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Resumo 

Sigolo, C. A. O. Detecção de adutos de trans,trans-2,4-decadienal em citocromo c. Efeitos em 
mitocôndrias isoladas. 2007. 164p. Tese (Doutorado) – Programa de Pós-Graduação em 
Química. Instituto de Química, Universidade de São Paulo, São Paulo. 
 
 
 A atividade biológica de aldeídos α,β-insaturados tem sido associada a diversos processos 

incluindo regulação gênica, envelhecimento, Alzheimer e disfunções mitocondriais. Neste 

trabalho investigamos a formação de adutos do trans,trans-2,4-decadienal (DDE), um aldeído 

produzido endogenamente e presente como contaminante em alimentos e água, em lisina, 

histidina e citocromo c. Avaliamos também alterações na função de mitocôndrias de fígado de 

rato expostas ao aldeído. 

As análises por espectrometria de massas, LC-ESI/MS, indicaram a formação de diversos 

tipos de adutos de DDE nos aminoácidos lisina e histidina, entre eles bases de Schiff e enaminas. 

Os resultados obtidos por espectrometria de massas, MALDI-ToF, indicaram a formação de 

adutos de DDE formados via base de Schiff de maneira concentração do aldeído, tempo e pH 

dependentes. As análises da proteína digerida em ESI-Q-ToF indicaram que os adutos foram 

formados nos resíduos H-33, K-39, K-72 e K-100, localizados em regiões ricas em resíduos 

básicos, cuja participação na interação com membranas e citocromo c oxidase tem sido postulada. 

Observamos também o deslocamento da banda Soret (λ = 409 nm) e o desaparecimento da banda 

em λ = 695 nm, relativa a coordenação do sexto ligante do grupo heme (M-80). Este fenômeno 

está associado a abertura da cavidade do grupo heme e o deslocamento do ligante, indicando 

alterações nas estruturas secundária e terciária da proteína.  

Os experimentos realizados com mitocôndrias isoladas indicaram que DDE promove danos 

à membrana interna mitocondrial, demonstrado pelo aumento no consumo de O2 em mitocôndrias 

em estado 4. Em decorrência destas lesões observamos também o intenso inchamento 



mitocondrial, indicado por experimentos de espalhamento de luz e microscopia eletrônica de 

transmissão. O inchamento não foi bloqueado por ciclosporina A, um inibidor do poro de 

transição mitocondrial. DDE também induziu a perda do potencial de membrana da organela, 

demonstrado pelo monitoramento do indicador fluorescente safranina O e aumento da 

peroxidação lipídica atestado pela quantificação de malondialdeido (MDA). Estes resultados 

indicam que DDE promove alterações estruturais no citocromo c podendo levar ao 

comprometimento da atividade da proteína, além de promover alterações em parâmetros 

mitocondriais, indicando um possível envolvimento na disfunção mitocondrial promovida por 

estresse oxidativo. 

 
 
 
 
 
 
 
Palavras-chave:  DDE, citocromo c, lisina, histidina, espécies reativas de oxigênio, 
desacoplamento mitocôndrial 
 



Abstract 

Sigolo, C. A. O. Detection of trans,trans-2,4-decadienal adducts in cytochrome c. Effects on 
isolated mitochondrial functions. 2007. 164p. phD Thesis – Graduate Program in Biochemistry. 
Instituto de Química, Universidade de São Paulo, São Paulo. 
 
 

 Lipid hydroperoxide-derived α,β-unsaturated aldehydes are involved in several cellular 

processes such as gene expression, aging, Alzheimer disease  and mitochondrial dysfunction. In 

this work we have investigated adduct formation in lysine, histidine and cytochrome c by 

trans,trans-2,4-decadienal (DDE), an endogenous lipoperoxidation product. DDE is also a 

widespread environment aldehyde found, for example, in food and as a contaminant in water. 

Alterations in rat liver mitochondrial parameters such as oxygen consumption, membrane 

potentials, swelling and lipoperoxidation were also investigated.  

 LC-ESI/MS experiments indicated that DDE react with lysine and histidine producing 

adducts. In addition, MALDI-TOF experiments indicated increases in the molecular mass of 

cytochrome c consistent with the formation of DDE adducts via the Schiff base mechanism. Our 

data shows that the protein modification was time, pH and DDE-concentration dependent, 

leading to the formation of at least six adducts after 2 h incubation at pH 7.4. ESI-Q-TOF MS 

analysis of tryptic digests indicated that H-33, K-39, K-72 and K-100 were modified by DDE. 

These adducts are present in clusters of basic amino acid residues, which are believed to 

participate in the interaction of cytochrome c with mitochondrial membrane and cytochrome c 

oxidase. A blue shift in the Soret band from 409 to 406 nm was also observed, indicating heme 

crevice opening and displacement of heme sixth ligand (Met-80) coordination in modified 

protein. 

DDE (180 µM) treatment increases the rate of mitochondrial oxygen consumption, 

suggesting a partial mitochondrial uncoupling. Moreover, extensive mitochondrial swelling upon 



treatment with DDE (900 nM-162 µM) was observed by light scattering and transmission 

electron microscopy experiments. These effects were not prevented by the mitochondrial 

permeability transition inhibitor cyclosporin A. A DDE concentration-dependent loss in the inner 

mitocondrial membrane potential, monitored by safranin O fluorescence and an increase in 

lipoperoxidation were also observed. All together, these results suggest that reactive aldehydes 

can induce inner mitochondrial membrane damage playing a role in mitochondrial dysfunction 

associated with oxidative stress. 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Keywords:  DDE, cytochrome c, lysine, histidine, mitochondrial uncoupling, reactive 
oxygen species 
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“Some people never go crazy. 

What truly horrible lives they must lead”. 
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INTRODUÇÃO 

1 - INTRODUÇÃO  

 

 

1.1 – Como o oxigênio ajudou a moldar a vida na Terra 

 

A atmosfera rica em oxigênio (O2) como conhecemos hoje começou a ser formada a 

aproximadamente 2,5 bilhões de anos e atingiu o nível atual (21%) a cerca de 1,5 milhão de anos, 

aproximadamente no mesmo período em que surgiram os humanos modernos (Halliwell et al., 

2007). Este aumento da concentração de O2 trouxe conseqüências importantes para a vida no 

planeta. A concentração atmosférica do gás começou a se elevar a partir de um ambiente 

praticamente anaeróbio, em decorrência do surgimento da capacidade fotossintetizante das 

cianobactérias, as quais utilizam o hidrogênio da água para reduções metabólicas liberando 

grandes quantidades de O2 na atmosfera como subproduto. É possível sugerir que nesta etapa do 

desenvolvimento do planeta o O2 tivesse características de um severo poluente ambiental.  

O aumento dos níveis de O2 na atmosfera trouxe conseqüências importantes e foi um dos 

fatores determinantes para a vida no ambiente terrestre. Durante o processo de formação desta 

nova atmosfera, os níveis de ozônio (O3) se elevaram e a camada do gás que bloqueia grande 

parte dos raios UV-C que chegam à superfície terrestre se formou, permitindo então que um novo 

nicho inexplorado pudesse ser colonizado. O aumento gradativo das concentrações de O2, em um 

ambiente primitivamente anaeróbio, se transformou uma importante pressão seletiva importante 

para os organismos da época. Deste modo, os seres vivos existentes tiveram que lidar com 

concentrações crescentes de O2 uma vez que as possibilidades eram a morte dos organismos mais 
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INTRODUÇÃO 

sensíveis, ou a tolerância ao gás. Os organismos que desenvolveram defesas antioxidantes foram 

capazes de responder a essa pressão seletiva sem a necessidade de se refugiar em ambientes 

anaeróbicos. Estes organismos encontraram no O2 um importante componente para 

transformações metabólicas oxidativas, que a partir do aparecimento das cadeias de transporte de 

elétrons, passaram a utilizar este gás como aceptor final. O maior rendimento metabólico 

energético obtido por estes organismos tolerantes a oxigênio foi um dos fatores predominantes 

que permitiu que formas de vida mais complexas surgissem e se diversificassem.  

  

 

1.2– Estresse oxidativo: Fontes de espécies reativas e defesas antioxidantes 

 

O oxigênio passou então a fazer parte do cotidiano metabólico das formas de vida 

aeróbias. Se por um lado a utilização deste gás como aceptor final de elétrons possibilitou o 

maior ganho energético por unidade de substrato oxidável, por outro, apresentou um novo desafio 

a ser superado. Durante o metabolismo normal, espécies reativas de oxigênio são produzidas, e 

devido a sua alta eletrofilicidade podem provocar danos em biomoléculas. Os efeitos deletérios 

destas espécies são controlados pela ação de defesas antioxidantes celulares, que minimizam sua 

produção e tempo de vida livre. A geração e a neutralização das espécies reativas são, portanto, 

processos finamente regulados sendo que alterações neste equilíbrio podem instituir um estado de 

estresse oxidativo. 

Espécies reativas radicalares e não-radicalares geradas durante o metabolismo normal 

podem ser classificadas em dois grandes grupos: as espécies reativas de oxigênio (ERO) e 

espécies reativas de nitrogênio (ERN). São exemplos destas espécies o peróxido de hidrogênio 
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(H2O2), o radical hidroxila (HO•), óxido nítrico (NO•), peroxinitrito (ONOO-), o ácido 

hipocloroso (HOCl) oxigênio singlete (1∆gO2), o ânion superóxido (O2
•-), o ozônio (O3) e o 

radical peroxila (RO2
•) (Halliwell et al., 2007). No metabolismo de uma célula eucariótica uma 

das principais fontes de espécies reativas é a cadeia de transporte de elétrons mitocondrial, que 

através da perda de elétrons dos complexos respiratórios I e III diretamente para o oxigênio 

molecular, gera o radical O2
•-. Embora esta seja uma importante fonte de espécies reativas de 

oxigênio, devido o funcionamento contínuo e abundância das mitocôndrias em uma célula 

eucariótica, outros mecanismos também geram estas espécies (figura 1.1).  

 

 

Figura 1.1 – Principais vias de formação de espécies reativas de oxigênio e nitrogênio a partir do ânion 
superóxido (O2

•-) e do óxido nítrico (NO•). Enzimas: SOD – superóxido dismutase, MPO – 
mieloperoxidase, CAT – catalase, GPX – glutationa peroxidase. Modificado de Dalle-Donne, et al 2003 
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 A formação do radical O2
•-  ocupa papel central na formação de espécies mais 

reativas como o HO• que pode participar de reações em cadeia levando a formação de produtos 

secundários igualmente deletérios ou reagir com NO• gerando ONOO-, espécie muito reativa que 

pode participar da nitração de resíduos de tirosina em diversas proteínas (Cassina et al., 2000; 

Radi et al., 2002). Outras fontes importantes de ERO são o ciclo de β-oxidação de ácidos graxos, 
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o ciclo do ácido glioxílico nos glioxissomos, o metabolismo de xenobióticos pelo citocromo P450 

e a ativação do sistema imune, que leva a produção de grandes quantidades de O2
•- para combater 

patógenos. A atividade da enzima mieloperoxidase e o metabolismo da L-arginina, que leva a 

produção de NO•  também são importantes processos envolvidos na geração de espécies reativas, 

assim como a exposição a compostos exógenos como fumaça de cigarro e radiação UV. As 

principais vias de formação de espécies reativas estão ilustradas na figura 1.2 (Augusto, 2006; 

Dalle-Donne et al., 2006; Halliwell et al., 2007). 

 

 

 

Figura 1.2 – A cadeia de transporte de elétrons mitocondrial é uma das principais fontes de espécies 
reativas. O esquema ilustra o “vazamento” de elétrons dos complexos I e II dando origem a EROs e a 
relação destas espécies com a homeostase celular e danos oxidativos. Modificado de Lin e Beal, 2006 
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 Antioxidantes são moléculas que atuam interrompendo reações de óxido-redução 

por div sos m

mpenham funções antioxidantes como a superóxido 

dismuta  (SO

er ecanismos. Em condições normais as defesas antioxidantes são desempenhadas 

por moléculas de pequeno peso molecular como a glutationa (GSH), ácido ascórbico (vitamina 

C), α-tocoferol (vitamina E) e carotenóides. Proteínas como as transferrinas e outras metalo-

proteínas seqüestram metais de transição reduzidos e impedem que estes íons participem de 

reações com o radical alcoxila (RO•) ou com o H2O2 o que poderia gerar o altamente reativo 

radical HO•, desta forma também desempenham o papel de antioxidante diminuindo, a 

disponibilidade de agentes oxidantes.  

 Diversas enzimas dese

se D) que forma a primeira linha de defesa antioxidante na mitocôndria e catalisa a 

dismutação do O2
•- gerado pela cadeia de transporte de elétrons a O2 e H2O2 (Fridovich, 1978). 

Neste sistema a SOD atua em coordenação com a catalase (CAT), que catalisa a transformação 

do peróxido de hidrogênio gerado em O2 e H2O, de forma que as espécies envolvidas são 

transformadas em moléculas menos reativas impedindo a reação com componentes essenciais das 

células como as membranas lipídicas, proteínas e DNA.  
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CuZnSOD 
2+

2
•-  →  E-Cu+ + O2

2O2 + O2

AT 

III) + H2O2  →  H2O + O=Fe(IV)-E (composto 1) 

Px 

→  GSSG + 2H2O 

 

Além das reações descritas acima, outros importantes mecanismos de defesa 

antioxi nte e

E-Cu  + O

E-Cu+ O2
•-  →  E-Cu2+ + H2O2

Reação geral: 2O2•- + 2H+  →  H

 

C

E-Fe(

O=Fe(IV)-E + H2O2  →  H2O + O2 + E-Fe(III) 

Reação geral: 2 H2O2  →   2 H2O + O2

 

G

H2O2 + 2GSH  

 

da stão ilustrados na figura 1.3. 
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Figura 1.3 – Papel da mitocôndria no metabolismo de ERO. Os processos envolvidos com a geração de 
ERO estão indicados por  e os processos envolvidos com as defesas antioxidantes por . Fontes 
geradoras: enzimas do ciclo do ácido tricarboxílico (TCA), aconitase (ACO) e α-cetoglutarato 
desidrogenase (KGDH), cadeia de transporte de elétrons (ETC), piruvato desidrogenase (PDH) e glicerol-
3-fosfato desidrogenase (GPDH); dihidroororato desidrogenase (DHOH); monoamina oxidases A e B 
(MAO); citocromo b5 redutase (B5R). A mitocôndria contém um sistema de defesa antioxidante para 
detoxificar as ERO produzidas nas reações acima. Os componentes não enzimáticos do sistema incluem 
α-tocoferol (aTCP), coenzima Q10 (Q), citocromo c (C) and glutationa (GSH). Componente enzimáticos 
incluem Mn-superóxido dismutase (MnSOD), catalase (CAT), glutationa peroxidase (GPX), fosfolipídio 
hidroperoxidase glutationa redutase (PGPX), glutationa redutase (GR); peroxiredoxina (PRX3/5), 
glutaredoxina (GRX2), tioredoxina (TRX2) e tioredoxina redutase (TRXR2). Outras enzimas 
participantes dos processos redox das mitocôndrias:  isocitrato desidrogenase IDH ou enzima málica, ME) 
ou potencial de membrana (através da nicotinamida nucleotidio transidrogenase, NNTH; GSSG, 
glutationa dissulfeto; LOH, hidróxido lipídico; LOOH, hidroperóxido lipídico; o, estado oxidado; r –
estado reduzido. Modificado de Lin e Beal, 2006.

 

 

1.3 – Espécies reativas e sinalização celular  

 

Apesar do potencial nocivo das espécies reativas, é importante ressaltar que estas 

moléculas participam de diversas vias de sinalização celular, envolvidas em processos 

fisiológicos normais, como a destruição de microorganismos pelos macrófagos e o controle da 

pressão arterial.  
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Nos últimos anos têm se acumulado evidências da participação de espécies reativas nas 

vias de sinalização celular como, por exemplo, a ativação da proteína quinase C e do fator 

nuclear κB (NF-κB) por estímulo mitocondrial (alta glicose) (Nishikawa et al., 2000), a ativação 

de c-Jun N-terminal quinase (JNK) dependente da glicogênio sintase (Nemoto et al., 2000) e 

ativação do NF-κB por angiotensina II estimulada por estresse oxidativo (Pueyo et al., 2000).  

NO• é um importante sinalizador ubíquo nos tecidos humanos e participa ativamente do 

relaxamento da musculatura lisa (Hobbs et al., 1999) e em concentrações fisiológicas pode 

impedir a respiração mitocondrial (Richter, 1997). A possível participação do radical O2
•- no 

desacoplamento mitocondrial envolve a ativação de proteínas desacopladoras (UCP) (Brand et 

al., 2004) embora, os mecanismos exatos de tal regulação ainda estejam sendo investigados. 

