ser um fator limitante no processo de invasão. A 

partir do mesmo ensaio realizado na presença de catalase (2,5 µM), foi possível 

confirmar a hipótese de que o H2O2 formado durante a oxidação de DAB afeta 

drasticamente o processo de invasão. Contudo, a proteção mediada pela adição de 

catalase (30%) foi insuficiente para garantir que o processo de invasão fosse 

comparável ao controle, sugerindo a participação de outras espécies reativas. 

Curiosamente, o tratamento com NAC (5 mM) não apresentou efeito protetor. As 

micrografias ilustram estes dados (Fig. 4.27C).  
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Figura 4.27. Efeito de DAB sobre o processo de invasão de tripomastigotas de T. cruzi à célula 

hospedeira. Os parasitas (1.10
7
/mL) foram incubados com diferentes concentrações de DAB em 

MEM, sem vermelho de fenol e acrescido de 2% de soro fetal bovino, por 1 h a 37°C. Em seguida os 

parasitas foram adicionados a culturas de células epiteliais (LLC-MK2) por 4 h, usando a proporção 

célula:parasita de 1:100. Após 48 h as culturas foram fixadas em 4% PFA e a quantidade de parasita 

por célula hospedeira foi estimada pela contagem aleatória de núcleos corados com DAPI(A). 

Tripomastigotas foram tratados com DAB (0,2 mM) na presença de 2,5 µM catalase ou 5 mM NAC 

(B). Células hospedeiras (LLC-MK2) infectadas foram coradas com Giemsa e as imagens obtidas por 

microscopia de transmissão (C). As barras representam 20 µm. Segundo o teste de Tukey as 

amostras são significativamente diferentes dentro de 0,05% de significância. No gráfico são 

apresentados os valores de p obtidos ( teste de t-Student) para comparação de médias entre controle 

e tratado.  
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 Visto que DAB pode afetar a viabilidade de tripomastigotas em suspensão, 

assim como limitar o processo de infecção por estes parasitas, avaliamos o efeito de 

DAB sobre culturas de LLC-MK2 infectadas com T. cruzi, para investigar o efeito de 

DAB sobre a proliferação de amastigotas intracelulares. Como pode ser observado 

na figura 4.28A, o tratamento com DAB (0,1 a 1,0 mM) por 6 ou 24 h afetou 

significativamente a proliferação dos amastigotas intracelulares, de acordo com a 

concentração de DAB e do tempo de exposição empregados. As micrografias 

obtidas para este ensaio revelam que incubação por 6 h seria mais efetivo como 

tratamento (Fig. 4.28B), levando-se em conta uma menor toxicidade às células 

hospedeiras. Além do mais, a atividade tripanocida de DAB nos tratamentos de 6 ou 

24 h não se mostrou significativamente diferente.  De fato, o tratamento com DAB 

por 24 h causou danos severos à morfologia celular das células hospedeiras. Em um 

artigo recente, foi relatado que células cardíacas após o processo de infecção 

sofrem alteração no seu padrão de expressão gênica e que, entre os genes 

downregulated, estão aqueles envolvidos com a resposta antioxidante (Manque et 

al., 2011). Deste modo, é compreensível que as células LLC-MK2 infectadas com T. 

cruzi apresentem maior vulnerabilidade aos danos oxidativo de DAB. 
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Figu

ra 4.28. Efeito de DAB sobre a proliferação de amastigotas intracelulares.  Células LLC-MK2 

foram incubadas na presença de tripomastigotas de T. cruzi por 4 h, na proporção célula: parasita 

1:100, em MEM acrescido de 2% de soro fetal bovino, a 37°C. Após 24 h da infecção, as células 

foram tratadas com diferentes concentrações de DAB por 6 ou 24 h. Em seguida as células foram 

fixadas em 4% de PFA e a quantidade de parasitas por célula hospedeira foi estimada pela contagem 

aleatória de núcleos corados com DAPI (A). Células hospedeiras (LLC-MK2) infectadas foram 

coradas com Giemsa e as imagens obtidas por microscopia ótica (B). As barras representam 20 µm. 

Segundo o teste de Tukey as amostras são significativamente diferentes com 0,05% de significância. 

No gráfico são apresentados os valores de p obtidos o teste de t-Student para comparação de médias 

de controle e tratamento.  
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Discussão do mecanismo de toxicidade de DAB a Trypanosoma cruzi 

O Trypanosoma cruzi é um organismos auxotrófico para poliaminas, uma vez 

que não possui o gene para ODC ativo (Ariyanayagam e Fairlamb, 1997). Estes 

organismos dependem exclusivamente do transporte de putrescina do meio 

extracelular, e para tal, apresentam um eficiente sistema de transporte ativo, 

dependente de tióis e regulado pela temperatura do meio e pelo potencial de 

membrana (Le Quesne e Fairlamb, 1996; Pereira et al., 2008). Até mesmo a rota 

alternativa para a biosíntese de putrescina é ausente em T. cruzi, segundo descrito 

por Carrillo et al. (2003). Estes parasitas não apresentam a via de conversão de 

agmatina a putrescina, catalisada pela arginina decarboxilase (ADC). Muito 

importante foi a demonstração de que DAB, um análogo da putrescina e, segundo 

Stevens et al. (1977), um inibidor competitivo da ODC, é capaz de limitar a 

proliferação de epimastigotas de T. cruzi em concentrações milimolares (Menezes et 

al., 2006), além de causar danos oxidativos a lipídeos e a ultraestrutura de 

mitocôndrias. Efeitos similares foram observados em culturas de Giardia lamblia por 

Maia et al. (2008), que aventaram a hipótese de que DAB poderia ser oxidado por 

aminoxidases, enzimas que catalisam a oxidação de aminas biogênicas, incluindo as 

poliaminas. Estes dados suportam nossa hipótese de que a citotoxicidade de DAB 

está relacionada a sua ação pró-oxidante. 

Esta tese mostra que tripomastigotas de T. cruzi são vulneráveis a DAB, 

refletida por perda de motilidade celular e drástica redução da viabilidade destes 

parasitas após 4 h de tratamento com DAB (Fig. 4.24). As formas de vida de T. cruzi 

apresentam padrão de defesa antioxidante distinto (Piacenza et al., 2012). A 

expressão de peroxidases na forma tripomastigotas se encontra mais elevada que 

na forma epimastigota, um padrão indicativo de virulência e consequente 
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capacidade destes parasitas de contornarem a ação oxidativa durante os processos 

de infecção à célula hospedeira (Piacenza et al., 2009). Por outro lado, o conteúdo 

tiólico na forma epimastigota é pelo menos duas vezes maior que na forma 

tripomastigota (Faundez et al., 2005).  O conteúdo tiólico deve de fato exercer 

importante papel protetor contra os efeitos de DAB, visto que a forma tripomastigota 

apresentou maior vulnerabilidade à toxicidade de DAB (IC50 0,2 mM para 4 h de 

tratamento), enquanto que a forma epimastigota resistiu ao tratamento com maiores 

