
ERRATA 

 

Página 29, primeiro parágrafo, onde se lê “ataque nucleofílico”, leia-se “ataque 

eletrofílico”. 

 

Página 37, na legenda da figura 1.16 deve-se incluir a frase: “Modelo hipotético baseado 

da via de agregação de poliglutamina. Este modelo pode ser genericamente aplicado a 

agregação protéica embora os mecanismos possam variar”. 

 

Página 57, figura 4.1 embora haja absorção na região de 216 nm, não é possível 

considerar este efeito como uma banda de absorção. 

 

Página 58, linha 3. Baseando-se nos dados da literatura (Zamora et al., 1994), o produto 

esperado seria o indicado na Figura 4.3. Entretanto, como não obtivemos o produto puro, 

os nossos dados obtidos por espectrometria de massa não permitem concluir que este 

produto possui a estrutura indicada. 

 

Página 59, Figura 4.3. A legenda correta é: Estrutura proposta para adutos lisina-aldeído 

baseada na literatura (Zamora et al., 1994).  

 

Página 63, figura 4.6 a legenda correta é: Estruturas propostas na literatura (Zamora et 

al., 1994) para os adutos lisina-aldeído. Os produtos 1 e 2 detectados por espectrometria 

de massas podem apresentar estruturas semelhantes. 

 

Página 66, último parágrafo, onde se lê “ataque nucleofílico”, leia-se “ataque 

eletrofílico”. 

 

Página 67, último parágrafo, incluir “em meio normalmente aerado”. 
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Página. 94 onde se lê “Quanto maior o volume mitocondrial (...), menor será a passagem 

de luz através da amostra”, leia-se “Quanto maior o volume mitocondrial, maior será a 

turbidez da amostra”. 

 

Nas páginas 94, 136 e 147 onde se lê “desacoplamento mitocondrial”, leia-se “consumo 

de O2”. A hipótese de desacoplamento mitocondrial exposta nas seções 4.5.1 e 5.3.2 não 

pode ser confirmada através dos experimentos realizados. 

 

O método de detecção do aduto TBA-MDA (pág. 54) foi validado por outros trabalhos do 

nosso grupo. 

 

Página 99, substituir 900 nm por 0,9 µM. 

 

Página 116, primeiro parágrafo, onde se lê “ataques nucleofílicos”, leia-se “ataques 

eletrofílicos”. 

 

Página 120, onde se lê “pKa”, leia-se “pI”. 

 

Página 122, primeiro parágrafo, onde se lê “ataques nucleofílicos”, leia-se “ataques 

eletrofílicos”. 
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