O H2O2 é uma espécie menos reativa que o O2
•- e possui características hidrofóbicas, o 

que possibilita que a molécula atravesse membranas e deixe a mitocôndria, por exemplo, atuando 

como sinalizador celular em um sítio distante do local de formação. Dentre as evidências que 

sugerem que esta espécie, de fato, participa de vias de sinalização está a observação do controle 

da expressão dos genes c-fos induzido por endotelina 1 e a participação como segundo 

mensageiro na ativação do fator de transcrição NF-κB em algumas linhagens celulares (Cheng et 

al., 1999); (Kefaloyianni et al., 2006). A mobilização de estoques intracelulares de Ca2+ por H2O2 

tem sido objeto de diversos estudos nos últimos anos, sugerindo uma correlação entre estresse 

oxidativo/espécies reativas e sinalização celular mediada por este íon. Volk e colaboradores 

também demonstraram que a geração de H2O2 e O2
•- em células endoteliais induz o aumento da 

concentração de Ca2+ intracelular (Volk et al., 1997). O peróxido de hidrogênio também pode 

aumentar a atividade pré-sináptica de neurônios GABAnérgicos através da liberação de Ca2+ de 

estoques sensíveis a IP3, em um fenômeno que pode estar envolvido em estados patológicos de 
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dor (Takahashi et al., 2007). A relação do H2O2 com as vias de sinalização por Ca2+ pode 

também ser atribuída a inibição irreversível que esta espécie promove em Ca2+ATPase de retículo 

endoplasmático (SERCA). A inibição desta proteína induz a liberação de Ca2+ em pericitos do 

sistema nervoso central (Sanchez et al., 2004; Kamouchi et al., 2007).  

Em outro trabalho bastante interessante, Krebs e colaboradores demonstraram que em 

animais modelos para doenças de príon (ratos knock-out para a proteína PrPc) a proteína príon 

celular pode funcionar como um sensor de H2O2, induzindo a mobilização de estoques 

intracelulares de Ca2+ mediada pela proteína fyn-quinase (Krebs et al., 2007). Um exemplo de via 

de sinalização mediada por espécies reativas está ilustrado na figura 1.4. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 sM

 

Figura 1.4 – Exemplo de via de sinalização induzida por intermediários reativos, MAPK 
inalização de resposta a estresse. Esta via é estimulada por múltiplas vias, incluindo inativação de 

KPs por intermediários reativos ou estimulo direto de MAPKs. Ativação da transcrição por 
vários fatores de transcrição (LZ) ocorre, bem como a fosforilação de alvos mitocondriais. Estes 
processos podem induzir a permeabilização mitocondrial e a ativação da apoptose. Modificado de 
West e Marnett 2006. 
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1.4 – Efeitos deletérios de espécies reativas 

 

Acredita-se que entre 0,1 e 1 % dos elétrons direcionados a cadeia de transporte são 

“perdidos” diretamente ao oxigênio molecular (Augusto, 2006; Halliwell et al., 2007). 

Normalmente, este radical é dismutado enzimaticamente a H2O2, pela enzima SOD o qual é 

convertido a O2 e H2O pela CAT, formando assim a primeira e uma das principais linhas de 

defesa antioxidante celular. No entanto, uma fração de H2O2 formado por ação da SOD pode 

escapar a este mecanismo de defesa e, na presença de metais, ser convertido ao HO• uma das 

espécies mais reativas de oxigênio (Dalle-Donne, Giustarini et al., 2003; Augusto, 2006). O O2
•- 

pode ainda reagir com óxido nítrico (NO•) e dar origem ao peróxido nitrito (ONOO-) outra 

espécie bastante reativa, capaz de provocar lesões em proteínas, sobretudo em resíduos de 

tirosina (Cassina et al., 2000). O HO• pode reagir com DNA, proteínas e lipídios provocando 

danos a estas moléculas. É bem conhecido que a reação de HO• pode levar a danos nas bases de 

DNA, (Meneghini, 1997; Marnett, 2000; West et al., 2006), modificação de resíduos de 

aminoácidos em proteínas (Stadtman, 1990) e iniciar o processo de lipoperoxidação de 

membranas biológicas a partir do ataque eletrofílico a ácidos graxos. O processo de 

lipoperoxidação além de alterar as características da membrana pode levar a formação de 

produtos secundários, como aldeídos α,β-insaturados que possuem grande reatividade frente a 

biomoléculas (Esterbauer et al., 1991). 

Muitos produtos da reação de espécies reativas com biomoléculas têm sido utilizados 

como marcadores de estados patológicos. Na realidade, danos celulares causados por espécies 

reativas têm sido associados a diversas doenças como Alzheimer, doenças de príon, Parkinson, 
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diabetes, aterosclerose entre outras (Perry et al., 2002; Dalle-Donne et al., 2005; Halliwell, 

2006). Alguns produtos de oxidação de biomoléculas estão ilustrados na figura 1.5. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figura 1.5 – Estruturas de bases de DNA e cadeias laterais de aminoácidos oxidadas. (A) bases de 
DNA oxidadas; (B) cadeias laterais de aminoácidos oxidadas. Modificado de West e Marnett 2006.  
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1.4.1 – Peroxidação lipídica 

 

Apesar de todas as biomoléculas serem alvos potenciais de lesões oxidativas devido a sua 

abundância e características químicas, os ácidos graxos poli-insaturados presentes nas 

membranas biológicas, são altamente susceptíveis a ataques por espécies reativas, por exemplo, o 

radical HO• que inicia as reações em cadeia da lipoperoxidação (figura 1.6).  

 

Figura 1.6 – Processo de peroxidação lipídica iniciado pelo radical hidroxila (HO•). Este processo se propaga 
em reações radicalares em cadeia gerando diversos produtos secundários como os aldeídos α,β-insaturados. 
Modificado de Quang, Y et al, 2006. 
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Espécies reativas como o HO• iniciam reações em cadeia pela abstração de um átomo de 

hidrogênio bis-alílico resultando em um radical centrado no carbono, que após rearranjos se 

converte em um dieno conjugado. Este dieno pode reagir com O2 em ambiente aeróbio resultando 

em um radical peroxila (RO2
•). Caso não seja interceptado por um antioxidante, este radical pode 

abstrair um átomo de hidrogênio de um ácido graxo poli insaturado adjacente, iniciando o estágio 

de propagação da injúria. Este novo ataque leva a formação de outro radical RO2
• a partir do 

segundo dieno conjugado. O radical RO2
• pode influenciar a função da membrana alterando sua 

conformação ou diretamente oxidando uma proteína. Ao mesmo tempo o hidroperóxido lipídico 

insaturado produzido a partir da abstração do átomo de hidrogênio pelo RO2
• pode produzir um 

radical alcoxila (RO•) que na presença de Fe2+ pode sofrer uma cisão β resultando em diversos 

produtos entre eles os aldeídos bifuncionais reativos como o malonaldeido (MDA), 4-hidroxi-2-

nonenal (HNE), 4-oxo-2-nonenal (ONE), 2-hidroxialcenais, o trans,trans 2,4-decadienal (DDE) 

entre outros (figura 1.7) (Esterbauer et al., 1991; Uchida, 2003; West et al., 2006).  
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Figura 1.7 – Alguns aldeídos produzidos durante o processo de lipoperoxidação. Na primeira linha 
estão esquematizadas estruturas gerais destas moléculas, abaixo a estrutura de diversos aldeídos 
caracterizados em processos biológicos. Modificado de Uchida, 2003. 
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1.4.1.1– O trans,trans-2,4-decadienal (DDE) 

 

 

 
Figura 1.8 – Estrutura molecular do trans,trans-2-4-decadienal, DDE 

 

 

O trans,trans-2,4-decadienal (DDE, figura 1.8) tem sido descrito como um dos aldeídos 

α,β-insaturados mais citotóxicos produzidos durante a peroxidação lipídica (Chang et al., 2005). 

DDE é um dos produtos da peroxidação ácido linoléico e é amplamente encontrado como 

contaminante em outras fontes como alimentos e água. Em cirrose induzida por CCl4 em fígados 

de rato, o DDE é um dos principais produtos de lipoperoxidação detectados (Ferre et al., 1999). 

Estes autores demonstraram ainda que existe uma relação entre a detecção de DDE em fígados 

com o aumento de fibrose.  

Com a aplicação de diversas metodologias, a detecção do DDE foi obtida em peixe (Milo 

et al., 1996; Cha e Cadwallader, 1998), água (Bao et al., 1997), pão (Schieberle et al., 1991) e 

carne (Konopka et al., 1995; Cha, Kim et al., 1998) mostrando que este aldeído pode ser um 

contaminante ambiental abundante. Diversos estudos demonstram também que DDE é formado 

no processo de aquecimento de variados tipos de óleos, como de girassol, oliva e milho. Estas 

observações chamaram a atenção de instituições como o National Cancer Institutes (NCI) e o 

National Toxicology Program (NTP) do National Institutes of Environmental Health Sciences 

(NIEHS) para a possível relação entre a exposição prolongada dos vapores contendo aldeídos e 

adenocarcinoma de pulmão (Brewer et al., 1999; Chang et al., 2005). De fato, foi descrita a 
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participação do DDE no ciclo celular de diversas linhagens através da interferência em vias de 

sinalização e possivelmente inibição enzimática (Nappez et al., 1996; Cabre et al., 2003). 

Diversos estudos demonstram ainda que DDE é citotóxico em diferentes modelos in vitro como 

fibroblastos humanos, células endoteliais e eritroleucêmicas (HEL) e tem papel na severidade de 

aterosclerose através da sinalização de macrófagos e fatores de coagulação (Kaneko et al., 1987; 

Kaneko et al., 1988; Spiteller et al., 2000; Girona et al., 2001; Cabre et al., 2003; Cabre, 2004). 

A detoxificação de DDE é mediada pela conjugação com GSH embora, células HEL não sejam 

totalmente protegidas por este mecanismo (Brophy et al., 1990; Nappez et al., 1996). 

O uso de substâncias nocivas como aldeídos e fenóis faz parte das estratégias defensivas 

utilizadas por diversos animais (Hara et al., 2005). As diatomáceas do mar Adriático produzem 

três aldeídos diferentes (2-trans-4-cis-decatrienal, 2-trans-4-trans-7-cis-decatrienal e DDE), os 

quais interferem na viabilidade dos ovos de seus predadores naturais, os copépodes (Miralto et 

al., 1999). DDE foi reportado como um indutor de apoptose por mecanismos ainda não 

estabelecidos além de inibidor do crescimento e divisão celular em células de ouriço em cultura. 

Acredita-se que estes efeitos se dêem por formação de adutos nos microtúbulos no estágio 

mitótico do ciclo celular (Hansen et al., 2004). Como outros aldeídos α,β-insaturados o DDE 

exibe alta reatividade frente a biomoléculas e pode formar adutos exocíclicos em adenosina e 

guanosina em DNA (Loureiro et al., 2000; Carvalho et al., 2001). Desta forma, o DDE é um 

produto de peroxidação importante uma vez que é gerado endogenamente, sendo uma constante 

fonte de dano para a célula e como produto de oxidação de ácidos graxos presente em alimentos. 

A variedade de efeitos biológicos mediados por DDE mostra que este aldeído é bastante versátil, 

pois pode agir tanto na inibição de diversas vias metabólicas, como participar de modificações 

em biomoléculas.  
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1.5 – Reatividade de aldeídos frente a biomoléculas 

 

 

Aldeídos α,β-insaturados gerados no processo de peroxidação lipídica possuem dois 

centros eletrofílicos e carbonos com carga parcial positiva o que confere a estas moléculas alta 

reatividade frente a DNA, aminoácidos e proteínas. De fato, diversos grupos estão focados na 

caracterização de modificações em biomoléculas por aldeídos. Aldeídos, por apresentarem tempo 

de vida maior que as espécies reativas, podem propagar o dano decorrente do estresse oxidativo 

para outras regiões celulares e amplificar as conseqüências biológicas deste fenômeno.  

 

1.5.1 – DNA 

  

O DNA é, sem dúvida, uma molécula muito sensível com relação a modificações 

covalentes decorrentes do processo de lipoperoxidação. Alterações nas bases nitrogenadas podem 

levar a erros de replicação, induzindo, desta forma, mutações e alterações na expressão gênica. 

Nosso grupo demonstrou, por exemplo, que o DDE é capaz de promover modificações em 2'-

deoxiguanosina e 2'-deoxiadenosina, levando a formação de eteno adutos exocíclicos 

potencialmente mutagênicos como, por exemplo, o 1,N6-eteno-2'-deoxyadenosina e o 1,N2-eteno-

2'-deoxyguanosina (Loureiro et al., 2000; Carvalho et al., 2001). Outros aldeídos também são 

capazes de provocar lesões em DNA. Acroleína, um importante produto de lipoperoxidação, 

promove a formação de adutos em DNA de timo de bezerro dando origem a produtos com 

diversas estruturas moleculares (Pawlowicz et al., 2006).  
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HNE é um dos produtos de lipoperoxidação mais estudados. Foi demonstrado que este 

aldeído também é capaz de formar adutos em DNA que podem ser usados como biomarcadores 

para estresse oxidativo (Chung et al., 2002; West et al., 2006). Resultados interessantes com 

relação a este aldeído foram obtidos por Hu e colaboradores. Em células linfoblastóides, HNE 

induz a transverção G → T no códon 249 do gene p53, envolvido com o controle do ciclo celular 

e caracterizado como um hotspot para hepatocarcinoma. Possivelmente esta transversão seja 

resultado da formação de adutos nas bases de DNA, indicando que este tipo de modificação pode 

desencadear processos tumorais (Hu et al., 2002). O aduto 1,N2-propanodeoxiguanosina foi 

detectado em DNA de fígado e pulmão humanos como produto da modificação do DNA por 

crotonaldeido (Zhang et al., 2006). ONE também foi identificado como um agente capaz de 

promover a formação de adutos em 2'-deoxiguanosina (Rindgen et al., 1999). Muitos destes 

adutos foram caracterizados estruturalmente e estão ilustrados na figura 1.9. 
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Figura 1.9 – Adutos exocíclicos formados em DNA por aldeídos α,β-insaturados. (A) a formação de 
adutos em DNA pode levar a erros na replicação da molécula; (B) alguns adutos caracterizados na reação 
de deoxiguanosina com diversos aldeídos. Modificado de West e Marnett, 2006 e Loureiro et al 2000. 
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1.5.2 – Adutos em aminoácidos isolados e proteínas. 

 

Em situações de estresse oxidativo e durante o envelhecimento proteínas podem sofrer 

oxidação, perda de função e agregação. Apesar do grande interesse neste tipo de reação e sua 

relevância do ponto de vista biológico, muitos mecanismos e processos se mantêm 

incompreendidos (Szweda et al., 1993). Proteínas modificadas podem ser encaminhadas a 

degradação pelo sistema proteassomal ou acumular na célula em forma de agregados protéicos 

como as lipofucsinas, os pigmentos de envelhecimento. Em ambos os casos pode haver perda de 

função da molécula, com comprometimento da homeostase celular. De fato, muitos trabalhos 

relacionam o aparecimento de agregados protéicos com estados patológicos, o que chamou a 

atenção da comunidade científica nos últimos anos. (Xu e Sayre, 1999; Uchida, 2005; Dalle-

Donne et al., 2006). 

A modificação de aminoácidos isolados por produtos de lipoperoxidação tem sido 

estudada por diferentes grupos há pelo menos duas décadas. A reatividade de aldeídos frente a 

aminoácidos como arginina, lisina, histidina, cisteína e metionina foi avaliada em diferentes 

sistemas. O 4,5-epoxi-2-heptenal é capaz de formar adutos em lisina, histidina e glicina por 

mecanismos que variam de acordo com o aminoácido. A reação do aldeído com lisina se 

caracteriza pela produção de anéis pirrólicos fluorescentes formados após a ciclização de uma 

base de Schiff inicial, enquanto que na reação do aldeído com histidina foi observada a formação 

de adutos via adição de Michael. Em ambos os casos, no entanto, os autores reportam a formação 

de agregados e compostos com coloração semelhante aos agregados de lipofucsina associados ao 

envelhecimento celular (Hidalgo et al., 1993; Zamora et al., 1994; Zamora et al., 1999; Zamora 

et al., 2005). 