concentrações de DAB e tempo de exposição (IC50 1,18 mM para 4 dias de 

tratamento), segundo o relato de Menezes et al. (2006). A importância da 

tripanotiona na defesa antioxidante revela-se na sua dependência de múltiplas 

enzimas do sistema redox (Muller et al., 2003; Krauth-Siegel e Comini, 2008) e 

igualmente reações redox não enzimáticas (Flohé, 2012).  Assim, a concentração de 

aminoácidos, açúcares, proteinas e fatores de crescimento no meio de cultura 

podem minimizar efeitos oxidativos. Concidentemente, o tratamento de 

tripomastigotas com DAB em nossos estudos resultou em significativa depleção do 

conteúdo tiólico, acompanhada pelo aumento da atividade de TcSOD (Fig. 4.25), 

sendo que ambos-conteúdo tiólico e SOD-, representam a defesa primária contra o 

estresse oxidativo (Irigoín et al., 2008).  O estresse oxidativo mediado por nifurtimox 

e seus derivados heterocíclicos a T. cruzi minimiza severamente o conteúdo de tióis 

de baixo peso molecular (Boiani et al., 2010).   

O efeito protetor observado de catalase (Fig. 4.26) corrobora nossa hipótese 

de que a citotoxicidade de DAB está relacionada à produção de EROs durante sua 

oxidação. A propósito, a viabilidade de T. cruzi pode ser sensivelmente afetada pelo 

tratamento com concentrações entre 20-100 µM de H2O2, e em resposta a este 
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estresse, há indução de enzimas do sistema de peroxidases dos parasitas, como 

mecanismo de destoxificação (Finzi et al., 2004).  

Consistente com o efeito de DAB sobre a viabilidade e motilidade de 

tripomastigotas de T. cruzi, o processo de invasão foi significativamente reduzido 

pelo pré-tratamento com DAB, sendo que esse efeito foi diminuído pela adição de 

catalase (Fig. 4.27). Curiosamente, a adição de NAC não exerceu efeito protetor. A 

catalase, como uma peroxidase atua na decomposição de H2O2 (Tafazoli e O'Brien, 

2005), porém em nossos experimentos sua atividade está limitada ao ambiente 

extracelular onde foi adicionada. Em contraste, NAC é altamente permeável 

podendo prover proteção redox tanto no meio extracelular, quanto nos 

compartimentos intracelulares, além de estimular a síntese de GSH (De Vries e De 

Flora, 1993). Certamente, em ensaios de curta duração catalase deve exercer maior 

proteção que NAC (ver seção II, Fig. 4.16, em que o pré-tratamento com NAC limita 

completamente os efeitos tóxicos de DAB). Além disso, há dados na literatura que 

mostram que NAC pode igualmente atenuar a invasão da célula hospedeira por 

tripomastigotas de T. cruzi (Guevara et al., 2000), ou, pelo contrário, facilitar o 

processo (MacLeod et al., 2007). Na verdade, NAC atua favorecendo a resposta 

antioxidante celular seja como equivalente redutor ou como precursor de GSH, 

aumentando assim as defesas antioxidantes necessárias para ambos, parasita e 

célula hospedeira.  

DAB mostrou-se também efetivo em diminuir a proliferação de amastigotas 

intracelulares de T. cruzi (Fig. 4.28). Resposta similar foi observada quando 

macrófagos murinos infectados com L. amazonensis foram tratados com DAB 

(Vanier-Santos et al., 2008). DAB, entretanto, apresentou notável toxicidade às 
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células hospedeiras, principalmente no tratamento de 24 h (Fig. 4.28B). Até o 

momento, uma grande variedade de compostos tem sido estudada, a maioria deles 

com alta atividade tripanocida, porém com igual toxicidade às células de mamíferos, 

restringindo assim sua aplicação como quimioterápicos (Pacheco et al., 2009; Soeiro 

et al., 2009; Valdez et al., 2009).  
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5. Conclusões  

Os resultados apresentados na Parte I das seções Resultados e Discussão 

desta tese permitemconcluir que DAB, em seguida à sua enolização catalisada por 

íons fosfato, sofre reação de oxidação do carbono 1 vizinho à carbonila, catalisada 

por íons de metais de transição como Fe(II) ou Cu(II). A oxidação de DAB pelo 

oxigênio dissolvido é propagada pelo radical O•- e acompanhada da produção de 

H2O2. Outras espécies radicalares também são produzidas durante a oxidação de 

DAB como HO• e o radical enoila ressonante de DAB. Os outros prodtos de oxidação 

são NH4
+ e o 2-oxo-4-aminobutanal, além deseus produtos de condensação 

intermolecular de caracter pirrólico (Esquema 4.1). O mecanismo químico de 

oxidação de DAB é similar ao descrito anteriormente para o ALA e AA (Monteiro et 

al.,  1989; Dutra et al., 2001, respectivamente).  

Demonstramos também que DAB é capaz de causar danos a biomoléculas, 

inclusive liberação de ferro de ferritinas e perda de fluorescência de resíduos de 

triptofano em ferritinas e apotransferrinas. Também foi observada lipoperoxidação de 

liposomos de fosfatidilcolina e cardiolipina incubados com DAB. Este conjunto de 

dados atesta que DAB pode exercer ação pró-oxidante em células, o que justificou a 

investigação desta atividade em linhagens de células de mamíferos (LLC-MK2 e 

RKO) e, em seguida, na forma tripomastigota de Trypanosoma cruzi.  

A literatura sobre DAB estabelece que este, por meio da inibição da ODC, 

limita a proliferação de diferentes parasitas (Reis et al., 1999; Calvo-Mendez et al., 

1999; Maia et al., 2008; Vanier-Santos et al., 2008; Menezes et al., 2006).  Como α-

aminocetonas estudadas previamente, o DAB é passível de oxidação em meio 

fisiológico (Bechara et al., 2007). Por isso, consideramos relevante estudar o 
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mecanismo de ação tóxica de DAB em células de mamiferos, onde a regulação da 

ODC é finamente controlada a nível transcricional e pós-traducional e onde seu 

tempo de meia vida não excede 20 min (Manen e Russell, 1977; Pegg; 2006). Nossa 

hipótese de trabalho residia nos efeitos pro-oxidantes de DAB ao lado ou 

sobrepujando sua ação inibitória sobre ODC. 

Os dados apresentados na Parte II da seção de Resultados e Discussão 

evidenciam a  redução da viabilidade das linhagens LLC-MK2 e RKO causada por 

DAB, possivelmente relacionada à alteração da homeostase redox, seguida do 

desencadeamento de apoptose e parada de ciclo celular. Curiosamente a linhagem 

RKO, câncer de cólon humano, mostrou-se mais vulnéravel a DAB (IC50 0,3 mM) do 

que a linhagem LLC-MK2 (IC501,5 mM) de epitélio de rim de macaco Rhesus. 