 21



INTRODUÇÃO 

Um fato importante está relacionado a grande variedade química de produtos formados 

durante a lipoperoxidação e conseqüentemente a reatividade destes produtos frente a 

aminoácidos. Os adutos formados pela reação de HNE e ONE com aminoácidos e peptídeos 

modelo (R-C-H-M-K) ilustrou essa variabilidade. O ONE se mostrou mais reativo que HNE em 

ambos os modelos, sendo que o aminoácido mais reativo nas condições estudadas é cisteína, para 

ambos aldeídos. Os mecanismos de modificação diferem entre os modelos, sendo que ONE é 

capaz de formar adutos via base de Schiff enquanto que o HNE é responsável pela formação de 

adição de Michael (Doorn et al., 2002; 2003) demonstrando assim que os aldeídos 

estruturalmente diversos podem ter alvos celulares e mecanismos de formação de adutos 

diferentes. Nesta mesma linha, Uchida relata que lisina forma vários adutos estruturalmente 

diversos quando exposta a 2-alcenais, 4-hidroxi-2-alcenais e cetoaldeidos, enquanto histidina 

reage via adição de Michael preferencialmente com 2-alcenais, 4-hidroxi-2-alcenais formando 

outros tipos de adutos (figuras 1.10) (Uchida, 2003). É possível observar pela estrutura dos 

adutos que a formação de ligações cruzadas é um evento previsível na reação das cadeias laterais 

dos aminoácidos com aldeídos, explicando a formação de precipitados em experimentos com 

aminoácidos isolados e proteínas. O aduto GOLD, por exemplo, é resultado da ligação lisina-

glioxal 2:1, levando a formação de precipitados. 
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Figura 1.10 – Formação de adutos em aminoácidos por aldeídos α,β-insaturados. (A) exemplo de mecanismo 
de formação de adutos em histidina por 2-alcenais e 4-hidroxi-2-alcenais; (B) adutos caracterizados, 
resultantes da reação de lisina com (1) 2-alcenais, (2) 4-hidroxi-2-alcenais e (3) cetoaldeídos. Modificado de 
Uchida 2003 

 

 23



INTRODUÇÃO 

Os 2-hidroxi-aldeídos são capazes de se condensar com aminas, levando a modificações 

em resíduos de lisina. A reação do 2-hidroxi-heptenal resultou na formação de dois produtos de 

reação entre a lisina e o aldeído em condições fisiológicas,  o 4,5-dialquil-3-hidroxipiridinio, que 

apresentou fluorescência e o 4-alquilimidazol, não-fluorescente, formados por rearranjo de 

Amadori a partir de bases de Schiff formadas inicialmente (Liu, Z. e Sayre, L. M., 2003). Em 

reações realizadas com excesso de proteína o 4-alquilimidazol foi responsável pela formação de 

ligações cruzadas e conseqüentemente agregação protéica. Outros grupos também reportaram a 

formação de adutos fluorescentes na reação de lisina com HNE através de detecção 

imunoquímica dos produtos de reação (Tsai et al., 1998; Szweda et al., 2003). O esquema de 

formação do composto fluorescente ilustrado na figura 1.11 indica que a formação do cromóforo 

se dá pela ciclização de um aduto lisina-HNE 2:1 a partir da formação de uma base de Schiff e 

uma adição de Michael no mesmo aminoácido. 

 

 

Figura 1.11 – Esquema ilustrando a formação de um fluoróforo a partir da reação de Nα-acetil-lisina
com HNE. Modificado de Tsai, Szweda et al. 1998. 
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A observação da formação de adutos, ligação cruzada e polimerização em aminoácidos 

isolados por aldeídos é altamente relevante biologicamente e impeliu estudos no sentido de 

caracterizar estes mecanismos em proteínas. Diversos autores descrevem que estes processos têm 

em comum a perda da atividade normal da molécula (inativação), alteração da estrutura terciária 

e formação de agregados. 

Xu e colaboradores demonstraram a participação fundamental de lisina na formação de 

compostos que participam destas reações através de ensaios onde os amino grupos livres de lisina 

foram bloqueados por metilação redutora em reações entre RNase e albumina de soro bovino 

(BSA) com ONE e HNE. Este procedimento impediu a formação de tais produtos e as interações 

entre as cadeias peptídicas modificadas (Xu, Liu et al., 1999). Alterações estruturais e ligação 

cruzada também foram observadas em outros modelos. A modificação de BSA por 4,5-epoxi-2-

heptenal induziu a formação de adutos pirrólicos em resíduos de lisina e histidina. A formação 

destes adutos levou a ligação cruzada da proteína e polimerização, resultando em compostos 

fluorescentes e com cor marrom (Zamora et al., 1999; Hidalgo et al., 2000).  

Resultados semelhantes em estudos com a mesma proteína foram obtidos nas análises 

com outros aldeídos. Amarnath e colaboradores demonstraram este processo em reações com 2-

hexenal e 4-oxopentanal. O 2-hexenal levou a formação de grupos que formam ligações cruzadas 

de iminas com resíduos de lisina ou formaram anéis piridínio. A reação de BSA com 4-

oxopentanal levou a formação do 1-alquil-2-metilpirrol. A reação de BSA com 2-octenal levou a 

formação de diversos produtos estruturalmente diferentes (Alaiz et al., 1995; Amarnath et al., 

1998). Ambos trabalhos descrevem a formação de produtos fluorescentes e indicam os resíduos 

de lisina como os principais alvos das modificações, indicando que os aminoácidos básicos são 

alvos importantes de modificações estruturais provocadas por uma ampla gama de aldeídos 

produzidos durante a lipoperoxidação. 
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Muita atenção tem sido dada as conseqüências fisiológicas da formação de adutos em 

proteínas mediadas por aldeídos. Foi reportada a participação de HNE na modificação de 

proteínas epiteliais ligantes de ácidos graxos (E-FABP) (Bennaars-Eiden et al., 2002). E-FABP é 

um dos alvos moleculares de modificações promovidas por HNE o que levou alguns autores 

levantar a hipótese destas proteínas poderem funcionar como um seqüestrador dos lipídios 

reativos através de ligação na cisteína-120 presente na cavidade protéica. Neste mesmo sentido, 

foi proposto que neurofilamentos de alto peso molecular são alvos fisiológicos de aldeídos como 

o HNE. Aparentemente, estas proteínas podem desempenhar um papel de sequestradoras destes 

aldeídos em células com taxas de replicação baixas, como neste estudo, os neurônios (Wataya et 

al., 2002).  

Dentre os muitos aldeídos formados durante a peroxidação lipídica com potencial para 

modificar proteínas os que mais têm sido estudados são o MDA, acroleína (Uchida, Kanematsu, 

Morimitsu et al., 1998; Uchida, Kanematsu, Sakai et al., 1998) e os 4-hidroxi-2-alcenais (Uchida 

et al., 1992). A modificação da estrutura de proteínas promovida por estes aldeídos geralmente 

está relacionada a perda de função. Com este enfoque Farout e colaboradores demonstraram que 

HNE é capaz de inativar ou diminuir a atividade do sistema proteassomal, através da ligação do 

aldeído na subunidade 20S do complexo, diminuindo a função peptidásica em sistemas 

submetidos a isquemia/reperfusão (Farout et al., 2006). Este aldeído se mostrou capaz ainda de 

participar da regulação da proteína glicogênio sintase quinase 3-β, glicose-6-fosfato 

desidrogenase, promover modificação em proteínas da matriz mitocondrial e diminuir a atividade 

dos complexos respiratórios além de alterar a atividade da adenina nucleotídeo translocase (ANT) 

(Szweda et al., 1993; Vieira et al., 2001; Choksi et al., 2004; Dozza et al., 2004; Bulteau et al., 
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2006). Estas observações indicam que aldeídos produzidos endogenamente podem alterar a 

homeostase celular. 

Nos últimos anos, ONE tem sido caracterizado como um outro importante produto de 

lipoperoxidação (Lee et al., 2000; Doorn et al., 2002; Liu, Z., Minkler, P. E. et al., 2003; Lin et 

al., 2005; Doorn et al., 2006). Comparado com o HNE, o ONE apresenta um grupo carbonila ao 

invés do grupo hidroxila no C4, o que torna este composto mais reativo frente a aminoácidos 

isolados e proteínas. Se por um lado a função cetona presente na posição C4 é um alvo adicional 

para as aminas (Feeney et al., 1975), por outro, a hidratação do aldeído no HNE e não no ONE 

resulta em perda da carbonila insaturada, tornando este composto menos reativo como um 

aceptor de um aduto tipo Michael em proteínas. Apesar de grande parte das modificações em 

proteínas e aminoácidos ser formada via adição de Michael, Lin e colabores demonstraram que 

ONE além de ser mais reativo que o HNE é ainda capaz de formar rapidamente bases de Schiff 

com aminoácidos modelo enquanto que o HNE preponderantemente forma adições de Michael 

(Lin et al., 2005). O trabalho de Lin demonstra ainda a reversibilidade da formação das bases de 

Schiff por ONE, sugerindo que a formação deste tipo de aduto pode ter função na regulação de 

atividade protéica. De fato foi demonstrado que ONE é capaz de inativar a aldeído desidrogenase 

humana (ADH) (Doorn et al., 2006). 
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Figura 1.12 – Formação de adutos por aldeídos α,β-insaturados em resíduos de aminoácidos. (A) dois 
mecanismos principais estão envolvidos na formação destes adutos, adição de Michael e bases de 
Schiff. A modificação de resíduos de aminoácidos em proteínas leva a alterações na atividade protéica; 
(B) estruturas de alguns destes adutos caracterizados. Modificado de West e Marnett 2006. 

 

 

 28



INTRODUÇÃO 

1.5.2.1 – Alteração de atividade em proteínas mitocondriais 

 

Proteínas mitocondriais se localizam no principal sítio formador de espécies reativas na 

célula e constituem dessa forma alvos importantes de ataques nucleofílicos por produtos de 

lipoperoxidação. O complexo citocromo c oxidase de coração bovino, por exemplo, é inativado 

por adutos de HNE. Esta inativação ocorre devido a adições de Michael nos resíduos de lisina ou 

histidina nas subunidades VIIc ou VIII deste complexo (Musatov et al., 2002). Nesta mesma 

linha foi demonstrado, recentemente, que HNE modifica a succcinato desidrogenase de 

mitocôndrias de ratos diabéticos diminuindo as taxas respiratórias da organela (Lashin et al., 

2006). Mesmo em estado normal, proteínas mitocondriais podem ser alvos de modificações por 

aldeídos, uma vez que é possível detectar níveis basais de proteínas do complexo III e a 

subunidade VIb do complexo IV modificadas por HNE (Choksi et al., 2004). Acroleína também 

desempenha um papel importante na alteração de funções mitocondriais como observado pela 

inibição da respiração celular em mitocôndrias de cérebro isoladas e a inibição da formação do 

poro de permeabilidade desta organela, possivelmente pela ligação a ANT (Picklo et al., 2001; 

Irwin et al., 2002). 

Uma importante proteína dentro do contexto de modificações pós-traducionais é o 

citocromo c (figura 1.12) e modificações nesta proteína têm sido reportadas com freqüência. 

Cassina e colaboradores demonstraram que peroxinitrito pode levar a diminuição da atividade 

redox da proteína bem como interferir em seu papel no suporte do estado 4 da respiração 

mitocondrial (Cassina et al., 2000). Foi reportado que citocromo c pode sofrer modificações por 

aldeídos, como o HNE e o 2-hexenal, levando a formação de adutos nos resíduos de lisina, 
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arginina e histidina, possivelmente acarretando alterações na função da proteína (Zidek et al., 

1997; Isom et al., 2004).  

 

 

1.5.2.2 – O citocromo c 

 

Figura 1.12 – Citocromo c, uma proteína chave no metabolismo celular. No centro da molécula está
representado o grupo heme que permite que a proteína desempenhe seu papel como transportador de
elétrons.  

 

 

Modificações em citocromo c têm sido importante objeto de estudos devido sua 

localização em um dos principais sítios de formação de espécies reativas, a mitocôndria, e por sua 

participação em diversos processos celulares. A função mais notória do citocromo c é a de 

transportador móvel de elétrons entre os complexos III (ubiquinol:citocromo c redutase) e 

complexo IV (citocromo c oxidase) na cadeia de transporte mitocondrial, uma função 
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indispensável para a respiração celular. Outras funções como sensor de estresse oxidativo e 

componente de uma das vias de sinalização de apoptose também foram estabelecidas. 

O citocromo c é uma proteína relativamente pequena (≈12 kDa) e esférica, sua estrutura 

primária é formada por uma única cadeia de 104 resíduos de aminoácidos e ligada 

perifericamente a membrana interna mitocondrial. Uma característica muito importante desta 

proteína é a alta presença de resíduos básicos, sobretudo lisina (19 resíduos) além de histidina (3 

resíduos) e arginina (2 resíduos) o que torna a molécula carregada positivamente em pH 

fisiológico devido a presença de 8 cargas não compensadas (Nakashima.T et al., 1966; Dickerson 

et al., 1971). A proteína acomoda ainda um grupo heme, necessário para a realização de sua 

função como transportadora de elétrons. A fim de diminuir a exposição deste grupo, o que 

aumentaria a atividade peroxidásica da proteína, o heme é coordenado em seis posições sendo a 

quinta e a sexta coordenações realizadas pela histidina na posição 18 e a metionina na posição 80. 

Um canal hidrofóbico dá acesso ao grupo heme e é parcialmente bloqueado por uma asparagina 

altamente conservada na posição 52.  

Foram descritos dois sítios bastante conservados de interação do citocromo c com a 

membrana interna mitocondrial, o sítio A que envolve as lisinas 72 e 73 e o sítio L que é formado 

pela asparagina 52 (Rytomaa et al., 1992a; Rytomaa et al., 1994a). O primeiro sítio (A) promove 

a ligação da proteína a membrana interna mitocondrial através de interações eletrostáticas entre 

as cargas positivas das cadeias laterais dos resíduos de lisina e as cargas negativas dos 

fosfolipídios da membrana, formando assim uma interação fraca que pode ser facilmente desfeita 

pelo aumento da força iônica e é dependente do pH, composição lipídica da membrana e relação 

proteína:lipídio em membranas miméticas. O sítio C acomoda um canal relativamente 

hidrofóbico na estrutura do citocromo c, parcialmente bloqueado pela asparagina 52 e 
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proporciona a formação de uma ligação hidrofóbica entre a proteína e uma cadeia de ácido graxo 

invertida e inserida neste canal (figura 1.13). Esta ligação não pode ser perturbada por alterações 

na força iônica e é independente do pH. O fato mais importante da ligação do citocromo c com a 

membrana interna mitocondrial através do sítio C é a perda parcial da estrutura terciária que 

induz a acomodação de resíduos hidrofóbicos na bicamada lipídica e a perda de coordenação do 

sexto ligante do grupo heme, aumentando a exposição deste grupo. 

 

Figura 1.13 – Representação dos dois sítios de ligação do citocromo c com a membrana interna 
mitocondrial. O sítio A (Lis72/73) realiza a ligação entre a proteína e a membrana via interações
eletrostáticas enquanto o sítio C (Asn 52) exerce uma interação hidrofóbica. Modificado de Rytomaa, 
Mustonen et al. 1992. 

 

 

Um dos principais fosfolipídios presente na membrana interna mitocondrial e que 

participa da fixação do citocromo c a membrana é a cardiolipina. O desprotonamento dos grupos 

fosfato da cardiolipina formam um ambiente propício para interações eletrostáticas com os 

resíduos de lisina do sítio A. Nos últimos anos tem sido postulada a existência de dois estoques 
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de citocromo c na mitocôndria. O principal estoque seria composto por cerca de 85% do 

citocromo total da organela e está envolvido com o transporte de elétrons, através da interação 

iônica entre a proteína e a membrana interna mitocondrial. O citocromo c constituinte do segundo 

estoque estaria conectado fortemente a membrana mitocondrial através de ligações hidrofóbicas. 

Estas interações induzem mudanças conformacionais importantes nas estruturas secundária e 

terciária da proteína, incluindo a penetração parcial da proteína na membrana a partir da 

exposição dos resíduos hidrofóbicos. Estas alterações estruturais levam a um considerável 

aumento de sua atividade peroxidásica, relacionada a composição de cardiolipina na membrana 

(Belikova et al., 2006; Vlasova et al., 2006; Basova et al., 2007).  

Tem sido proposto que este segundo estoque está envolvido com a sinalização celular e as 

defesas antioxidantes. O aumento da atividade peroxidásica do citocromo c o torna eficiente na 

redução de H2O2 formado normalmente na mitocôndria ou em resposta a estímulos pró-

apoptóticos. A redução do H2O2 é realizada as custas da oxidação da cardiolipina ligada a 

proteína, a qual perde a capacidade de manter o citocromo c preso a membrana, levando a sua 

liberação no espaço intermembranas. O citocromo c completa então sua função de sinalizador de 

estresse oxidativo deixando a mitocôndria por poros na membrana e, no citossol, pode participar 

da sinalização apoptótica através da via dependente das caspases (Kagan et al., 2004; Orrenius, 

2004; Kagan et al., 2005; Belikova et al., 2006; Vladimirov et al., 2006a). Este mecanismo, 

portanto, funciona como um sensor de estresse oxidativo onde o citocromo c é liberado da 

mitocôndria para a sinalização apoptótica através da oxidação do fosfolipídio que o ancora, em 

resposta a crescente concentração de H2O2. Um mecanismo interessante de defesa antioxidante é 

propiciado, portanto, pela interação hidrofóbica da cardiolipina ao citocromo c que aumenta o 

acesso ao grupo heme da proteína e conseqüentemente sua atividade peroxidásica. (figura 1.14). 

Este modelo prevê ainda que a oxidação do fosfolipidio fosfatidilserina na membrana plasmática 
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pode levar a exposição deste componente a face externa da membrana, funcionando como 

receptor para fagócitos. Desta forma, este arranjo do citocromo c é fisiologicamente importante 

para a transdução de dois sinais distindos, a apoptose e a fagocitose da célula apoptótica. 

 

 

 

Figura 1.14 – Esquema demonstrando o funcionamento de um segundo estoque de citocromo c com 
atividade peroxidásica, proposto como um mecanismo antioxidante. Neste sistema, o citocromo c ligado a 
cardiolipina (CL) oxida o fosfolipídio que o prende a membrana interna mitocondrial (CLox) sendo liberado 
para o citossol através de poros na membrana externa. Modificado de Kagan et al, 2004 

 

 

Outra atividade importante atribuída ao citocromo c é a modulação da apoptose mediada 

pela via das caspases. Embora esteja bem estabelecido que o estágio inicial da sinalização 
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apoptótica mediada por citocromo c seja iniciada pelo seu deslocamento da âncora de 

cardiolipina, o mecanismo pelo qual a proteína deixa o espaço intermembranas e chega ao 

citossol ainda é incerto. Dois mecanismos podem estar envolvidos nesta etapa, a permeabilização 

das membranas mitocondriais pela via PTM-dependente ou pela via Bax/Bak-dependente. O 

resultado em ambos modelos é a liberação do citocromo c no citossol, onde participa da formação 

do apoptosomo em associação com as proteínas pró-caspase 9 e Apaf-1 (apoptosis activating 

factor-1) além de ATP (figura 1.15) (Martinou et al., 2000; Gogvadze e Orrenius, 2006; Orrenius 

et al., 2007). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 1.15 – Vias de sinalização apoptóticas. No esquema estão apresentadas duas rotas da morte celular 
controlada, uma dependente de caspases que conta com a participação do citocromo c e outra independente de 
caspases. AIF – fator de indução de apoptose; Apaf-1 – fator de ativação da apoptose 1; DISC – complexo 
sinalizador de morte induzida; ENDO G – endonuclease G; RE – retículo endoplasmático; FADD – domínio 
de morte associado a Fas; FLICE – ICE tipo-Faz; GAAD – Dnase ativada por granzima A;  HtrA2/Omi – high 
tmeperature requirement protein A2; PIDD – proteína induzida por p-53 com domínio de morte; RAIDD – 
proteína com domínio de morte associada a RIP ICH-1 homologa. Modificado de Orrenius et al 2007. 
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1.5.3 – Doenças e aldeídos 

 

O acúmulo de evidências da perda de função de proteínas decorrentes da formação de 

adutos por aldeidos levanta a questão do envolvimento desse fenômeno com o desencadeamento 

e progressão de processos patológicos. Em muitos casos, a detecção de proteínas modificadas por 

aldeídos e agregados protéicos em estados patológicos como Alzheimer, esclerose lateral 

amiotrófica (ALS) ou Parkinson não permite concluir se este evento é conseqüência ou a causa da 

doença, uma vez que a perda da homeostase celular, por si, é capaz de levar a um estado de 

estresse oxidativo (Dalle-Donne, Giustarini et al., 2003; Dalle-Donne, Rossi et al., 2003). Por 

outro lado, diversos trabalhos demonstram que a formação de adutos em proteínas é um evento 

chave para a compreensão dos mecanismos envolvidos em certas doenças. Uma observação 

importante é que cetoaldeídos colaboram com a perda da estrutura terciária da proteína β-

amilóide, um componente central na patologia do mal de Alzheimer (Zhang et al., 2004). 

Adutos de HNE do tipo 2-pentilpirrol são reportados em LDL (Low Density Lipoprotein) 

em casos de aterosclerose, doença renal e placas ateroscleróticas (Salomon et al., 2000; 

Leonarduzzi et al., 2005). Diversos outros grupos também relatam a detecção de adutos de HNE 

em estados patológicos relacionados a neurodegeneração em tecidos como o neocortex e medula 

espinhal (Montine et al., 1997; Liu, Q. et al., 2003; Zarkovic, 2003). Neste contexto, o interesse 

em estudos proteômicos relacionados a doenças como ALS é crescente e tem ajudado a 

identificar proteínas modificadas por aldeídos em tecidos de animais transgênicos modelos 

(Perluigi et al., 2005; Poon et al., 2005). 
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Figura 1.16 – Modificações covalentes em proteínas podem levar a formação dos agregados protéicos 
observados em diversos estados patológicos. O aparecimento de intermediários de alto peso molecular e a 
alteração na atividade normal da proteína podem desempenhar um papel na toxicidade das proteínas 
modificadas. Modificado de Ross et al, 2004. 
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1.5.4 – Sinalização celular mediada por aldeídos. 

 

Lipoperoxidação e a formação de seus produtos secundários são eventos constantes na 

célula tanto em estado normal quanto sob estresse oxidativo. Tem-se demonstrado que aldeídos 

podem, por diferentes vias, modular a sinalização celular. A glicogênio sintase-3β-kinase 

(GSK3β), uma enzima que atualmente é reconhecida como mediadora de diversas vias de 

sinalização (Ali et al., 2001), pode ser regulada por HNE. GSK3β é uma intermediária em vias de 

sinalização como, por exemplo, das MAPKs (Pap et al., 1998) e sua atividade é inibida pela 

fosforilação da Ser-9 mediada por PI3K/AKT e ERK, duas outras proteínas da via. Demonstrou-

se no trabalho de Dozza e colaboradores que estas proteínas possuem atividade modulada por 

HNE em concentrações abaixo das que provocam apoptose em neuroblastomas, sugerindo que 

este aldeído pode ser um regulador endógeno da expressão destes genes (Dozza et al., 2004). 

HNE pode também modular a expressão das proteínas da família p53, um componente 

participante do controle apoptótico, impedindo a proliferação celular de células de neuroblastoma 

SK-N-BE (Laurora et al., 2005). 

Aldeídos gerados como produtos de lipoperoxidação têm sido associados a vias de 

sinalização mitocondriais, entre os mecanismos propostos está o desacoplamento mitocondrial 

parcial. Foi sugerido que HNE desempenha um papel fisiológico importante na mitocôndria 

ativando proteínas desacopladoras como as da família das UCP (UCP2 e UCP3) e ANT, 

presentes na membrana interna mitocondrial (Echtay et al., 2003; Echtay et al., 2005). Estes 

autores propõem que o desacoplamento parcial da mitocôndria pode levar a diminuição da 

produção de espécies reativas de oxigênio, como o radical superóxido, promovendo, portanto, 

proteção contra danos oxidativos. Por outro lado, têm surgido evidências que apontam um 
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mecanismo diferente. Mitocôndrias funcionais com taxa respiratória máxima não são 

desacopladas por HNE através das UCPs. Utilizando ratos knock-out para as estas proteínas, 

verificou-se que o aldeído ainda induz o desacoplamento mitocondrial indicando que um 

mecanismo independente de UCPs pode estar envolvido no desacoplamento parcial da organela 

(Shabalina et al., 2006). Um mecanismo alternativo para a observação do desacoplamento 

mitocondrial mediado por HNE sugere que as UCPs não transferem H+ diretamente via 

sinalização por aldeídos ou hidroperóxidos de ácidos graxos e sim, que as UCPs participam da 

transferência de H+ via hidroperóxidos de ácidos graxos, na forma protonada, para a outra face da 

membrana por um mecanismo de flip-flop que conta com a participação da UCP2 (Jaburek et al., 

2004). Alguns autores apontam, ainda, que O2
•- pode levar ao desacoplamento mitocondrial por 

uma via GDP-sensivel, sugerindo participação das UCPs, porém foi observado que um quelante 

de radicais livres centrados em carbono (MitoPBN) impediu o desacoplamento em mitocôndrias 

isoladas, sugerindo que a via deve contar com produtos secundários de lipoperoxidação para ser 

ativada (Murphy et al., 2003; Talbot et al., 2004).  

Um estudo bastante interessante, conduzido por West e Marnett, identificou alterações na 

expressão de diversos genes em células RKO expostas a doses tóxicas e sub-tóxicas de HNE, 

através da tecnologia de microarray (West et al., 2005). Estes autores encontraram alteração na 

expressão dos genes relacionados ao controle antioxidante, resposta a estresse, choque térmico e 

restrição de nutrientes. Aldeídos podem ainda regular vias apoptóticas ou induzir necrose em 

diversos tipos celulares. Diversas vias de sinalização têm sido descritas como sendo reguladas 

por HNE como a via das MAPK, isoformas de PKC, proteínas reguladoras de ciclo celular, 

receptores tirosina quinases e caspases (West et al., 2006; Kutuk et al., 2007) demonstrando que 

a atividade dos aldeídos é bastante versátil (figura 1.17).  
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Figura 1.17 – Exemplo de via de sinalização celular mediada por aldeídos, evidenciando o papel de 
segundo mensageiro destes produtos de lipoperoxidação. No exemplo, aldeídos α,β-insaturados 
participam da regulação de fatores de resposta ao estresse oxidativo. Modificado de West e Marnett 
2006. 
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2 - OBJETIVOS 

 

Embora muitos trabalhos tenham sido publicados nas últimas duas décadas focando a 

reatividade de aldeídos produzidos durante a lipoperoxidação frente a biomoléculas, seus 

mecanismos ainda não são claros. Como citado anteriormente, a vasta gama de aldeídos 

produzidos na lipoperoxidação possui reatividade distinta e leva a produção de adutos por 

mecanismos diferenciados. O mesmo pode ser dito quanto a efeitos biológicos da exposição a 

aldeídos. A atividade destes aldeídos in vivo tem sido relacionada a perda de função de proteínas 

e diversos estados patológicos. O DDE embora tenha sido descrito como um dos produtos de 

lipoperoxidação mais citotóxicos, não foi tão bem caracterizado quanto a atividade frente a 

biomoléculas e organelas.  

Com o intuito de melhor compreender os efeitos citotóxicos associados a exposição a 

produtos da peroxidação lipídica, este trabalho teve como principais objetivos:  

(i) Estudo a reatividade do DDE e os mecanismos de formação de adutos frente a 

aminoácidos e proteínas e as consequências destas modificações, como sítios de modificação em 

citocromo c e alterações na estrutura e função da proteína. 

(ii) A atividade do DDE em mitocôndrias isoladas de fígado de rato, avaliada pela 

extensão das alterações promovidas em parâmetros como consumo de O2, potencial de 

membrana, volume da organela e peroxidação lipídica.  

Estas investigações ajudam a compreender a toxicidade do DDE e as conseqüências 

metabólicas de sua produção endógena ou exposição ambiental. 
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3 – MATERIAIS E MÉTODOS 

 

3.1 – Reagentes 

 

 Modificação em aminoácidos isolados e proteínas 

 

L-lisina, L-histidina, citocromo c e quimotripsina foram fornecidos pela Sigma Chemical 

Co., St. Louis, MO. Trispsina TPCK (qualidade proteômica) foi obtida na Sigma-Aldrich, Ann 

Harbor, MI. Trans,trans-2,4-decadienal, ácido α-ciano-4-hidroxicinâmico (CHCA) e ácido 3,5-

dimetoxi-4-hidroxi-cinâmico (ácido sinapínico) foram fornecidos pela Aldrich, Milwaukee, WI. 

Peróxido de hidrogênio foi fornecido pela Fluka Chemika, Bucks, Suiça. Os solventes utilizados 

para cromatrografia foram da marca Merck (Merck Chemicals Ltd, Nottingham, Inglaterra) grau 

HPLC. 

 

 Alteração de funções mitocondriais 

 

Oligomicina, ADP, rotenona, succinato, ditiotereitol (DTT), ácido etileno glicol-bis (β-

aminoetil eter)-N,N,N’,N’-tetraacético (EGTA), ciclosporina A (CSA) foram fornecidos pela 

Sigma Chemical Co., St. Louis, MO. Carbonil cianeto 3-clorofenilhidrazona (CCCP) e safrania O 

foram obtidos na Sigma-Aldrich, Ann Harbor, MI. Todos os outros reagentes utilizados foram da 

mais alta qualidade disponivel. 
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3.2 – Equipamentos 

 

3.2.1 – Espectrofotômetros 

 

As análises espectroscópicas foram realizadas em um espectrofotômetro Hitachi-U 3000 

(Hitashi – Japão), com varedura de 200-800 nm. Os experimentos de espalhamento de luz foram 

realizados em um espectrofotômetro Carry 50 Bio UV-visível (Varian Inc., Australia) com 

excitação e emissão ajustados em λ = 520 nm. 

 

3.2.2 – Cromatografia líquida de alta eficiência (HPLC) 

 

O sistema de HPLC Shimadzu (Kioto, Japão) utilizado neste projeto é composto por duas 

bombas LC-6AD, injetor rheodyne, detector de série de fotodiodos SPD-M10AVP, detector de 

fluorescência RF-10AXL controlados pelo módulo SCL-10AVP e software CLASS-VP. Os 

gradientes de eluição utilizados estão descritos separadamente para cada experimento. 

 

3.2.3 – Fluorímetro 

 

O monitoramento do indicador fluorescente safranina O realizado nos experimentos de 

potencial de membrana mitocondrial foi realizado em um fluorímetro Hitachi 4500 (Hitachi – 

Japão). 
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3.2.4 – Espectrômetros de Massas 

 

Utilizamos três plataformas de espectrometria de massas em nossas análises. A detecção 

de adutos em lisina e histidina foi realizada por um ionizador do tipo electrospray acoplado a um 

analisador do tipo triplo quadrupolo (ESI/MS). As modificações covalentes em citocromo c 

foram detectadas por ionizador do tipo matrix assisted laser desorption-ionization acoplado a um 

analisador do tipo time-of-flight (MALDI-ToF/MS). A identificação dos resíduos de aminoácidos 

modificados em citocromo c foi realizada por um analisador do tipo triplo quadrupolo acoplado a 

outro analisador, do tipo time-of-flight (ESI-Q-ToF/MS). 

 

Electrospray Ionization (ESI) 

 

O equipamento utilizado para a identificação de produtos de reação de lisina e histidina 

com DDE ou DDE/H2O2 foi um Quattro II (Micromass – Reino Unido). Este equipamento possui 

uma fonte de ionização a pressão atmosférica (API) e dois tipos de probes: ionização por spray de 

elétrons (ESI) e ionização química a pressão atmosférica (APCI) equipado com um analisador do 

tipo triplo quadrupolo em série. Este equipamento é acoplado a um sistema de HPLC. O controle 

e a aquisição de dados são realizados através do software Masslynx. As condições de operação 

estão indicadas para cada experimento. 
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Matrix Assisted Laser Desorption-Ionization (MALDI) 

 

A detecção de modificações promovidas por DDE em citocromo c foi realizada em um 

espectrômetro do tipo Ettan MALDI-ToF Pro (Amershan Biosciences – Suécia), equipado com 

um ionizador do tipo Matrix Assisted Laser Dessorption-Ionization (MALDI) e analisador do 

tipo Time of Flight que pode operar em dois modos, o linear, para experimentos com proteínas 

não digeridas e o modo reflectron, apropriado para a detecção de peptídeos. O equipamento é 

controlado pelo software Ettan-Pro Control e os dados analisados pelo software Ettan-Pro 

Evaluation (Amershan Biosciences –Suécia). 

 

Electrospray-Quadrupolo-ToF (ESI-Q-ToF) 

 

As análises dos peptídeos obtidos na digestão de citocromo c modificado foram realizadas 

no Laboratório Nacional de Luz Sincrotron (LNLS) em espectrômetro de massas do tipo ESI 

quadrupolo-time of flight (Q-tof Ultima, Micromass) acoplado a um sistema de nanoLC (CapLC, 

Waters).  

  

3.2.5 – Eletrôdo do tipo Clark 

 

Os experimentos para a avaliação do consumo de O2 por mitocôndrias expostas a DDE 

foram realizados utilizando um eletrodo do tipo Clark (Hansatech Instruments) com cuba de 

vidro de 1 mL com controle de temperatura e agitador magnético.  
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3.2.6 – Microscopia Eletrônica de Transmissão 

 

Os experimentos de microscopia eletrônica de transmissão foram realizados em 

microscópio Jeol Jem-1010 a 80 kV. Estes experimentos foram realizados no Departamento de 

Histologia do ICB-USP. 

 

 

3.3 – Modificação em biomoléculas por aldeídos 

 

3.3.1 – Modificação de lisina e histidina  

 

3.3.1.1 – Incubação de lisina com o sistema DDE/H2O2 

 

A análise da formação de adutos em aminoácidos isolados foi realizada a partir da reação 

de 400 mM de lisina com 200 mM de DDE na presença de 200 mM de H2O2 incubada por 2 

horas a 37oC sob agitação, seguindo-se da extração do excesso de aldeído com clorofórmio. A 

mistura restante foi analisada por espectroscopia de UV, fluorimetria e LC/ESI-MS  

Após uma investigação inicial dos produtos formados por LC-ESI/MS, iniciamos a 

purificação por HPLC. O processo foi realizado em uma coluna C-18 semi-preparativa com 

gradiente de acetonitrila em H2O, variando de 5 a 50 % em 30 min, fluxo de 4,7 mL/min. Após 

esta separação realizamos uma segunda etapa de purificação em HPLC, desta vez com uma 

coluna analítica C-18, com o gradiente acima variando de 5-50 % em 45 min com fluxo de 1 
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mL/min. As frações coletadas foram liofilizadas, concentradas em acetonitrila e analisadas em 

LC/ESI-MS com o mesmo gradiente de solventes utilizados nas análises em HPLC. 