 Em resposa ao estresse oxidativo promovido por DAB, há indução de 

resposta antioxidante na linhagem RKO, atestada pelo aumento da expressão de 

Nrf-2, fator transcricional de genes envolvidos com a defesa antioxidante, e de 

genes por ela regulados como HO-1, xCT e NOQ1 , assim como da atividade de 

SOD na linhagem LLC-MK2. Contudo o aumento da resposta antioxidante mostrou-

se insuficiente para evitar danos oxidativos que desencadearam morte celular. O 

conteúdo de GSH mostrou-se importante na proteção contra a toxicidade de DAB.  

O tratamento de tripomastigotas T. cruzi com DAB revelou que estes 

parasitas são sensíveis à ação pró-oxidante de DAB (Parte II da seção de 

Resultados e Discussão), sugerido  pela drástica redução da viabilidade destes 

parasitas (IC50 0,2 mM) na incubação de 4 h (Fig. 4.24). Estes parasitas também 

apresentaram significativa depleção do seu conteúdo tiólico, proporcional à 

concentração de DAB no meio. O processo de invasão por tripomastigotas à célula 
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hospedeira foi sensivelmente atenuado pelo pré-tratamento destes parasitas com 

DAB, enquanto que a adição de catalase protegeu consideravelmente estes 

parasitas, recuperando assim a taxa de infecção. De igual modo, DAB foi também 

capaz de minimizar a proliferação de amastigotas intracelulares de T. cruzi, mas 

apresenta alta toxicidade para as células hospedeiras, o que dificulta seu possível 

uso como quimioterápico da Doença de Chagas.  

A figura 5.1 sumariza os dados apresentados nesta tese, onde se comprova 

que os produtos de oxidação de DAB medeiam sua toxicidade a linhagens de 

células de mamífero e de T. cruzi.  

 

Figura 5.1. Visão geral do efeito dos produtos de oxidação de DAB sobre as linhagens de 

células de mamíferos LLC-MK2 e RKO e da forma tripomastigota de Trypanosoma cruzi. 
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The α-aminoketone 1,4-diamino-2-butanone (DAB), a putrescine analogue, is highly toxic to various
microorganisms, including Trypanosoma cruzi. However, little is known about the molecular mechanisms
underlying DAB's cytotoxic properties. We report here that DAB (pKa 7.5 and 9.5) undergoes aerobic oxidation
in phosphate buffer, pH 7.4, at 37 °C, catalyzed by Fe(II) and Cu(II) ions yielding NH4

+ ion, H2O2, and 4-amino-
2-oxobutanal (oxoDAB). OxoDAB, like methylglyoxal and other α-oxoaldehydes, is expected to cause protein
aggregation and nucleobase lesions. Propagation of DAB oxidation by superoxide radical was confirmed by the
inhibitory effect of added SOD (50 U ml−1) and stimulatory effect of xanthine/xanthine oxidase, a source of
superoxide radical. EPR spin trapping studies with 5,5-dimethyl-1-pyrroline-1-oxide (DMPO) revealed an
adduct attributable to DMPO–HO•, and those withα-(4-pyridyl-1-oxide)-N-tert-butylnitrone or 3,5-dibromo-
4-nitrosobenzenesulfonic acid, a six-line adduct assignable to a DAB• resonant enoyl radical adduct. Added
horse spleen ferritin (HoSF) and bovine apo-transferrin underwent oxidative changes in tryptophan residues
in the presence of 1.0–10 mM DAB. Iron release from HoSF was observed as well. Assays performed with
fluorescein-encapsulated liposomes of cardiolipin and phosphatidylcholine (20:80) incubated with DAB
resulted in extensive lipid peroxidation and consequent vesicle permeabilization. DAB (0–10 mM)
administration to cultured LLC-MK2 epithelial cells caused a decline in cell viability, which was inhibited
by preaddition of either catalase (4.5 μM) or aminoguanidine (25 mM). Our findings support the hypothesis
that DAB toxicity to several pathogenic microorganisms previously described may involve not only reported
inhibition of polyamine metabolism but also DAB pro-oxidant activity.
ra).

l rights reserved.
© 2011 Elsevier Inc. All rights reserved.
Similar to 5-aminolevulinic acid (ALA), a heme precursor implicated
in acquired and inborn porphyria [1,2], and aminoacetone (AA), a
threonine and glycine catabolite suggested to be related to diabetes
manifestations [3,4], the microbicide 1,4-diamino-2-butanone (DAB)
bears an amino group vicinal to a carbonyl group (Scheme1), rendering
DABprone to fast enolization and subsequentmetal-catalyzedoxidation
by dissolved dioxygen. Reactive oxygen species, ammonium ions, and
α-oxoaldehydes are the main products of ALA and AA chemical
oxidation [5–7]. α-Oxoaldehydes such as 3,4-dioxovaleric acid and
methylglyoxal, produced byALA and AA, respectively, have been shown
to be highly cytotoxic and genotoxic electrophiles [6,8]. They partake in
electrophilic attack on amino groups of proteins and nucleobases
yielding Schiff bases, Maillard adducts, and ethane DNA adducts, which
are putative biomarkers of oxidative and carbonyl stress in aging-
related diseases and diabetes [9,10]. Protein aggregation and dysfunc-
tion due to cross-linking with these reactive dicarbonyls may underlie
the clinical manifestations of such disorders.
Recently DAB has been reported to be toxic to several pathogens,
including Trypanosoma cruzi, the etiologic agent of Chagas disease
[11]. Other pathogenic microorganisms reported to be affected by
DAB include Leishmania amazonensis[12], Giardia lamblia[13], and
Tritrichomonas foetus[14]. It is thought that themajor effect of DAB upon
microorganisms is the inhibition of ornithine decarboxylase (ODC;
Ki=0.9 μM), the enzyme that catalyzes the first step in polyamine bio-
synthesis culminating in cell arrest [15,16]. Polyamines have long been
known to play fundamental roles in growth, development, cellular
differentiation, macromolecular stabilization, and apoptosis [17,18].