 

3.3.1.2 – Incubação de lisina e histidina com DDE 

 

Lisina 400 mM ou histidina e 200 mM DDE foram incubados por 2 horas a 37oC, sob 

agitação. Em seguida o excesso de aldeído foi extraído por clorofórmio. Realizamos também a 

incubação de lisina com decanal nas mesmas condições empregadas para as reações com DDE. 

Os produtos obtidos foram analisados por HPLC monitorados em λ = 229 nm, utilizando um 

gradiente acetonitrila/H2O 5 % - 50 % por 30 min, fluxo de 1 mL/min em coluna analítica de fase 

reversa C-18 (L: 250 x 4,6mm i.d., tamanho da partícula 5µm Phenomenex - Torrance, EUA). Os 

produtos formados foram coletados para a análise em LC-ESI/MS utilizando o mesmo gradiente 

de eluição desenvolvido para as análises em HPLC. 

 

3.3.2 – Modificação de citocromo c por DDE 

 

Citocromo c (270 µM) foi incubado à 37°C com DDE em concentrações variáveis (540 

µM, 1.8 mM, 9 mM e 18 mM) em 25 mM tampão fosfato pH 7,4 a fim de avaliar a influência da 

concentração do aldeído na formação dos adutos. Também variamos o tempo de incubação em 

outra série de experimentos. Uma terceira série de experimentos visando avaliar a influência dos 

grupos ionizáveis na reação com DDE foi realizada variando os valores de pH (50 mM acetato de 
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sódio pH 4,0, 25 mM fostato de sódio pH 6,0 e pH 7,4 e 50 mM bicarbonato de sódio pH 11) 

mantendo a concentração do aldeído fixa em 18 mM e incubação por 2 horas.  

 

3.3.2.1 – Análise da formação de adutos por espectrometria de massas 

 

Citocromo c modificado por DDE foi analisado por MALDI-ToF. As amostras foram 

misturadas numa proporção de 1:10 (v/v) com uma solução de ácido sinapínico utilizada como 

matriz. A matriz foi dissolvida em uma solução de acetonitrila:H2O (1:1) e ácido trifluoracético 

0.1%. Esta mistura (1 µL) foi aplicada na placa de análise do espectrômetro e, após a 

cristalização, as amostras foram analisadas no modo positivo linear por MALDI-ToF, utilizando 

voltagem de aceleração de 20kV. Cada amostra gerou dois espectros de massas, resultado do 

acúmulo de 200 espectros após, aproximadamente, 1000 incidências do laser na amostra. Estes 

espectros foram analisados pelo software Ettan Evaluation. O instrumento foi calibrado com um 

padrão de citocromo c externo. 

 

3.3.2.2 – Digestão enzimática de citocromo c modificado por DDE 

 

Utilizamos duas enzimas (tripsina e quimotripsina) para digerir o citocromo c modificado 

e identificarmos os sítios de modificaçao na proteína. Para a tripsinização, a enzima utilizada foi 

a tripsina de qualidade proteômica (Sigma, MI), a qual possui as lisinas metiladas para diminuir a 

autólise, e tratada com TPCK para eliminar a atividade quimotríptica. As amostras foram 
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submetidas também a digestão com quimotripsina. A enzima utilizada neste procedimento foi 

quimotripsina qualidade proteômica (Sigma, MI).  

As amostras de proteína foram incubadas com a tripsina ou quimotripsina em tampão 

NH3HCO3 (25 mM, pH 8) em uma razão 25:1(w/w), por oito horas a 37oC sob agitação. Após 

este período, as amostras foram liofilizadas, ressuspendidas em 25 µL de H2O deionizada e 

mantidas congeladas até o momento das análises.  

Após a digestão das proteínas, realizamos as análises dos peptídeos formados por duas 

técnicas distintas, MALDI-ToF no modo reflectron e o ESI-Q-ToF. As análises no MALDI-ToF 

foram realizadas utilizando matriz específica para ensaios com peptídeos, ácido  α-ciano-4-

hidroxicinâmico na proporção de 1:1 (v:v). As análises foram realizadas no modo reflectron e as 

demais condições do equipamento foram as mesmas das descritas para a proteína inteira.  

Para as análises de LC-MS/MS as amostras digeridas (10 µL) foram desalinizadas on-line 

utilizando uma trap column C18 (Optipak C18, Waters). A eluição das amostras foi realizada por 

um gradiente de acetonitrila em água, 0-10 minutos 10% acetonitrila, 10-25 minutos 50%, 25-30 

minutos 70%, 35-45 minutos 10%, 45-50 minutos 10%. Os espectros foram adquiridos utilizando 

Data Directed Analysis (DDA), que permite que sejam selecionados os íons com duas ou três 

cargas para as análises de MS/MS. O aparelho conta com correção de massas por lock spray, ou 

seja, a cada 5 segundos uma válvula muda de posição e é injetado um calibrante (gestodeno) no 

equipamento. Este procedimento é importante pois os espectros são acumulados em paralelo com 

o calibrante, permitindo que as massas sejam corrigidas aumentando a confiabilidade e exatidão 

do registro dos íons. Todos os espectros de MS/MS foram analisados pelos softwares Proteinlynx 

Global Server e o MASCOT search engines (Matrix Science, Boston). Para a procura dos 
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resíduos de aminoácidos modificados, adicionamos ao banco de dados massa relativa a 

modificação por DDE e então o software analisa os espectros e identifica estas modificações. 

 

3.3.2.3 – Espectroscopia de UV 

 

Os experimentos de espectroscopia de UV foram realizados com o DDE modificado. 

Realizamos o monitoramento entre 375 nm e 450 nm, a fim de detectar alterações no 

comportamento da banda Soret (λ = 410 nm) e entre 600 nm e 800 nm, a fim de avaliar a perda 

de coordenação do sexto ligante do grupo heme da proteína (Met-80, λ = 695 nm). 

 

 

3.4 – Análise da função mitocondrial 

 

3.4.1 – Isolamento Mitocondrial 

 

Mitocôndrias de fígado de ratos machos Sprague Dawley, 2 meses de idade, sacrificados 

por decaptação foram isoladas por centrifugação diferencial de acordo com Kowatowski e 

colaboradores (Kowaltowski et al., 1995). O órgão foi removido, lavado em solução salina NaCl 

e em seguida homogenizado em tampão de extração de mitocôndrias (300 mM sacarose, 10 mM 

Hepes, 2 mM EGTA, pH 7,4) e centrifugado a 2000 rpm por 5 minutos a 4ºC para a separação 

das frações mais pesadas do material, como fragmentos de tecido não homogeneizados. O 

sobrenadante foi então coletado e centrifugado por 10 min a 10000 rpm. O pellet de mitocôndrias 
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foi separado e ressuspendido no mesmo tampão. A dosagem de proteínas da amostra foi realizada 

pelo método de Lowry. 

 

3.4.2 – Dosagem de proteína – método de Lowry 

 

A solução de mitocôndrias (5 µL) foi incubada por 10 minutos à temperatura ambiente em 

uma solução contendo 3 mL de solução C (500 µL Na-tartarato, 500 µL CuSO4 1%, 49 mL 

NaCO3/NaOH 0,1 M), 595 µL de água destilada e 10 µL de SDS 10 %.  Após a primeira 

incubação foram adicionados 300 µL de solução de Folin 1:1 (água destilada : solução fenólica 

de reagente de Folin) e homogeneizado, seguindo uma incubação a 90oC por 2 minutos. O 

mesmo procedimento foi empregado para a confecção da curva-padrão de BSA 2 %, substituindo 

o volume da amostra por alíquotas de 0 a 20 µL desta proteína. A concentração foi determinada 

pela absorbância das preparações em 750 nm.  

 

3.4.3 – Consumo de O2 

 

Os experimentos para a avaliação do consumo de O2 por mitocôndrias expostas a DDE 

foram realizados utilizando um eletrodo tipo Clark com cuba de vidro de 1 mL acoplado a um 

banho à 37°C e agitador magnético. Nestes ensaios utilizamos mitocôndrias a aproximadamente 

2 mg/mL em tampão de experimento (125 mM sacarose, 65 mM KCl, 10 mM Hepes, 2 mM 

KH2PO4, 2 mM Mg2Cl, 2 mM malato, 2 mM glutamato, 1 mM EGTA, pH 7,2) para um volume 
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final de 1 mL. As concentrações finais utilizadas dos substratos e inibidores foram 2 mM ADP e 

1 µg/mL oligomicina. 

  

3.4.4 – Inchamento mitocondrial 

 

O inchamento mitocondrial promovido por DDE foi monitorado pelo espalhamento de luz 

em espectrofotômetro Carry 50 Bio UV-visivel, operando com emissão e excitação em 520 nm, à 

37o C. Mitocôndrias (0,6 mg/mL) foram adicionadas ao tampão de experimento (10 mM Hepes, 

mM MgCl2 2, 2 mM KH2PO4 e 100 mM KCl, pH 7,2) na presença de 2 mM succinato, 1 µg/mL 

oligomicina, 1 mM ATP, 2 µM rotenona e DDE em concentrações variáveis. 

 

3.4.5 – Potencial de membrana 

 

Alterações no potencial de membrana mitocondrial promovidas por DDE foram 

determinadas pelo monitoramento da fluorescência do indicador safranina O (λex=495 nm, 

λem=586 nm) o qual emite fluorescência em intensidade inversamente proporcional ao potencial 

de membrana. Os experimentos foram realizados em um fluorímetro Hitachi 4500. Mitocôndrias 

(0,2 mg/mL) foram adicionadas em tampão de experimento (150 mM KCl, 10 mM Hepes, 2 mM 

MgCl2, 1mM EGTA, 2 mM succinato, pH 7,2) contendo 5 µM safranina O, 1 mM ATP, 1µg/mL 

oligomicina e DDE em concentrações variáveis. A variação na intensidade de fluorescência foi 

acompanhada por 5 minutos, à 37°C e ao final de cada corrida foi adicionado 1 µM CCCP. 
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3.4.6 – Microscopia Eletrônica de Transmissão 

 

Os experimentos em microscopia eletrônica de transmissão foram realizados utilizando a 

mesma população de mitocôndrias utilizada nos experimentos de espalhamento de luz. Após a 

análise no espectrofotômetro, as organelas foram centrifugadas por um curto intervalo de tempo e 

o pellet formado foi fixado em 100 mM tampão cacodilato acrescido de 2 % glutaraldeido e 2 % 

tetraóxido de ósmio. Em seguida, as amostras foram desidratadas por etanol e embebidas em 

resina Spurr 100 % que foi polimerizada a 72 %. Cortes ultra finos desta peça foram feitos e 

corados com acetato de uranila e nitrato de chumbo e as preparações foram analizadas em um 

microscópio eletrônico de transmissão Jeol Jem 1010 a 80 kV. 

 

3.4.7 – Modificação de proteínas mitocondriais 

 

Após a extração das mitocôndrias de figado de rato como descrito no item 2.3, 

procedemos ao tratamento das orgenelas com DDE. Estas incubações foram realizadas de 

maneira semelhante àquela empregada para as reações com o citocromo c isolado. O pellet 

mitocondrial foi ressuspendido em 5 mL de tampão fosfato 25 mM, pH 7,4. Utilizamos na reação 

600 µL deste estoque e incubamos com 18 mM de DDE por 2 horas à 37ºC. Em seguida, as 

amostras foram analisadas em MALDI-ToF. As organelas foram aplicadas diretamente nas placas 

de análises do espectrômetro, utilizando o ácido sinapínico como matriz e analisadas no modo 

linear, sem outras preparações prévias. 

As proteínas detectadas por MALDI-ToF foram identificadas utilizando o aplicativo 

online Sequence Retrieval Sistem (SRS5) (Expasy, Swiss Bioinformatics Institute) disponível em 
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www.expasy.ch/srs5/ seguindo a metodologia descrita por Ryzhov e Fenselau (Ryzhov et al., 

2001). 

 

3.4.8 – Detecção e quantificação de malondialdeido (MDA) 

 

Após o isolamento mitocondrial e o tratamento com DDE (900 nM, 54 µM e 162 µM) por 

10 minutos a amostra foi centrifugada e o sobrenadante coletado. A esta fração foram 

adicionados 150 µL de solução 0,2 % de BHT em etanol 95 % e 500 µL de solução 0,4 % de 

TBA em HCl 0,2N:H2O (2:1) (preparada imediatamente antes do uso). Esta preparação foi 

incubada em banho-maria por 45 minutos a 90 ºC e após esse período, os tubos foram resfriados 

em gelo e o aduto TBA-MDA foi extraído com 500 µL de isobutanol. A fase isobutanólica foi 

coletada para posterior detecção e quantificação por HPLC acoplado a um detector de 

fluorescência.  

 

Detecção e quantificação do aduto de TBA-MDA por HPLC 

 

O aduto de TBA-MDA fluorescente (λex = 515 nm; λem = 550 nm) foi analisado por 

HPLC equipado com detector de fluorescência e coluna Lichrosorb 10 RP-18 (250 mm x 4,6 mm, 

10 µm – Phenomenex). Foi utilizado um gradiente 5 % - 25 % de acetonitrila em H2O em 20 

minutos, com fluxo de 0,8 mL/min. 

Para a quantificação do aduto TBA-MDA foi feita uma curva de calibração a partir de 

uma solução estoque de MDA. Bisdietilacetal de malonaldeído destilado (220 mg, 1 mM) foi 
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dissolvido em 100 mL de H2SO4 1 % (v/v) e a solução foi deixada em repouso por 2 horas a 

temperatura ambiente. Em seguida, 1 mL dessa solução foi avolumado a 100 mL com H2SO4 1 % 

(v/v). A concentração de MDA foi determinada medindo-se a absorbância em 245 nm (ε = 13700 

M-1 cm-1) em cubetas de 1 cm, contra branco de 1 mL de H2SO4 1 %. A curva padrão foi 

construída preparando-se 1 mL das soluções 0,5 µM; 1 µM; 10 µM; 20 µM e 40 µM a partir do 

estoque de MDA em H2SO4 1 %. Posteriormente, adicionou-se  1 mL de solução 0,4 % de TBA 

em HCl 0,2N:H2O (2:1), e as soluções foram incubadas a 90 ºC por 45 min e ao final da 

incubação, o aduto  foi extraído com isobutanol (v/v).  
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4 - RESULTADOS 

 

4.1 – Formação de adutos em lisina e histidina 

 

Produtos secundários de peroxidação lipídica têm sido descritos como agentes formadores 

de adutos em aminoácidos isolados (Esterbauer et al., 1991; Uchida, 2003; Sayre et al., 2006). A 

reatividade e os mecanismos de reação de diversos aldeídos como o HNE, ONE e 4,5-epóxi-

heptenal e aminoácidos básicos (lisina, histidina e arginina) e cisteína têm sido objeto de estudo 

de diversos grupos (Zamora et al., 1994; Nadkarni et al., 1995; Zamora et al., 1999; Doorn et al., 

2002). Nossas primeiras investigações foram no sentido de estudar as melhores condições de 

reação entre aminoácidos (lisina e histidina) e DDE através da detecção de adutos por 

espectroscopia de UV e LC/MS. 

 

4.1.1 - Formação de adutos em lisina 

 

Inicialmente, procuramos avaliar a reatividade de DDE (152 Da) frente a aminoácidos e a 

formação de adutos em lisina (147 Da) e histidina (163 Da). Nossos primeiros estudos neste 

sentido foram realizados utilizando o sistema DDE/H2O2. Este sistema tem sido utilizado em 

nosso grupo para gerar o epóxido do aldeído em estudos de formação de adutos em DNA 

(Carvalho et al., 1998). A adição de um átomo de oxigênio na posição 4,5 aumenta a reatividade 

do aldeído frente a biomoléculas. A figura 3.1 ilustra o espectro de UV obtido na reação de lisina 

com DDE na presença de H2O2. 

 56



RESULTADOS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figura 4.1 – Espectro de absorbância UV-vis da reação de lisina (400 mM) com DDE (200 mM) em 
presença de H2O2 (200 mM), em 50 mM fosfato de sódio, pH 7,4.  

 

 

O espectro de absorbância UV-vis com varredura realizado entre 200-450 nm mostra o 

aparecimento de uma banda em λ = 216 nm, indicando a formação de produtos nesta reação. 

(figura 3.1). Ressaltamos que a análise das incubações contendo apenas lisina e H2O2 não indicou 

a formação de produtos com absorbância nesta faixa, demonstrando que o produto detectado em 

λ = 216 nm é resultado da reação do DDE com lisina. 