Here, we report that DAB undergoes metal-catalyzed aerobic
oxidation in phosphate buffer to yield an α-oxoaldehyde and reactive
oxygen species (ROS), which could drive oxidative damage to added
ferritin, apo-transferrin, and biomimetic liposomes. Superoxide radical
is shown to propagate the oxidation of DAB to 1-imino-4-amino- 2-
butanone, whose hydrolysis yields 4-amino-2-oxobutanal (oxoDAB)
and NH4

+ ion. As expected from Schiff-type additions, further formation
of a pyrrole adduct of oxoDAB with remaining DAB is demonstrated.
Finally, DAB is shown to promote oxoDAB- and ROS-mediated loss of
epithelial cell viability, revealing a mechanism that may contribute to
the reported DAB toxicity to pathogenic microorganisms.

http://dx.doi.org/10.1016/j.freeradbiomed.2011.03.033
mailto:ejhbechara@gmail.com
http://dx.doi.org/10.1016/j.freeradbiomed.2011.03.033
http://www.sciencedirect.com/science/journal/08915849


Scheme 1. Chemical structures of 1,4-diamino-2-butanone, aminoacetone, and 5-
aminolevulinic acid.
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Materials and methods

Materials

DAB, Chelex-100, diethylenetriaminepentaacetic acid (DTPA), des-
ferrioxamine, bovine blood Cu,Zn superoxide dismutase (SOD), horse
spleen ferritin (HoSF), bovine apo-transferrin, bovine liver catalase
(CAT), ammonia diagnostic kit, FeSO4, CuSO4, xanthine, bovine milk
xanthine oxidase, mannitol, semicarbazide, N-acetyl-L-cysteine (NAC),
5,5-dimethyl-1-pyrroline-1-oxide (DMPO), α-(4-pyridyl-1-oxide)- N-
tert-butylnitrone (POBN), Triton X-100, phosphatidylcholine, and
cardiolipin were purchased from Sigma–Aldrich (St. Louis, MO, USA).
Acetic acid, NaOH, Na2HPO4·12H2O, NaH2PO4·H2O, and NaCl were
supplied by Merck (Darmstadt, Germany). The spin trap 3,5-dibromo-
4-nitrosobenzenesulfonic acid (DBNBS) was prepared as previously
described [19]. All other chemicals were of analytical grade. DAB stock
solutions were prepared with degassed 18 MΩ Milli-Q water and kept
under nitrogen atmosphere. All buffers were pretreated with Chelex-
100.

Oxygen consumption

Oxygen uptake was measured using a Clark-type electrode in a
sealed glass chamber (Hansatech Instruments Ltd, Norfolk, UK). All
experiments were carried out in air-equilibrated 100 mM phosphate
buffer, pH 7.4, at 37 °C.

EPR spin trapping experiments

EPR spectra of DMPO, POBN, and DBNBS spin adducts were
recorded in a Brucker EMX spectrometer at room temperature. All
spectra were recorded after 20 min of reagent incubation in 100 mM
phosphate buffer, pH 7.4, at 25 °C. The instrumental conditions were
as follows: microwave power, 20.21 mW;modulation amplitude, 0.15
mT; time constant, 164.84; and gain, 1.12×106.

UV–Vis and fluorescence spectral analyses

DAB decay at 37 °Cwasmonitored in the region of 200 to 500 nm in
a Varian Cary 50 Bio UV–Vis spectrophotometer (Australia Pty Ltd) and
spectrofluorimetrically using SpexFluorolog 1681 equipment (Horiba
Scientific, Ann Arbor, MI, USA). Ferritin and apo-transferrin were
incubated with 1.0–10 mM DAB in 100 mM phosphate buffer, pH 7.4,
at 37 °C. Tryptophan fluorescence data were obtained at 280/345 nm
after 2 h incubation using a Spectra Max M2e microplate reader
(Molecular Devices, Sunnyvale, CA, USA).

Product analysis

DAB oxidation products from 3.0 mM DAB in air-equilibrated
100 mM phosphate buffer, pH 7.4, at 37 °C, under agitation for 2 h,
were analyzed by HPLC. Products were separated using aWaters HPLC
system (Waters Corp., Milford, MA, USA) equipped with a photodiode
array detector and a fluorescence detector. The HPLC conditions were
adapted from Itakura et al. [20] as follows: isocratic mobile phase
methanol:water (10:90, v/v) with 0.2% acetic acid, Supelco column
C18 (250×4.6 mm, 5 μm particle size), flow rate 0.70 ml min−1. All
analyses were performed at room temperature.

Electrospray ionization mass spectra (ESI/MS) were obtained in an
LCD Ion Max Advanced spectrometer (Thermo Finnigan, Waltham,
MA, USA) in positive mode under the following conditions: voltage,
10 V; nitrogen used as the sheath gas at 20 psi; temperature, 275 °C;
spray voltage, 4.5 kV; capillary voltage, 10 V; tube lens offset, 5 V.
Fractions collected under the HPLC peaks were concentrated and
injected directly into the ESI/MS spectrometer.

Ammonia was assayed spectrophotometrically in the final reaction
mixture using a commercial kit (Ammonia Diagnostic Kit; Sigma) based
on the NADPH-dependent enzymatic amination of α-oxoglutarate.

Ferritin iron release

Horse spleen ferritin was purified on Sephadex G-25 as described by
Oteiza et al. [21] to remove loosely bound iron. Protein concentration
was determined by the classicmethod of Bradford [22]. Iron released by
DAB from ferritinwas followedbymeasuring the increase in absorbance
at 530 nm due to chelation of Fe(II) by bathophenanthroline sulfonate
(A530=22.14 cm−1 mM−1). Experimental conditions were 1.0 mM
bathophenanthroline sulfonate and 2.5 mg ml−1 HoSF in 100 mM
phosphate buffer, pH 7.4, at 37 °C, in the presence of 1.0–10mM DAB
with or without 5–400 U ml−1 SOD, incubated for 2 h.

Lipid peroxidation

Liposomes made from phosphatidylcholine:cardiolipin (80:20)
were prepared by sonication according to Oteiza and Bechara [23]. To
evaluate the effects of DAB on lipid peroxidation, 0.60 mMphospholipid
was incubated in 100 mMphosphate buffer, pH 7.4, at 37 °C, for 60 min,
in the presence of 1.0–5.0 mM DAB and 3 μM Fe(II)EDTA or Cu(II). The
reaction was stopped by addition of 4% (final concentration) tert-
butylated hydroxytoluene. Lipid peroxidation was determined by HPLC
using fluorimetric detection of thiobarbituric acid–malondialdehyde
(TBA–MDA) adducts against a standard curve obtained with 1,1,3, 3-
tetramethoxypropane [24,25], after minor modification as follows. The
separation was achieved using a Supelco column C18 (250×4.6 mm,
5 μmparticle size) and amobile phasemade fromKH2PO4–KOH (5 mM,
pH7.0) andmethanol (50:50 v/v),with a flow rate of 0.7 mlmin−1. The
TBA–MDA adduct was monitored at λex=515 nm and λem=553 nm.

5(6)-Carboxyfluorescein (CF) was encapsulated into phosphatidyl-
choline:cardiolipin liposomes (80:20) prepared by sonication according
to Oteiza et al. [23], under self-quenching conditions (0.10 M). CF re-
lease from DAB-treated liposomes was measured as the increase in
fluorescence at 550 nm(excitation 490 nm) due to dilution of the probe
in the external medium. Liposomes (0.60 mM phospholipids) were
incubated in 100 mM phosphate buffer, pH 7.4, at 37 °C, for 24 h.
Complete release was obtained by addition of Triton X-100 (0.2% final
concentration). CF release was calculated as (F1/F0)×100, where F1 is
the fluorescence at 550 nm in the absence of Triton X-100, and F0 is the
fluorescence at 550 nm in the presence of Triton X-100.