Uma vez detectados produtos de reação no sistema lisina/DDE/H2O2 iniciamos as análises 

para a determinação estrutural por LC/ESI-MS. Diversos produtos foram detectados nessas 

análises, assim procedemos, a uma pré-purificação por HPLC na tentativa de isolar o produto 

com fluorescência em 475 nm. Este comprimento de onda indica a formação de produtos da 
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reação lisina e 4,5-epóxi-heptenal (Zamora et al., 1994). Utilizando esta estratégia, detectamos 

um produto com m/z 296 (figura 4.2), a massa esperada para o produto 1 gerado via base de 

Schiff. Baseando-se nos dados da literatura e pelos resultados obtidos nestas investigações, 

sugerimos que a reação de lisina com o sistema DDE/H2O2 pode levar a formação de um produto 

com a estrutura representada na figura 4.3. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Figura 4.2 – Análise por LC/ESI-MS dos produtos da reação lisina/DDE/H2O2, purificados por HPLC 
(A) Varredura do íon m/z 296 (seta). (B) Espectro de massas do produto selecionado. 
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Figura 4.3 – Estrutura proposta do produto 1 (m/z 296) resultante da formação de um aduto do trans-4,5-epoxi-2-
decenal em lisina via mecanismo de base de Schiff  

 

 

Este conjunto de dados demonstra que o trans-4,5-epóxi-2-decenal pode ser formado no 

sistema DDE/H2O2, como também indicado por trabalhos anteriores do nosso grupo. Este aldeído 

pode então formar adutos com lisina, via base de Schiff, como proposto por outros autores em 

estudos com o 4,5-epóxi-2-heptenal (Zamora et al., 1994).  

De uma maneira geral a estratégia de usar o sistema DDE/H2O2 se mostrou eficiente para 

gerar adutos em lisina, no entanto esta estratégia produziu um número elevado de produtos o que 

dificultou a interpretação dos espectros de massas e cromatogramas. Deste modo antes de 

iniciarmos o estudo de modificações em resíduos de aminoácidos em proteínas procuramos 

caracterizar os adutos formados da reação de lisina e histidina com DDE, na ausência de H2O2.  

Inicialmente, realizamos a reação de lisina com DDE na proporção 1:2 e procuramos 

identificar os produtos formados por HPLC acoplado a um detector UV-vis ajustado em λ= 229 

nm. Observamos que a reação de lisina com DDE em pH 7,4 produziu pelo menos 5 produtos 

relevantes como aponta o cromatograma ilustrado na figura 4.4. Estes produtos foram 

 59



RESULTADOS 

posteriormente purificados e analisados por LC/ESI-MS, cujos espectros estão apresentados na 

figura 4.5.  

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 4.4– Cromatograma (λ = 229 nm) dos produtos de reação formados a partir da reação de 400 mM lisina e 
200 mM DDE. 
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Figura 4.5 – Espectros de massas obtidos a partir da análise por LC/MS dos produtos da reação lisina/DDE 
por separados por HPLC. (A) produto 1; (B) produto 2; (C) produto 3; (D) produto 4 e (E) produto 5. 

 

 

Os espectros de massa ilustrados na figura 4.5 apresentam os íons detectados a partir da 

purificação dos produtos gerados na reação lisina/DDE detectados pela absorbância (figura 4.4). 

Os diferentes produtos formados possuem as seguintes massas moleculares: Produto 1 m/z 296 

(fig. 4.5A); produto 2a m/z 296 e 2b m/z 259 (fig. 4.5B); produto 3a m/z 279 e 3b m/z 333 (fig. 

4.5C); produto 4 m/z  284 (fig. 4.5D) e produto 5 m/z 333 (fig. 4.5E). Devido ao baixo rendimento 

da reação, não conseguimos massa de produtos suficientes para realizar análises em RMN. 

Entretanto, os dados obtidos por espectrometria de massas permitem sugerir algumas estruturas. 
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Os produto 1 e 2a, por exemplo, apresentam massas equivalentes a esperada para um produto 

formado pela reação do trans-4,5-epoxi-2-decenal com o amino grupo da lisina, via base de 

Schiff, com posterior ataque intramolecular do nitrogênio em um dos carbonos do epóxido 

produzindo um anel pirrólico. O produto 1 (m/z 296) pode ser resultante do ataque ao ε-amino 

grupo e o produto 2a pode resultante do ataque ao α-amino grupo do aminoácido, uma vez que 

estes produtos apresentaram tempo de retenção diferentes. As estruturas previstas para estes 

produtos estão apresentadas na figura 4.6. Temos ainda que na análise do produto 2 (figura 4.5B) 

um outro produto, com m/z 259 foi detectado (produto 2b). Este produto tem massa equivalente a 

massa do produto 2a (m/z 296) menos a massa de duas moléculas de H2O que podem ter sido 

perdidas durante o processo de ionização por electrospray. O produto 4 (m/z 284) possui massa 

próxima a esperada para a formação de um aduto via base de Schiff da reação de lisina com 

DDE, assim como o produto 3 pode ser resultado da formação de uma adição de Michael da 

forma epoxidada do DDE  (m/z 279) menos uma molécula de água perdida durante o processo de 

ionização. 

É importante ressaltar que a reação de lisina com decanal, um aldeído que não apresenta 

insaturações, produz apenas um produto com tempo de retenção equivalente ao produto 4 da 

reação com o DDE, o qual observamos possuir massa correspondente ao aduto formado via base 

de Schiff (figura 4.7A). Do mesmo modo, quando procedemos a reação de lisina com DDE na 

presença de H2O2 observamos o aumento de intensidade dos produtos 1 e 3, indicando que estes 

produtos podem ser resultantes da reação do aminoácido com o epóxido do DDE (figura 4.7B). 
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Figura 4.6 – Estruturas moleculares propostas para os produtos 1 e 2 resultado da reação de lisina com 
DDE. (A) Produto com m/z 296, formado via base de Schiff resultado do ataque nucleofílico ao ε-
aminogrupo do aminoácido; (B) produto com m/z 296, formado pelo ataque nucleofílico ao α-
aminogrupo. 
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Figura 4.7 – (A) Cromatograma (λ = 229 nm) dos produtos de reação formados a partir da reação de 
400 mM lisina com  200 mM decanal; (B) Cromatograma (λ = 229 nm) dos produtos de reação 
formados a partir da reação de 400 mM lisina, 200 mM DDE na  presença de 200 mM H2O2. 

 

 
 
 

 64



RESULTADOS 

4.1.2 – Formação de adutos em histidina 

 

Uma vez que histidina também tem sido descrita como um dos alvos de modificações por 

produtos de lipoperoxidação, realizamos estudos para caracterizar os produtos formados na 

reação com o DDE. Utilizamos o mesmo tipo de abordagem utilizado para as análises de 

modificação em lisina, com a diferença de que os produtos foram identificados diretamente nas 

análises em LC/ESI-MS. Nos concentramos em detectar os produtos formados via base de Schiff 

(290 Da) e adição de Michael (308 Da). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 4.8 – Espectros de LC/ESI-MS MS de produtos selecionados da reação 400 mM histidina e 200 mM 
DDE, em 50 mM fosfato de sódio, pH 7,4. (A) varredura do íon m/z 308; (B) varredura do íon m/z 290; (C) íons 
filhos de m/z 290. Voltagem do capilar 4,5 kV, temperatura. da fonte 100oC, temperatura de solvatação 200oC, 
energia de colisão 15 eV. 
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A análise por LC/ESI-MS dos produtos da reação de histidina com DDE demonstrou que 

ocorrem os dois mecanismos de modificação no aminoácido, a formação da base de Schiff e a 

adição de Michael, levando a formação de produtos com m/z 290 e m/z 308 respectivamente. 

Procedendo a experimentos de MS/MS, ou seja, induzindo a fragmentação do íon [M+H]+ 290 

obtivemos indicações em qual posição e por qual mecanismo o DDE é adicionado. Estas análises 

indicaram que a base de Schiff é formada preferencialmente no ε-aminogrupo do aminoácido, 

como indica o padrão de fragmentação ilustrado no inserto da figura 4.8. 

Identificamos também um outro produto com m/z 290 e tempo de retenção diferente do 

íon que está apresentado na figura 4.8 (detectado em 7 minutos). Os resultados indicam que esse 

produto também é uma base de Schiff, porém a adição do DDE pode ter sido realizada no α-

aminogrupo do aminoácido.  

Ressaltamos que os dados com os aminoácidos isolados são preliminares e foram 

efetuados apenas com o intuito de obtermos informações adicionais sobre as condições de reação. 

 

 

4.2 – Formação de adutos em citocromo c por DDE 

 

Produtos de lipoperoxidação como os alcenais e hidróxialcenais, por apresentarem dois 

centros eletrofílicos, representam um grupo de substâncias altamente reativas. O ataque 

nucleofílico destes produtos a aminoácidos e DNA já foram descritos e podem estar envolvidos 

em diversos estados patológicos e no envelhecimento (Esterbauer et al., 1991; Zidek et al., 1997; 

Loureiro et al., 2000). 
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4.2.1 - Modificação de citocromo c por DDE: Efeito do tempo de incubação.  

 

Nas etapas anteriores de nossos estudos detectamos a formação de bases de Schiff e 

adições de Michael em lisina e histidina indicando que estes aminoácidos podem ser alvos 

biológicos de alterações promovidas por DDE. A partir deste ponto, procuramos estudar este tipo 

de modificação em proteínas, uma vez que alterações pós-traducionais estão presentes e podem 

estar relacionadas a diversos estados patológicos como mal de Alzheimer e Esclerose Lateral 

Amiotrófica (Dalle-Donne, Giustarini et al., 2003; Dalle-Donne et al., 2006). Os nossos estudos 

neste sentido foram realizados utilizando o citocromo c como modelo. Esta proteína é muito 

interessante do ponto de vista biológico, pois participa da cadeia de elétrons, desempenhando 

uma função fisiológica importante e se localiza em um dos principais sítios de produção de 

espécies reativas, a mitocôndria (Kagan et al., 2004; Halliwell et al., 2007). Aliado a estes fatos 

está a abundância de resíduos básicos em sua estrutura, sobretudo resíduos de lisina (19 resíduos) 

o que torna essa proteína um potencial alvo de modificação por DDE (Dickerson et al., 1971). 

O primeiro parâmetro estudado nesta etapa foi a influência do tempo de reação na 

formação de adutos de DDE. Mantendo a concentração do aldeído fixa em 18 mM e da proteína 

em 270 µM, incubamos a reação por até 8 horas à 37ºC. Os espectros de massa obtidos em 

MALDI-ToF estão apresentados na figura 4.9. Estes espectros são resultado do acúmulo de 200 

espectros individuais, obtidos após aproximadamente 1000 incidências do laser sobre a amostra. 
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 Figura 4.9 – Espectros de MALDI-ToF demonstrando a modificação de citocromo c (270 µM) por DDE 18 mM, 
em 25 mM fosfato de sódio, pH 7,4 à 37oC em diferentes períodos de incubação. (A) controle; (B) tempo inicial de 
reação; (C) 1 hora; (D) 2 horas; (E) 4 horas.  
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A figura 4.9 apresenta os espectros de massa obtidos na análise da reação por períodos 

variáveis de tempo. Estas análises demonstram que o tempo de exposição da proteína ao DDE é 

um fator importante na formação dos adutos. Na figura 4.9A está apresentado o espectro do 

citocromo c controle. Podemos notar que já no tempo inicial de reação (figura 4.9B) ocorre a 

formação de três adutos de DDE, evidenciados pela detecção dos picos m/z 12461,1, 12595,8 e 

12729,2. O incremento de massa nestes picos com relação ao controle (figura 4.9A) foi de 134 

Da, 268 Da e 402 Da respectivamente, ou seja, a massa do DDE (152 Da) menos uma molécula 

de H2O sugerindo, desta forma, a formação de adutos via base de Schiff (134 Da). Após 60 

minutos de incubação, observamos a formação de um quarto aduto, com m/z 12863,8, indicando 

um incremento de 536 Da na massa do citocromo c (figura 4.9C). A detecção do pico com m/z 

12997,7 após duas horas de incubação indicou a formação de um quinto aduto, resultado do 

incremento de 670 Da na massa da proteína (figura 4.9D). A incubação de citocromo c com DDE 

por 4 horas (figura 4.9E) resultou na adição de sete moléculas do aldeído, evidenciadas pelos 

picos com m/z 13131,1 (6 adutos, + 804 Da) e m/z 13265,9 (7 adutos, + 938 Da). Este 

experimento nos indicou que a formação dos adutos é um processo tempo-dependente e 

possivelmente é regulado pela maior ou menor acessibilidade aos resíduos de aminoácidos 

básicos. A possível perda dos resíduos ionizáveis expostos na proteína inviabilizou as análises 

por MALDI-ToF em períodos de incubação mais longos. De fato, em períodos longos de 

incubação (8 – 24 horas) observamos a formação de agregados protéicos e precipitados, 

indicando a ligação cruzada de proteínas modificadas, porém não foi possível analisar por 

MALDI-ToF estas amostras. Outro ponto interessante que podemos notar ao analisar a figura 4.9 

é a diminuição da intensidade do pico de citocromo c não modificado com relação aos picos 

representando a proteína modificada no decorrer do tempo de incubação.  
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4.2.2 – Modificação de citocromo c por DDE: Efeito da concentração do aldeído 

 

Após a determinação dos períodos de incubação necessários para a formação de adutos de 

DDE em citocromo c iniciamos as investigações para correlacionar a formação destes adutos a 

concentração do aldeído. Em experimentos realizados por MALDI-ToF investigamos o efeito da 

concentração de aldeído nas proporções DDE:proteína 2:1, 6:1, 30:1 e 66:1 (figura 4.10). O 

tempo de incubação, pH e temperatura foram mantidos constantes. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figura 4.10 –Espectros de MALDI-TOF demonstrando a modificação de 10 µM citocromo c (A) ou 270 
µM (B-D) incubado com concentrações crescentes de DDE por 2 horas, à 37°C e pH 7,4. Concentração de 
DDE: (A) 20 µM; (B) 1.8 mM (C); 9 mM; e (D) 18 mM. 
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Observamos nos experimentos variando a concentração do DDE a produção de adutos 

com incrementos de 134 Da na massa do citocromo c, condizente com a formação de adutos via 

bases de Schiff. O número de adutos detectados na proteína está relacionado com a concentração 

do aldeído. Em uma relação 2:1 aldeído:proteína, observamos, após duas horas de incubação, a 

formação de 1 aduto com m/z 12465,1 (figura 4.10A). Com o aumento desta relação para 6:1 

observamos o aparecimento de um novo aduto, representado pelo incremento de 268 Da, levando 

a detecção do pico m/z 12591,0 Da (figura 4.10B). Em experimentos realizados com a relação 

30:1, observamos a formação de mais três adutos, formados via base de Schiff (figura 4.10C). 

Estes adutos levaram ao aumento de 402 Da, 536 Da e 670 Da na massa da proteína, dando 

origem aos picos m/z 12726,6, m/z 12860,5 e m/z 12994,2 respectivamente. O aumento da relação 

DDE:citocromo c para 66:1 não induziu a formação de adutos adicionais na proteína, indicando 

que nas condições empregadas (pH 7,4; 2 horas de incubação) a saturação da formação de adutos 

foi atingida. 

 

 

4.2.3 - Modificação de citocromo c por DDE: Efeito do pH  

 

O próximo parâmetro analisado foi o efeito do pH na formação dos adutos de DDE. Nos 

itens anteriores demonstramos que a formação de adutos de DDE ocorre possivelmente via 

mecanismo de base de Schiff. Este mecanismo apresenta uma relação importante com o pH, 

sendo que em meio ácido o produto é instável e a reação é reversível enquanto que em pH 

levemente alcalino a formação e a estabilidade dos produtos são favorecidas. Nossos 
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experimentos foram realizados em pH 4,0, pH 6,0, pH 7,4 e pH 11, com concentração do aldeído 

(18 mM), tempo de incubação (2 horas) e temperatura (37 ºC) constantes. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figura 4.11 – Espectros de MALDI-TOF demonstrando a modificação de citocromo c (270 µM) por  DDE 
(18 mM) incubado a 37oC por 2 horas em diferentes pH:  (A) pH 4,0; (B) pH 6,0; (C) pH 7,4 e (D) pH 11,0.  