Cell culture and treatments

LLC-MK2, a monkey kidney epithelial cell line, was maintained in
minimum essential medium (MEM) (Invitrogen, Carlsbad, CA, USA)
supplemented with 10% fetal bovine serum (FBS) (Cultilab, Campinas,
SP, Brazil) at 37 °C and 5% CO2. For cell viability assays, LLC-MK2 cells
were seeded in a 24-well plate at a density of 5×104 cells/well 24 h
before the treatments. Cell viability was determined using 3-[4,5-
dimethylthiazol-2-yl]-2,5-diphenyl tetrazolium bromide (MTT;
Sigma–Aldrich). Viability was determined by the level of reduced
MTTmeasured at 570 nm, expressed as a percentage of the control as a
reference.



Table 1
Effects of ROS scavengers on the rate of oxygen uptake by DAB in the presence of
transition metal ions.

System % Inhibition

Cu(II)aq Fe(II)EDTA
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Statistical analysis

Data represent at least three independent experiments, expressed
as means±SD. The Student t test or ANOVA was employed for
statistical analysis, using a significance of pb0.05.
Catalase 52±0.94 20±0.96
Mannitol 8.65±1.38 36±8.07
Semicarbazide No 43±3.26
SOD 2.69±0.49 35±1.58
GSH 83±0.27 9.35±3.01

Oxygen uptake by 3 mM DAB in 100 mM phosphate buffer, pH 7.4, at 37 °C in the
presence of 3 μM Cu(II) or Fe(II)EDTA was measured. Catalase, 4.5 μM; mannitol,
50 mM; semicarbazide, 5 mM; SOD, 50 U ml−1; and GSH, 1 mM.
Results

Oxygen uptake

Addition of DAB (3.0 mM) to normally aerated 100 mM phosphate
buffer ([O2] ~200 μM [26]), pH 7.4, immediately triggers oxygen
consumption (Fig. 1, curve a). Maximum oxygen uptake rates (kobs,
s−1) respond linearly to the increase in DAB concentration (1.0–
5.0 mM) and allow the calculation of an apparent second-order rate
constant, k2, as 0.100±0.007 M−1 s−1 (Fig. 1, inset). The addition of
desferrioxamine or DTPA (1.0 mM) to the system inhibited oxygen
consumption by DAB (Fig. 1, curves b and c), suggesting the
presence of contaminant metals that are putatively able to catalyze
oxidation reactions by dioxygen [27]. Accordingly, medium supple-
mentation with 3.0 or 10 μM Fe(II)EDTA or 3.0 μM aqueous Cu(II)
resulted in the acceleration of oxygen consumption by DAB (Fig. 1,
curves d, e, and f). Controls consisting of buffer and added transition
metals do not show oxygen consumption (Fig. 1, curves g and h).
Copper(II)-catalyzed DAB oxidation was threefold faster than with
Fe(II)EDTA. Transition metal ions catalyze both the initiation and the
propagation steps once they originate hydroxyl radical by Fenton-
type reactions, which can initiate further events of DAB hydrogen
abstraction and oxygen uptake [28].

Addition of scavengers of reactive oxygen species to the reaction
mixture inhibits oxygen uptake (Table 1). With regard to the Fe(II)
EDTA (3 μM)-catalyzed DAB (3.0 mM) oxidation, the observed
inhibitory effects of Cu,ZnSOD (35%), semicarbazide (43%), CAT
(20%), and mannitol (36%) attest to the intermediacy of O2

•−, H2O2,
and HO• species, respectively. Autoxidation of ferrous ion may
contribute as a source of O2

•− radical that can initiate DAB oxidation.
CAT and GSH decreased the observed rate of Cu(II)-catalyzed oxygen
uptake by 50 and 83%, respectively, whereas the other scavengers had
no significant effects, suggesting formation of high amounts of H2O2
Fig. 1. Effects of metal chelator and Fe(II)EDTA or Cu(II) on oxygen consumption by
DAB. Shown are the time courses of oxygen consumption by 3.0 mM DAB (curve a)
alone or in presence of (curve b) 1.0 mM desferrioxamine, (curve c) 1.0 mM DTPA,
(curve d) 3 μM Fe(II)EDTA, (curve e) 10 μM Fe(II)EDTA, and (curve f) 3 μM Cu(II) and
the controls in the absence of DAB, (curve g) 3.0 μMFe(II)EDTA and (curve h) 3.0 μMCu
(II). The inset shows the effect of DAB concentration on the observed autoxidation rate.
Calculation of kobs and k2 app values assumed [O2] of 200 μM. The data represent the
mean values obtained from three independent experiments.
by the Cu(II)-catalyzed reaction. Hydrogen peroxide may originate
highly oxidizing hydroxyl radical by a Fenton-type reaction [27],
thereby amplifying DAB oxidation by hydrogen abstraction.

Co-oxidation of DAB and xanthine in the presence of xanthine
oxidase, a well-known source of O2

•−, confirms (Fig. 2, curve c) the
ability of O2

•− ions to abstract one electron from DAB, thus initiating
and propagating the oxidative reaction. Previously, Machino and
Fridovich [29] reported that dihydroxyacetone phosphate oxidation
by dioxygen, a reaction propagated by superoxide radical, is triggered
upon addition of xanthine/xanthine oxidase as well.

That H2PO4
− ion acts as an bifunctional acid–base catalyst of DAB

enolization, as previously found for ALA [30] and AA [5], is supported
by the increasing rates of oxygen uptake measured at higher
concentrations of phosphate (Fig. 3B) [31]. Enolates are known to
be more easily oxidized than the corresponding carbonyl forms [32].
The bell-shaped pH profile of DAB oxidation peaks at roughly 7.8,
probably reflecting the overlap of two titration curves: the ascendant
portion is probably due to DAB acid dissociation (pKa=7.5; inset,
Fig. 3A), thus favoring enolization, and above pH 7.8, the decrease in
H2PO4

− concentration (pKa of H2PO4
−=7.2; Fig. 3B).
EPR spin trapping studies

EPR spin trapping studies with DMPO (Fig. 4A), POBN (Figs. 4B and
C), and DBNBS (Fig. 4D)were conducted in normally aerated phosphate
buffer to detect and possibly identify oxygen- and carbon-centered
radical intermediates. A four-line spectrum (αN=αH=1.47 mT)
Fig. 2. Co-oxidation of DAB and xanthine in the presence of xanthine oxidase. Shown are
time courses containing (curve a) 3.0 mM DAB alone, (curve b) xanthine (0.3 mM)/
xanthine oxidase (25 μM), or (curve c) DAB+xanthine/xanthine oxidase. The numbers
represent themean values of reaction rates (μMmin−1) obtained from three independent
experiments.

image of Fig.�1
image of Fig.�2


Fig. 3. pH profile of DAB oxidation and effect of phosphate. (A) Oxygen consumption by 3 mMDABwas monitored at various pH's (n=3). The inset shows the titration curve of DAB
with NaOH in degassed Milli-Q water under a nitrogen atmosphere. (B) Oxygen consumption by 3.0 mM DAB in the presence of 3 μM Fe(II)EDTA or Cu(II), at various phosphate
concentrations (n=3). Ionic strength was kept constant using a 0.52 M NaCl stock solution.
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assignable to the DMPO–HO• adduct [33] was found, probably formed
from decomposition of the DMPO–O2

•− adduct as suggested by the
quenching effect of added 50 U ml−1 SOD (Fig. 4A) and methyl radical
formation when in the presence of dimethyl sulfoxide (not shown). In
the presence of Fe(II)EDTA or Cu(II), the spin trapping experiments
revealedno significant signal intensification.However, SOD (50 Uml−1)
addition slightly decreased the EPR signal, and CAT (4.5 μM) completely
abolished the signal fromboth iron- (not shown) and copper-containing
(Fig. 4A) systems, which stresses the role of hydroxyl radical as a key
DAB-oxidizing intermediate [7,34].