 

 

A figura 4.11 ilustra os resultados obtidos nas análises em MALDI-ToF da formação de 

adutos de DDE em citocromo c, variando o pH do meio. Na figura 4.11A está demonstrado o 

espectro da reação realizada em pH 4,0 após duas horas de incubação. Nesta figura, além do pico 

do citocromo c intacto (m/z 12325,9) podemos notar outros dois picos com m/z 12459,6 e m/z 
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12593,3 que representam a formação de dois adutos. Os incrementos de massa de 134 Da e 268 

Da indicam que nestas condições foram formados dois adutos via base de Schiff. Após a reação 

em pH 6,0 (figura 4.11B) observamos a formação de dois picos adicionais (m/z 12727,4 e m/z 

12861,6) que representam um aumento na massa do citocromo c de 402 Da e 536 Da, 

respectivamente. A reação realizada em pH 7,4 (figura 4.11C) induziu a formação de seis adutos 

no citocromo c, resultando no aumento de massa de 670 Da e 804 Da, evidenciado pelos picos 

m/z 12996,8 e m/z 13130,1, respectivamente. A reação em pH 11,0 (figura 4.11D) levou a 

formação de oito adutos na molécula de citocromo c, evidenciados pelos picos m/z 13263,4 e m/z 

13397,5 (+ 938 Da e 1072 Da). Estes resultados sugerem a formação de adutos via base de 

Schiff. Observamos uma relação bem estabelecida entre a formação dos adutos e o pH do meio 

de reação. Quanto mais alcalino o meio, maior foi a quantidade de adutos, bem como a 

intensidade dos picos detectados representando estas modificações (figuras 4.11 e 4.12). Notamos 

também que a intensidade do pico representando o citocromo c não modificado foi menor quanto 

maior o valor de pH. 
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Figura 4.12 – Formação de adutos de DDE (18 mM) em citocromo c (270 µM) dependente do 
pH. Reações incubadas por 2 horas à 37o C e analisadas por MALDI-ToF. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Os adutos formados em pH alcalino e neutro se mantiveram estáveis por pelo menos 24 

horas, como observamos por outras análises por MALDI-ToF realizadas em dias subseqüentes a 

realização das reações. No entanto, quando analisamos as amostras em pH 4,0 em períodos 

longos observamos que os adutos não eram mais detectados.  
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 Figura 4.13 – Espectros de MALDI-ToF Instabilidade das bases de Schiff formadas 

 

 

A figura 4.13 apresenta os adutos formados na reação em pH 4,0 entre 10 e 120 minutos 

de incubação. Observamos nestes espectros que após 10 minutos de reação, quatro moléculas de 

DDE haviam sido adicionadas a massa do citocromo c, como evidenciado pela detecção dos 

picos m/z 12459,2, m/z 12593,4, m/z 12727,5 e m/z 12861,8 (figura 4.13A). Após 30 minutos de 

incubação, observamos uma sensível queda na intensidade relativa dos picos representando a 

proteína modificada, e um aumento na intensidade do citocromo c nativo (figura 4.13B). O pico 

representando a formação de quatro adutos não foi detectado após 60 minutos de incubação 
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(figura 4.13C) e o pico representando o terceiro aduto (m/z 12729,2) foi detectado com 

intensidade relativa bastante diminuída, enquanto o pico da proteína não modificada registrou 

aumento de intensidade. A figura 4.13D apresenta a reação após 120 minutos de incubação. Neste 

período não conseguimos detectar o pico representando o terceiro aduto na molécula do 

citocromo c e observamos uma sensível redução na intensidade relativa dos picos contendo um 

ou dois adutos (m/z 12459,6 e m/z 12593,3) concomitante com o aumento da intensidade do pico 

da proteína não modificada (m/z 12325,9).  

 

 

4.2.4 - Modificação de citocromo c por DDE: Identificação dos resíduos de aminoácidos 

modificados. 

 

Após a detecção de adutos de DDE no citocromo c, iniciamos a investigação dos resíduos 

de aminoácidos alvos de modificações. A identificação destes resíduos foi realizada a partir da 

digestão da proteína com tripsina, que hidrolisa a ligação peptídica após os resíduos de lisina e 

arginina, e quimotripsina que hidrolisa a ligação após resíduos de fenilalanina, tirosina, 

triptofano, metionina e leucina. Nesta etapa, utilizamos duas técnicas de espectrometria de 

massas distintas para analisar os fragmentos peptídicos do citocromo c modificado. Em um 

primeiro momento, procuramos identificar os peptídeos modificados por MALDI-ToF. Nestes 

experimentos comparamos os peptídeos formados pela digestão por quimotripsina com os 

peptídeos gerados pela digestão com tripsina. As massas previstas para os peptídeos formados 

neste processo foram obtidas no banco de dados online Swiss-Prot (http://ca.expasy.org/sprot/). A 

confirmação da posição dos adutos foi obtida posteriormente em experimentos em LC/ESI-Q-
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ToF nos quais realizamos o sequenciamento de novo de peptídeos selecionados e, através do 

banco de dados online MASCOT, pudemos determinar a posição do aduto na proteína. 

 

 

4.2.4.1 – Análise de peptídeos modificados por MALDI-ToF. 

 

Após a digestão do citocromo c modificado por tripsina e quimotripsina realizamos 

análises em MALDI-ToF, no modo reflectron, para a identificação dos peptídeos modificados por 

DDE (18 mM DDE, pH 7,4 à 37oC). É importante ressaltar que lisina é o resíduo esperado para a 

modificação por DDE, justamente o resíduo reconhecido pela tripsina, o que possivelmente induz 

a perda deste sítio de clivagem. Como a quimotripsina reconhece outros sítios de clivagem 

comparamos os peptídeos que representavam a mesma região da proteína obtida pela digestão 

com as duas enzimas. Os valores de massa previstos para peptídeos modificados foram 

calculados contendo uma ou duas modificações produzidas via base de Schiff (+ 134 Da ou 268 

Da). No caso dos peptídeos obtidos por tripsinização, calculamos a massa de dois ou três 

fragmentos contínuos, considerando a perda de um ou dois sítios de clivagem decorrente da 

modificação de resíduos de lisina ou arginina. Os resultados destas investigações estão 

apresentados na figura 4.14. 
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Figura 4.14 – Mapas peptídicos obtidos em MALDI-ToF (modo reflectron) a partir da digestão tríptica 
(linha contínua) e quimotríptica (linha tracejada) de citocromo c 270 µM modificado por 18 mM DDE em 
pH 7,4, 37oC e variáveis períodos de incubação. (A) Início da reação; (B) 30 minutos (C) 60 minutos. O 
esquema demonstra a sobreposição de regiões homólogas obtidas pela digestão com as duas enzimas. 

 

 

 

 

A figura 4.14 ilustra os resultados obtidos a partir da detecção de peptídeos obtidos de 

citocromo c modificado, digerido com tripsina e quimotripsina. Observando a figura 4.14A 

podemos inferir os resíduos modificados, atravéz da sobreposição dos peptídeos detectados. A 

sobreposição do fragmento de m/z 957,8 (K73YIPGTK79 – MM = 823,8 Da) obtido por 

tripsinização e do fragmento obtido por quimotripsinização com m/z 1025,0 (LENPK72K73Y – 

MM = 891,0 Da) sugere um resíduo de lisina modificado na posição 73. Do mesmo modo a 
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sobreposição dos fragmentos m/z 1244,2 (EDLIAYLK99K100 – MM = 1110,2 Da) e m/z 823,7 

(K99K100ATNE – MM = 689,7 Da) sugerem a modificação em K-99. Neste experimento 

detectamos ainda o fragmento m/z 1655,0 (AGIK86K87K88TEREDL – MM = 1387,0), o qual deve 

apresentar dois adutos possivelmente nas posições K-86, 87 ou 88, porém não detectamos o 

fragmento peptídico correspondente a esta região na digestão com tripsina. A figura 4.14B 

apresenta o resultado obtido da digestão do citocromo c incubado com DDE por 30 minutos. 

Apesar não termos encontrado um correspondente a este fragmento na digestão por 

quimotripsina, o peptídeo m/z 1340,2 (MIFAGIK86K87K88 – MM = 1072,2 Da) tem massa 

correspondente a adição de duas moléculas de DDE e indica a mesma região do peptídeo m/z 

1655,0 da figura 4.14A. Esta observação sugere modificações em dois resíduos na região K-86, 

87 e 88. A figura 4.14C apresenta os mapas peptídicos construídos a partir de citocromo c 

incubado com DDE por 1 hora. Nestas análises conseguimos obter fragmentos modificados em 

duas regiões da proteína. O fragmento m/z 1681,3 (CAQCH18TVEK22GGGK25 – MM = 1413,3 

Da) se sobrepõe ao fragmento m/z 1122,9 (VEK22GGK25H26 – MM = 854,9 Da) e o fragmento 

m/z 1811,0 (EDLIAYLK99K100ATNE – MM = 1543.0 Da) se sobrepõe ao fragmento m/z 957,7 

(K99K100ATNE – MM = 689,7 Da). Como o primeiro par de peptídeos indicou, dois adutos 

podem estar presentes, possivelmente em K-22 e K-25, embora uma modificação em H-18 possa 

ter sido formada. A região indicada pelo segundo par de fragmentos peptídicos sugere dois 

adutos, possivelmente localizados em K-99 e K-100.  

Estes dados são interessantes uma vez que indicam a tendência dos adutos de DDE, 

formados via base de Schiff, ocorrerem justamente em regiões ricas em aminoácidos básicos. Os 

resultados obtidos nesta etapa estão sumarizados na tabela 4.1. 
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4.2.4.2 - Análise de peptídeos modificados por LC-MS/MS. 

 

Apesar dos experimentos por MALDI-ToF terem fornecido boas evidências sobre a 

localização dos adutos de DDE no citocromo c modificado, a determinação precisa dos resíduos 

modificados foi necessária. O equipamento utilizado nestas análises foi um ESI-quadrupolo-ToF 

(ESI-Q-ToF) disponível no Laboratório Nacional de Luz Sincrotron (LNLS) em Campinas. 

Resumidamente, os experimentos foram realizados a partir da digestão do citocromo c 

modificado por tripsina. Após uma seleção no primeiro quadrupolo, os peptídeos duplamente e 

triplamente carregados foram direcionados para a câmara de colisão e em seguida os íons 

formados neste processo foram direcionados ao analisador por tempo de voô. Os espectros 

obtidos foram processados no software Proteinlynx Global Server, de modo que as massas dos 
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íons detectados foram corrigidas de acordo com um padrão interno do equipamento e os íons 

multicarregados foram transformados em íons mono carregados. Após este procedimento, foi 

gerado um arquivo de texto que foi analisado pelo banco de dados online MASCOT. Neste 

procedimento reconstruímos os peptídeos fragmentados durante o MS/MS e ainda pudemos 

procurar pela modificação de DDE nos resíduos de lisina, histidina e arginina como uma 

modificação variável. A tabela 1A-D, em anexo, sumariza os íons detectados nestes experimentos 

e íons previstos pelo MASCOT enquanto a figura 4.15 apresenta os espectros de MS/MS obtidos. 
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Figura 4.15 – Espectros obtidos nas análises por Q-ToF MS/MS de peptídeos de citocromo c 
modificado por DDE (18 mM). (A) peptídeo 1302,7; (B) peptídeo 2271,1; (C) peptídeo 1718,8 e (D) 
peptídeo 1641,9. Os íons detectados estão indicados pelas linhas tracejadas. 

 

 

 82



RESULTADOS 

Na figura 4.15A-D observamos os íons Y (carga do fragmento localizada no C-terminal) e 

íons B (carga do fragmento se localiza no N-terminal) e outros íons formados a partir da 

fragmentação do peptídeo em outras ligações que não a ligação peptídica. Centenas de peptídeos 

detectados foram direcionados para o MS/MS e após o processamento dos espectros e a busca no 

banco de dados MASCOT, identificamos quatro peptídeos que continham resíduos modificados 

com a massa esperada. O sequenciamento do peptídeo de massa 1302,71, apresentado na figura 

4.15A, equivalente aos resíduos 28-38 (TGPNLH33GLFGR38) da seqüência da proteína, nos 

indicou que a modificação se localizava no resíduo H-33. A figura 4.15B apresenta o espectro 

obtido na fragmentação do peptídeo 56-73 (GITWGEETLMEYLENPK72K73) de massa 2271,15 

e a análise dos íons pelo no MASCOT indicou uma modificação em K-72. A figura 4.15C 

apresenta o espectro obtido da fragmentação do peptídeo referente aos resíduos 39-53 e massa 

1718,85 (K39TGQAPGFSYTDANK53). Após a análise dos íons formados, foi encontrada uma 

modificação por DDE em K-39. A figura 4.15D apresenta o espectro dos íons obtidos na 

fragmentação do peptídeo 91-104 (EDLIAYLK99K100ATNE), massa 1641,90. O sequenciamento 

deste peptídeo indicou a presença de uma modificação em K-100. Na tabela 4.2 apresentamos as 

seqüências dos fragmentos modificados detectados nestas análises e os sítios de modificação por 

DDE. 
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4.3 – Modificações em proteínas mitocondriais por DDE. 

 

Após determinar a formação de adutos de DDE em citocromo c isolado, procuramos 

investigar possíveis modificações em proteínas em sistemas mais complexos. Utilizamos neste 

experimento mitocôndrias de fígado de rato isoladas, incubadas com 18 mM DDE em pH 7,4. 

Após a incubação realizamos análises no MALDI-ToF, no modo linear, nos baseando na técnica 

descrita por Ryzhov e Fenselau (Ryzhov et al., 2001). Estes autores desenvolveram uma 

metodologia onde bactérias são aplicadas diretamente na placa de análise do MALDI-ToF com o 

intuito de detectar proteínas de membrana, desta forma aplicamos as mitocôndrias inteiras 

diretamente no espectrômetro a fim de detectar proteínas modificadas por DDE. Os espectros de 

MALDI-ToF obtidos por esta estratégia estão demonstrados na figura 4.16. 
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Figura 4.16 – Espectros de MALDI-ToF obtido nas análises de mitocôndrias de fígado de rato inteiras, 
aplicadas diretamente à placa de análise do espectrômetro. (A) mitocôndrias normais (controle); (B) 
mitocôndrias (≅ 12 mg de proteína) incubadas com 18 mM DDE por 2 horas, pH 7,4 à 37oC. As análises foram 
realizadas no modo linear do equipamento. Estão indicadas apenas as proteínas modificadas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Os resultados apresentados na figura 4.16 indicam que proteínas de mitocôndrias expostas 

a 18 mM DDE apresentam modificações. A figura 4.16A apresenta as proteínas que foram 

detectadas durantes as análises em MALDI-ToF provenientes de mitocôndrias não tratadas. 
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Podemos notar que a técnica empregada permite detectar uma grande variedade de proteínas 

mitocondriais de baixo peso molecular (5 kDa – 15 kDa). Na figura 4.16B estão indicadas as 

proteínas que sofreram modificações por DDE. Esta figura apresenta cinco proteínas com 

incremento de massa correspondente a formação de adutos de DDE. O incremento de massa para 

cada aduto nas proteínas foi, como no caso do citocromo c, de 134 Da indicando que estas 

modificações podem ter sido formadas via base de Schiff. Nossas análises apontam também que 

em três destas proteínas houve a formação de mais de um aduto. A proteína com m/z 5685,5 Da 

apresentou dois adutos detectados com m/z 5619,5 (+ 1 DDE), 5953,9 (+ 2 DDE). A proteína 

com m/z 8990,5 Da apresentou dois adutos com m/z 9124,6 (+ 1 DDE) e m/z 9259,4 (+ 2 DDE) 

assim como a proteína com m/z 10900,0 Da que apresentou dois adutos, evidenciados pelos picos 

de m/z 11034,1 (+ 1 DDE) e m/z 11168,8 (+ 2 DDE). Duas outras proteínas detectadas 

apresentaram modificações seguindo o mesmo padrão: a proteína m/z 12227,0 apresentou uma 

modificação, levando à formação do pico m/z 12361,0 e a proteína m/z 13858,2 apresentou um 

aduto detectado com m/z 13992,5. 

A partir da detecção destas proteínas modificadas nossos esforços foram no sentido de 

identificar as proteínas modificadas. Neste processo também nos baseamos na metodologia 

descrita por Ryzhov e Fenselau (Ryzhov et al., 2001). A identificação das proteínas foi realizada 

através da base de dados SwissProt/TrEMBL (Expasy, Swiss Bioinformatics Institute) usando o 

Sequence Retrieval System, disponível em www.expasy.ch/srs5/. Os critérios utilizados nas 

buscas dos bancos de dados foram organismo (rato), tecido (fígado) organela (mitocôndria) e 

massa molecular. A possível identificação das proteínas modificadas por DDE está sumarizada na 

tabela 4.3. 
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Utilizando a estratégia de identificação de proteínas pelo SRS5 pudemos sugerir a 

identidade de quatro proteínas que apresentaram modificações. Entre elas identificamos a 

citocromo c oxidase VIa (MM 12301 Da), citocromo c oxidase VIIb (MM 8995 Da) e ATP 

sintetase subunidade-ε (MM 5694 Da). Estas proteínas desempenham funções na cadeia de 

transporte de elétrons e sua modificação pode levar a disfunção mitocondrial. Por outro lado, a 

metodologia empregada pode ser uma estratégia interessante para o estudo de proteínas 

modificadas durante o processo de estresse oxidativo com reduzida manipulação das amostras. 