Spin trapping experiments with POBN revealed a stable major six-
line signal with αN=1.5 mT, αH=0.19 mT (Fig. 4B) that can be
attributed to a carbon-centered radical [33], probably the resonant
enoyl radical NH2CH•COCH2CH2NH3

+, as previously showed by
Monteiro et al. when studying another α-aminoketone, namely ALA
[30]. A minor six-line signal with αN=1.5 mT, αH=0.32 mT also
appears, which is tentatively assigned to the POBN adduct formed by
trapping the oxygen-centered resonant form of the DAB enoyl radical
species. Contribution of the two canonic forms of the DAB resonant
enoyl radical to the EPR spectrum is simulated in Fig. 4B. Therein, the
time course of the EPR spectra shows slow increase in the minor DAB
adduct. Hyperfine coupling constants of POBN adducts with carbon-
centered and oxygen-centered radicals are long known to exhibit
similar values [33]. The concentration of themajor POBN–DAB• radical
adduct increases upon increasing the DAB concentration when in
presence of Fe(II)EDTA (Fig. 4C). No EPR signal was detected in the
absence of metal. Additionally, the concentration effect of DAB in the
Cu(II)-catalyzed reaction was not as intense as that observed with Fe
(II)EDTA. Addition of SOD (50 U ml−1) decreased partly the signal
amplitude, whereas CAT (4.5 μM) completely abolished the EPR
signal. These data support the hypothesis that both superoxide and
hydroxyl radicals contribute to formation of the DAB enoyl radical.

On the other hand, DBNBS spin trapping studies endorsed the
formation of a carbon-centered radical, characterized by a six-line
spectrum with αN=1.21 mT, αH=0.48 mT (Fig. 4D). Accordingly, the
EPR signalwas intensifiedupon increasing the concentration ofDAB and
attenuatedwhenSODorCATwas added (data not shown). A similar EPR
spectrum was obtained for a putative DBNBS–ALA• radical adduct [36].
The observed asymmetry of the EPR spectrum depicted by Fig. 4D may
be due to the presence of yet unidentified minor radicals.
Product analysis

Like ALA and AA [5,30], DAB produces NH4
+ ion by oxidation at

3.0 mM in normally aerated 100 mMphosphate buffer, pH 7.4, at 37 °C,
after 2 h incubation: 100±20 μM (n=9) from DAB alone, 140±10 μM
(n=9) from DAB plus 3 μM Fe(II)EDTA, and 220±20 μM (n=9) from
DAB plus 3 μM Cu(II). The NH4

+ concentration values produced in
the presence of different catalysts are statistically different (pb0.05;
ANOVA) and are expected to be limited by the concentration of dis-
solved oxygen, known to be approximately 200 μM in 100 mM
phosphate buffer at 37 °C [26]. When studied in pure oxygen-purged
buffer, theNH4

+ concentration in thefinal reactionmixture of the Cu(II)-
catalyzed systemwas threefold higher (570±50 μM, n=9) than in air-
equilibrated buffer, compared to 70±10 μM (n=9) under argon.

The product expected from DAB oxidation, the α-oxoaldehyde
oxoDAB, was not detected by HPLC analysis after derivatization with
1,2-benzenediamine [35]. Instead, as predictable by oxoDAB Schiff
condensation with excess DAB, pyrrole derivatives were found by
HPLC and MS analyses as shown below.

Fig. 5A shows the HPLC traces at 275 and 310 nm of DAB oxidation
products after 2 h incubation in Fe(II)EDTA-containing phosphate
buffer (Fig. 5A, inset). Three fractions with retention times of 4.1, 4.4,
and 5.8 minwere collected, corresponding to compoundswith λmax at
310, 275, and 310 nm, respectively. The HPLC/fluorescence detection
traces allowed the product collected at 4.1 min to be identified as
efficiently fluorescent compared to the others (λex=326 nm and
λem=412 nm, Fig. 5B, inset).

The fractions collected under the HPLC peaks were analyzed by
mass spectrometry using direct infusion in the EPI mode (Figs. 6A, B,
and C). The fraction collected at 4.1 min revealed the presence of an
abundant ionwithm/z183, and aminor ionwithm/z167,whereas that
collected at 5.8 min showed anm/z 187 ion as themajor component, a
significant concentration of them/z 183 ion, and a minor ion withm/z
167. Finally, the fraction collected at 4.4 min (λmax=326 nm) contains
the molecular ionm/z 167 and a minor ion withm/z 183 (Fig. 6C). The
molecular ions [M+H]+ could tentatively be assigned to the
condensation product of DAB with oxoDAB (C8H17N3O2, m/z=187),
followedby its cyclization to a oxoDAB-derived pyrrolone (C8H12N3O2,
m/z=183), whose second cyclization yields an oxoDAB dipyrrolone
derivative (C8H11N2O2, m/z=167) (see Scheme 2, under Discussion).
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Fig. 4. EPR spin trapping studies of the metal-catalyzed aerobic oxidation of DAB. (A) EPR spectra of DMPO–radical adducts were obtained after 20-min incubation of reaction
medium at 25 °C containing 3.0 mM DAB or 100 mM DMPO or DAB in the presence of 3 μM Fe(II)EDTA, 50 U ml−1 SOD, or 3 μM Cu(II) or Cu(II) and 50 U ml−1 SOD or 4.5 μM CAT.
(B) Time course and spectral simulation of POBN–radical adducts formed upon incubation of 10 mM DAB in presence of 25 μM Fe(II)EDTA. *Major adduct: αN=1.5 mT,
αH=0.19 mT. °Minor adduct: αN=1.5 mT, αH=0.32 mT. (C) 3.0–10 mM DAB incubated with 100 mM POBN, in presence of the 3 μM Fe(II)EDTA with and without 50 U ml−1 SOD
or 4.5 μM CAT or in the presence of 3 μM Cu(II). (D) EPR spectra of DBNBS–radical adducts after incubation of 10 mMDAB in presence of 3 μM Fe(II)EDTA with or without 100 U SOD
or 7.5 μM CAT or in the presence of Cu(II).The data represent the mean values obtained from five independent experiments.
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The main fragments of each molecular ion are consistent with the
assigned structures: C8H17N3O2−C4H9NO, m/z=103; C8H12N3O2

−NH2, m/z=166, and C8H12N3O2−COH, m/z=154; and C8H11N2O2

−HO, m/z=150, and C8H11N2O2−CHO, m/z=137 (not shown). The
same product profile was observed for the spent reaction mixtures
obtained fromDAB alone and from the Cu(II)-catalyzedDAB oxidation.
Oxidative damage to liposomes and proteins

Previous studies showed that superoxide and enoyl radicals
generated by AA and ALA aerobic oxidation are able to liberate Fe
(II) ion from HoSF [5,36]. Here, similar results were obtained by
exposing ferritin to DAB (Fig. 7A). Iron release increased upon raising
the DAB concentration and time of exposure. Accordingly, addition of
5–400 U ml−1 SOD to 3.0 mM DAB inhibited the initial rate of iron
release by maximally 30% (Fig. 7B).
Upon treatment with DAB, quenching of tryptophan residue
fluorescence from HoSF and apo-transferrin was observed (Fig. 8). A
major quenching effect was observed in tryptophan residues of apo-
transferrin compared with HoSF. This is probably because tryptophan
residues are more exposed in apo-transferrin than in ferritin [37].

Apo-transferrinwas incubatedwithDAB in thepresenceand absence
of Fe(II)EDTA or Cu(II) (Figs. 8A and B). Curiously, in comparison with
the Cu(II)-containing system, the apo-transferrin incubation with Fe(II)
EDTA showed a higher loss of tryptophan residue fluorescence.

Fig. 9 summarizes the data obtained from the studies of DAB-induced
liposome peroxidation, which was enhanced by addition of either Fe(II)
EDTA or Cu(II). Relative fluorescence increased during 24-h incubation,
indicating release of carboxyfluorescein into the medium. Although the
experiments to evaluate lipid peroxidation by MDA determination and
liposomepermeabilizationwere carriedout at different incubation times,
a linear correlation between the two methods was observed (pb0.05,
R2=0.928).
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Fig. 5. HPLC separation of end-products obtained from DAB oxidation. Product analyses were performed after 2-h incubation of 3.0 mM DAB in the presence of 3 μM Fe(II)EDTA.
(A) HPLC traces monitored at 275 and 310 nm. (Inset) Temporal changes in UV absorbance spectrum of DAB oxidation traced at 5-min intervals. (B) HPLC trace monitored with the
fluorescence detector (λex=326 nm; λem=412 nm). (Inset) Excitation and emission spectra of final reaction mixture. The data represent six independent experiments.
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Cytotoxicity to culture cells

A pro-oxidant activity of DAB was examined in an in vivo system
by investigating the cytotoxicity of DAB in LLC-MK2 cells, a rhesus
monkey kidney epithelium cell line. The viability of these cells was
dramatically affected by DAB treatment, which was evaluated as IC50

ca. 1.5 mM DAB upon 24 h incubation. As expected, the DAB toxicity
was lower at shorter incubation times (Fig. 10A).

For comparison, the oxidative action of DAB was assessed by
addition of the DAB oxidation product H2O2 (50–200 μM) and
methylglyoxal (0.25–1.0 mM), an α-oxoaldehyde analogue of oxo-
DAB, to the cell cultures. A decline in cell viability was induced by
H2O2 and methylglyoxal in LLC-MK2 cells at concentrations in the
same range as those expected from DAB oxidation products in aerated
medium, in which dissolved oxygen is ca. 200 μM (Fig. 10B). These
data suggest that DAB cytotoxicity to mammalian cells can be
attributed to oxidative stress. Accordingly, supplementation of cell
medium with CAT (4.5 μM) or aminoguanidine (25 mM), a scavenger
of α-oxoaldehydes [38] and inhibitor of polyamine/diamine oxidases
[39], provided significant protection of the cells against DAB toxicity
(Fig. 10C). Addition of NAC, a thiol reductant, inhibited DAB-promoted
loss of cell viability. There was little involvement of superoxide,
however, as SOD supplementation had no effect on cell viability
(Fig. 10C).

Discussion

DAB, a diamino analogue of putrescine, is a competitive inhibitor
of ODC in several pathogenic microorganisms such as T. cruzi[11],
L. amazonensis[12], G. lamblia[13], Entamoeba invadens[40], Aspergillus
nidulans[15], and Candida albicans[41]. Therefore, administration of
millimolar DAB to several types of cells is expected to cause a significant
decrease in polyamine contents, consequently leading to a notable
decline in cell proliferation [11–13]. Accordingly, DAB reportedly
promotes cell architecture disorganization, mitochondrial dysfunction,
and increased lipid peroxidation [11,13]. In this context, it is important
to clarify the relationship of DAB cytotoxicity and oxidative stress.

We demonstrate here that DAB undergoes metal-catalyzed
oxidation propagated by O2

•− yielding oxyradicals (Figs. 1–4), NH4
+

ion, and oxoDAB, a potentially cytotoxic α-oxoaldehyde [42]
(Scheme 2). This reaction is preceded by phosphate-catalyzed DAB
enolization (Fig. 3A). In vivo, one can predict an electrophilic attack of
oxoDAB on proteins and DNA [10] followed by covalent modification
ultimately leading to loss of protein function and DNA mutation,
respectively. This hypothesis is supported here by Schiff conjugation
of oxoDAB with DAB itself to pyrrolone derivatives, as demonstrated
by HPLC–MS studies (Figs. 5 and 6).

The rates of oxygen consumption by DAB in the presence of
transition metal ions (Figs. 1 and 3B) indicate that the reaction in the
presence of Cu(II) is at least three times faster than with the same
concentration of Fe(II)EDTA. The observed higher inhibition by added
SOD or semicarbazide, both efficient superoxide radical scavengers, in
the Fe(II)EDTA-catalyzed DAB than with Cu(II) is consistent with a
superoxide-propagated process (Table 1). Similar effects of SOD and
CAT in the iron-catalyzed oxidation of AA and ALA have been observed
previously as well [5,30]. In turn, the observed inhibitory effects of
CAT and GSH on metal-catalyzed DAB oxidation indicate that H2O2

plays a more important role in the Cu(II)-catalyzed reaction than in
that with Fe(II)EDTA, perhaps because of higher superoxide dismuta-
tion catalyzed by Cu(II) [43] (Scheme 2). Probably, oxidation of enol
DAB in presence of Fe(II)EDTA or Cu(II) occurs by two contributing
mechanisms. Two-electron transfer from a DAB–Cu(I) complex to
dioxygen producing H2O2 prevails with copper, whereas the DAB–Fe
(II) complex would transfer just one electron to dioxygen to form
superoxide radical, one of the propagation intermediates and a source
of H2O2 by dismutation. In both cases, DAB enoyl radical is formed and
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Fig. 6. MS analysis of the HPLC fractions of DAB oxidation end-products. (A) Fraction 4.1 min, corresponding to the 310 nm absorption peak and fluorescence (326/412 nm).
(B) Fraction 4.4 min peak elution, corresponding to the 275 nm peak. (C) Fraction 5.8 min is related to the 310 nm peak. The data represent six independent experiments.
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consumed by dioxygen, thus propagating the reaction. Accordingly,
SOD inhibits iron-catalyzed oxygen consumption but exhibits little
effect on the presence of copper.

The EPR spin trapping experimentswithDMPO (Fig. 4A) confirm the
hypothesis of superoxide and hydroxyl radical production by DAB
oxidation. The slight effect of SOD and remarkable inhibition by CAT on
the amplitude of the four-line EPR signal characteristic of a DMPO–HO•

adduct support the idea of H2O2 as a key agent in the metal-catalyzed
DAB oxidation. Moreover, experiments with POBN and DBNBS suggest
that the formation of the hypothetical resonant enoyl radical (DAB•) is
indeed dependent on ROS, in accordance with the observed quenching
effect of SOD or CAT on the EPR signal intensities (Scheme 2, Figs. 4B, C,
and D). These results partly reproduce earlier studies under similar
experimental conditions with ALA and AA, two other α-aminoketones
[5,30,36].

We also show here that DAB induces oxidative damage to liposomes
and iron-carrier proteins, namely ferritin and transferrin. Acquiring iron
is a fundamental step in the development of a pathogen [44]. All iron
that protozoan parasites need for growth is delivered by transferrin or
ferritin of the host cells [45]. Ferritin is an iron-storage protein that
functions in iron homeostasis and detoxification by sequestering iron
within its core [46,47]. We suggest that DAB enoyl radical is the main
agent of Fe(II) release from ferritin because increasing amounts of SOD
added to the reaction mixture reached a plateau at 30% inhibition
(Fig. 7B). This was also verified when conducting similar experiments
with AA and ALA [5,36]. Furthermore, α-aminoketones reportedly
promote structural damage to the ferritin structure, leading to loss of α-
helix content and concomitant decrease in ferroxidase activity and
tryptophan fluorescence intensity [48,49]. DAB-induced decay of
tryptophan fluorescence of apo-transferrin, a crucial protein synthe-
sized to bind excess iron in the blood circulation, was also observed
(Figs. 8B and C) [50]. The observed higher quenching of tryptophan
fluorescence in apo-transferrin than in ferritin may result from the
facts that (i) apo-transferrin (80 kDa) is much smaller than ferritin
(460 kDa), implying that its tryptophan residues are more exposed to
the medium, and (ii) the absence of iron in apo-transferrin contributes
positively to the quantum yield of fluorescence of its tryptophan
residues [37,51].

Possiblepro-oxidantactivity ofDABwas testedon theviability of LLC-
MK2 mammalian cells exposed to the toxicant. A mammalian cell line
was chosen as a first step to further investigate themicrobicide action of
DAB on the same cell line infected with T. cruzi DAB showed to be
cytotoxic to the cell cultures with an IC50 value of 1.5 mM during 24 h
incubation (Fig. 10A). That the DAB oxidation products are implicated in
the observed cytotoxicity was demonstrated by the protective effect of
added CAT and aminoguanidine (Fig. 10C). Considering that the DAB
oxidation rate constantmeasured in vitro is low(k2 app=0.10 M−1 s−1),
it is possible that internalized DAB is preferentially oxidized by
polyamine/diamine oxidases present in the cell [13,52]. Accordingly,
polyamine/diamine oxidases catalyze the oxidative deamination of
biogenic amines and polyamines generating stoichiometric amounts of
H2O2, NH4

+ and a correspondent aldehyde, which are able to induce cell
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Scheme 2. Chemical mechanism proposed for metal-catalyzed DAB aerobic oxidation.
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death in several cell lines [53]. The putative pro-oxidant effects of DAB
reported here rely on the fact that ODC is a tightly regulated and short-
lived enzyme (lifetime in the range 10–20 min) inmammalian cells [54],
which thereby may minimize the effect of DAB as an ODC inhibitor.
Fig. 7. DAB effect on iron release from ferritin. HoSF (2.5 mgml−1) was incubated with DAB (
of SOD (5–400 U ml−1) on the rate of iron release in the presence of 3.0 mM DAB. The dat
Menezes et al. [11] and Maia et al. [13] reported that DAB admin-
istration to T. cruzi epimastigotes and to G. lamblia cultures inhibits cell
proliferation, increases the extent of lipid peroxidation, induces remark-
able mitochondrial destruction, and promotes cell architecture
0–10 mM) for 2 h. (A) Dependence of iron release rate on DAB concentration. (B) Effect
a represent the mean values obtained from three independent experiments.
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Fig. 8. DAB effect on the intensity of tryptophan fluorescence. (A) HoSF (2.5 mg ml−1) and (B and C) apo-transferrin were incubated for 120 min with 1.0–10 mM DAB. Apo-
transferrin was incubated in the presence of 3 μM Fe(II)EDTA (B) or Cu(II) (C). The data represent the mean values obtained from three independent experiments.
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disorganization. Further studies are demanded to clarify the mechanism
and organelle targets of DAB toxicity and pro-oxidative effects on T. cruzi
cells. Here we show that DAB indeed causes peroxidation and
permeabilization of biomimetic vesicles and covalent modifications of
ferritin and apo-transferrin. Chemical damage to other proteins, DNA, and
membranes by DAB as well as alterations in iron and copper homeostasis
probably related tomitochondrial permeabilization can be anticipated for
DAB from previous studies carried out with ALA and AA [6 and references
therein]. In conclusion,we hypothesize that DAB is toxic to a different sort
of cells, including mammalian cells, not only by interfering in their
polyamine biosynthesis but also by altering their redox balance.
Fig. 9. Lipid peroxidation induced by DAB at various concentrations. Liposomes made from
pH 7.4, at 37 °C, in the presence of various DAB concentrations. (A) Lipid peroxidation evalua
evaluated by the percentage of carboxyfluorescein released after 24 h incubation. The data
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Fig. 10. DAB cytotoxicity to LLC-MK2 cells. (A) Viability curve at various concentrations of DAB and times of exposure. (B) Comparison of DAB, H2O2, and methylglyoxal (MG)
toxicities. (C) Effect of ROS scavengers on DAB-induced cytotoxicity. Epithelial cells, lineage LLC-MK2, were seeded at a density 5×104 cells per well, in 24-well plates, 24 h before
treatments. All DAB (3.0 mM) assays were carried out in MEM, supplemented with 2% FBS at 37 °C and 5% CO2. SOD, 50 U ml−1; CAT, 4.5 μM; NAC, 5 mM; and aminoguanidine,
25 mM. Cell viability was assessed by MTT reduction levels in comparison with control. The data represent the mean values obtained from three independent experiments (n=6).
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