 

 

4.4 - Modificação de citocromo c por DDE: espectroscopia de UV-vis 

 

 Analisamos por espectroscopia de UV-vis citocromo c incubado com DDE (18 mM) por 

duas horas à 37ºC. Estas análises foram realizadas em duas faixas de comprimento de onda. 
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Realizamos experimentos na faixa 380-440 nm a fim de avaliar alterações no padrão da banda 

Soret (λ=409 nm) e 600-800 nm para avaliar a banda correspondente a coordenação do sexto 

ligante do grupo heme, M-80 (λ=695 nm). Os resultados obtidos estão demonstrados na figura 

4.17. 

 

 

 

Figura 4.17– Alterações nos espectros de UV-vis de citocromo c modificado por 18 mM DDE, incubados por 2 
horas, pH 7,4, à 37oC. (A) padrão da banda Soret de citocromo c controle (linha preta) e da proteína  modificada 
(linha vermelha) exibindo um deslocamento para menor comprimento de onda (blue shift) devido a alterações na 
estrutura terciária da proteína. (B) desaparecimento da banda em 695 nm na proteína modificada (linha 
vermelha), indicando perda da coordenação do sexto ligante (M-80). 
 

Os espectros apresentados na figura 4.17 fornecem evidências de alterações estruturais 

importantes na proteína modificada por DDE. Na figura 4.17A, que apresenta a banda Soret do 

citocromo c, pudemos observar um deslocamento do comprimento de onda máximo de absorção 

de 409 nm para 406 nm, um fenômeno conhecido como blue shift. Este deslocamento está 

associado a abertura da cavidade do grupo heme e a perda de coordenação dos ligantes axiais (H-

18 e M-80). A coordenação deste grupo com o sexto ligante M-80 pode ser detectada 

espectrofotometricamente pelo monitoramento da banda em 695 nm. O espectro obtido neste 
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ensaio (figura 4.17B) apontou o desaparecimento desta banda, indicando a perda da coordenação 

de M-80 com o grupo heme. Estes resultados indicam, portanto, que a modificação do citocromo 

c por DDE induz mudanças conformacionais importantes, fato que pode estar relacionado com 

alterações na atividade da proteína devido a maior exposição do grupo heme. 

 

 

4.5 – Alterações em parâmetros mitocondriais promovidas por DDE. 

 

Nas seções anteriores demonstramos que DDE promove modificações covalentes em 

citocromo c, de maneira dose-dependente e os adutos formados estão preferencialmente 

localizados em regiões ricas em resíduos de aminoácidos básicos. Estas regiões podem 

desempenhar funções biológicas como interação da proteína com a membrana interna 

mitocondrial e com a citocromo c oxidase. Nos últimos anos muita atenção tem sido dada a 

disfunções mitocondriais causadas em conseqüência de estresse oxidativo. Diversos trabalhos 

discutem, por exemplo, o papel de produtos de lipoperoxidação gerados em condições de estresse 

oxidativo no desacoplamento mitocondrial (Murphy et al., 2003; Jaburek et al., 2004; Talbot et 

al., 2004; Shabalina et al., 2006). Embora este processo tenha despertado interesse nos últimos 

anos, o(s) mecanismo(s) pelo qual se dá o desacoplamento mitocondrial ainda não foi totalmente 

elucidado. Por conta destas observações, iniciamos experimentos a fim de aferir se DDE poderia 

provocar alterações na homeostase mitocondrial. Os trabalhos com este intuito foram iniciados 

com a determinação do consumo de O2 em mitocôndrias isoladas de fígado de rato expostas a 

DDE e prosseguiu com a avaliação da manutenção do potencial de membrana, inchamento 

mitocondrial e peroxidação lipídica. 
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4.5.1 – Alteração na função mitocondrial – Consumo de O2

 

O primeiro parâmetro mitocondrial avaliado em organelas isoladas expostas a DDE foi o 

consumo de O2. As mitocôndrias (2 mg/mL) foram expostas ao aldeído em uma faixa de 

concentração entre 1.8 µM-180 µM e o consumo de O2 foi avaliado determinado através de 

eletrodo tipo Clark. Para a quantificação do consumo assumimos como 184 nM/mL a 

solubilidade do O2 a 37oC. Os resultados obtidos estão expostos na figura 4.18. 
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Figura 4.18 – Consumo de O2 induzido por DDE em mitocôndrias isoladas de fígado de rato. Mitocôndrias 
(2 mg/mL) bloqueadas por oligomicina (1µg/mL) foram expostas a concentrações crescentes de DDE em 
tampão contendo 65 mM KCl, 10 mM Hepes, 2 mM KH2PO4, 2 mM Mg2Cl, 125 mM sacarose, 2 mM 
malato, 2 mM ADP à 37o C. (A) Traçado típico obtido nos experimentos realizados com eletrodo tipo Clark, 
indicando retomada do consumo de O2 em mitocôndrias inibidas por oligomicina; (B) Consumo de O2 
estimulado por DDE em mitocôndrias em estado 4, o inserto indica a relação dose-resposta observada no 
experimento. ***P < 0.001 relativo ao controle, n = 5. 
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A figura 4.18 apresenta os resultados obtidos em experimentos de consumo de O2 em 

mitocôndrias isoladas de fígado de rato em estado 4, isto é, a respiração foi inibida por 

oligomicina (1µg/mL), e expostas a concentrações crescentes de DDE. A figura 4.18A apresenta 

um traçado típico obtido neste experimento, enquanto a figura 4.18B apresenta quantitativamente 

o efeito do DDE na respiração mitocondrial. Podemos observar neste experimento que o aldeído 

induz o desacoplamento na respiração mitocondrial, indicado pelo aumento do consumo de 

oxigênio em mitocôndrias em estado 4 e é amplificado com o aumento da concentração de DDE. 

Em concentrações de aldeído acima de 54 µM observamos o aumento significativo do consumo 

de O2 que atingiu 6,96 nmol.prot-1.min-1 nesta concentração de aldeído, 7,64 nmol.prot-1.min-1 na 

presença de 90 µM DDE e 9,11 nmol.prot-1.min-1 com 180 µM DDE contra 3,75 nmol.prot-1.min-

1 em mitocôndrias em estado 4. O inserto na figura 4.18 indica que este fenômeno é produzido de 

maneira dose-dependente. A figura 4.19 ilustra esta variação no consumo de O2 com relação ao 

controle nas concentrações testadas neste experimento. 

Figura 4.19 – Consumo de O2 induzido por DDE em mitocôndrias isoladas de fígado de rato. Aumento 
respiratório percentual em mitocôndrias em estado 4 expostas a concentrações crescentes de DDE com relação ao 
controle (mitocôndrias normais). 
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A figura 4.19 ilustra o aumento percentual no consumo de O2 em mitocôndrias tratadas 

com DDE com relação ao controle. Este aumento variou entre 12% na menor concentração de 

DDE (1.8 µM) a 123% na maior concentração (180 µM), indicando um aumento considerável no 

consumo de O2 em consequência do desacoplamento mitocondrial.  

Para concluir as investigações acerca do consumo de O2 induzido por DDE, analisamos a 

taxa de controle respiratório em nossas preparações. A figura 4.20 evidencia o desacoplamento 

induzido por DDE com base na taxa de controle respiratório (respiratory control rate – RCR), que 

é a razão entre os valores respiratórios da mitocôndria em estado 3 (máximo consumo de 

O2)/estado 4 (anóxia, simulada por oligomicina). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figura 4.20 – Taxa de controle respiratório (RCR – estado3/estado 4) de mitocôndrias normais 
(barras pretas)  comparado com mitocôndrias expostas a 180 µM DDE (barras cinza).  

 

Mitocôndrias normais de fígado possuem valores de RCR entre 3 e 4. Na figura 4.20 

observamos a RCR das mitocôndrias normais e expostas a DDE. As organelas normais utilizadas 

em nossos experimentos apresentaram RCR de 3,63, valor dentro do esperado, enquanto as 
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organelas expostas a 180 µM apresentaram redução no valor de RCR (2,27), ou seja, a taxa 

respiratória neste estado foi aproximadamente 37% menor que a RCR das mitocôndrias controle. 

O resultado indica, portanto, que o valor de consumo de O2 em estado 4 foi elevado com relação 

ao controle, sugerindo um desacoplamento mitocondrial parcial.  

 

4.5.2 – Alteração na função mitocondrial – Inchamento mitocondrial 

 

4.5.2.1 – Espalhamento de Luz 

 

O segundo parâmetro analisado foi a alteração na morfologia mitocondrial de organelas 

expostas ao DDE. Este experimento indica possíveis alterações promovidas pelo aldeído na 

permeabilidade da mitocôndria, através do monitoramento do espalhamento de luz a 520 nm, um 

fator relacionado ao inchamento mitocondrial (figura 4.21). A primeira série de experimentos foi 

realizada utilizando DDE em concentrações semelhantes às utilizadas nos experimentos de 

consumo de O2 (seção 4.5.1). Em seguida, obtivemos dados complementares sobre as alterações 

morfológicas das mitocôndrias por microscopia eletrônica de transmissão. 

Quanto maior for o volume mitocondrial, ou da população de mitocôndrias, menor será a 

passagem de luz através da amostra, desta forma podemos calcular a variação do volume 

mitocondrial através da absorbância da amostra no instante inicial do monitoramento a 520 nm e 

no final da análise após a adição de DDE.  

A figura 4.21A apresenta o traçado típico obtido nos experimentos de inchamento 

mitocondrial. A variação da absorbância está relacionada diretamente ao volume mitocondrial e o 
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valor desta variação, obtido para cada concentração de DDE testada está apresentado na figura 

4.21B.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 4.21 – Indução de inchamento mitocondrial por DDE. Mitocôndrias (0,6 mg/mL) foram expostas 
a concentrações crescentes de DDE à 37o C em tampão de experimento (10 mM HEPES, 2 mM MgCl2, 2 
mM KH2PO4, 100 mM KCl, pH 7,2) na presença de 2 mM rotenona, 1 mM succinato, 1 µg/mL 
oligomicina, 2 mM ATP e DDE em diferentes concentrações. (A) traçado típico obtido nos experimentos 
de espalhamento de luz realizados em 520 nm e corridas de 10 minutos; (B) diferença entre o maior e o 
menor valor de espalhamento de luz observado nos ensaios em diferentes concentrações de DDE. No 
inserto está ilustrada a relação dose-resposta observada nos experimentos. *P < 0.05 e ***P < 0.001 
versus controle. 
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Nossos resultados demonstram que o aumento da concentração do DDE promove o 

inchamento mitocondrial de maneira dose-dependente. Na figura 4.21A podemos notar que o 

inchamento mitocondrial induzido por DDE possui dois estágios. O primeiro observado logo 

após a adição das mitocôndrias se deve ao inchamento natural da organela ao ser adicionada ao 

tampão contendo K+, o segundo estágio, mais pronunciado nas concentrações maiores do aldeído, 

deve ser resultado da interação do DDE com a membrana da organela ou devido a abertura de 

poros protéicos. O segundo estágio, em doses altas de DDE (a partir de 27 µM), é mais intenso e 

ocorre em um espaço de tempo menor quando comparado às concentrações mais baixas do 

aldeído. A figura 4.21B demonstra quantitativamente a variação do espalhamento de luz e 

conseqüentemente o inchamento mitocondrial, induzido por DDE em diferentes concentrações. 

Observamos por esta abordagem que a partir de 27 µM o inchamento é intenso e estatisticamente 

significativo com relação ao controle e as concentrações mais baixas, indicando que existe uma 

relação entre a permeabilização da membrana mitocondrial, aferido pelo inchamento da organela, 

e a concentração do DDE. 

O aumento do volume mitocondrial pode ser mediado por diversos fatores como o canal 

de potássio mitocondrial sensível a ATP (MitoKatp) e o poro de transição mitocondrial (PTM), 

um poro multiprotéico que se forma em situações específicas nas membranas mitocondriais e 

permite a passagem de água, sendo um importante responsável pelo inchamento. O MitoKatp é um 

canal de K+ localizado na membrana interna mitocondrial que transfere potássio para a matriz 

mitocondrial, levando ao aumento na atividade do trocador K+/H+ que transfere K+ da matriz para 

o espaço intermembranas e H+ no sentido oposto, resultando em um leve desacoplamento 

mitocondrial, redução no potencial de membrana e inchamento da organela devido a entrada de 

água decorrente do fluxo de íons para a matriz mitocondrial (Facundo et al., 2005). Com estas 

considerações, testamos a hipótese de o inchamento mitocondrial observado em organelas 
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expostas a DDE estar relacionado ao MitoKatp, utilizando um conhecido inibidor do canal, o 5-

hidroxi-decanoato (5HD) (figura 4.22). 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 4.22 – Indução do inchamento mitocondrial por DDE. Variação do espalhamento de luz em 520 nm de 
mitocôndrias (0,6 mg/mL) expostas a DDE na ausência (barras escuras) e presença (barras brancas) do 
inibidor de mitoKatp, 5-hidroxidecanoato (5HD).  

 

 

 

 

 

 

 

 

A figura 4.22 apresenta os resultados obtidos nos experimentos de inchamento 

mitocondrial realizados em presença de 5HD, um inibidor de MitoKatp. Estes resultados indicam 

que nas concentrações de DDE testadas (900 nM, 54 µM e 162 µM) não há diferenças 

significativas entre os tratamentos (presença ou ausência de 5HD), indicando desta forma que 

este canal não é ativado ou não é o principal fator envolvido no inchamento mitocondrial 

induzido por DDE.  
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Uma vez refutada a hipótese do inchamento mitocondrial promovido por DDE estar sendo 

mediado pelo MitoKatp, passamos a investigar a possibilidade deste fenômeno estar relacionado 

ao PTM. Experimentos de inchamento mitocondrial foram realizados na presença de um clássico 

inibidor de PTM, a ciclosporina A (CsA). Realizamos também experimentos na presença de 

outros conhecidos inibidores de inchamento mitocondrial como EGTA e ditiotereitol (DTT). 

Estas análises tinham como objetivo inibir o inchamento mitocondrial mediado por Ca2+ e por 

oxidação grupos tióis em proteínas, um fenômeno que ocorre na formação de poros na 

membrana. A figura 4.23 sumariza os resultados obtidos nestas investigações. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 4.23 – Indução do inchamento mitocondrial por DDE. Variação do espalhamento de luz em 520 
nm de mitocôndrias (0,6 mg/mL) expostas a DDE na ausência (barras negras) e presença de inibidores do 
inchamento mitocondrial: 1 µM ciclosporina A (CsA),  1 mM EGTA e 1 mM DTT. *P < 0.05 e **P < 
0.01, versus somente DDE. 
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A figura 4.23 apresenta os resultados obtidos nos experimentos de espalhamento de luz de 

mitocôndrias expostas a DDE na presença de inibidores do inchamento mitocondrial. Testamos 

nestes experimentos três concentrações de DDE, 900 nm, 54 µM e 162 µM. Na primeira 

concentração analisada não observamos inibição significativa do inchamento mitocondrial, 

embora o aumento de volume nestas condições seja pequeno. Na concentração DDE 54 µM 

observamos uma tendência a redução no inchamento mitocondrial na presença de CsA (1 µM), 

no entanto, não significativa. Nestas concentração de DDE, EGTA (2 mM), promoveu uma 

redução significativa no inchamento mitocondrial. Nos experimentos realizados com DDE 162 

µM não observamos inibição significativa do inchamento pelo inibidor CsA Na presença de 

EGTA e DTT (1 mM) observamos uma significativa redução no inchamento mitocondrial. Estes 

resultados indicam que o aumento de volume de mitocondrias expostas a DDE é mediado por 

Ca2+ e, dependendo da concentração do aldeído, conta com a oxidação de tióis. Desta forma, é 

possível sugerir que mais de um mecanismo pode estar envolvido no inchamento mitocondrial 

promovido por DDE. 

Para avaliar o papel do suporte osmótico no inchamento mitocondrial comparamos os 

efeitos promovidos por DDE em tampão de experimento KCl e em tampão sacarose, o mesmo 

utilizado no isolamento mitocondrial (figura 4.24). 
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Figura 4.24 – Indução do inchamento mitocondrial por DDE.Variação do espalhamento de luz em 520 
nm de mitocôndrias expostas a DDE em diferentes concentrações, 37o C em tampão de experimento 
KCl 100 mM (barras negras) comparado ao inchamento induzido em tampão sacarose (barras brancas). 
***P<0.001 comparado entre os dois grupos. 

 

A figura 4.24 apresenta a comparação do inchamento mitocondrial induzido por DDE em 

tampão de experimento KCl e tampão sacarose. Observamos nestes experimentos que o 

inchamento mitocondrial em tampão sacarose foi significativamente menor do que o observado 

em experimentos realizados em tampão KCl em mitocôndrias expostas a DDE 54 uM e 162 uM. 

Estes resultados indicam, portanto, que a entrada de água na mitocôndria está associada a 

alterações osmóticas na organela devido a entrada de íons por poros na membrana.  

 

4.5.2.2 – Microscopia eletrônica de transmissão 

 

A fim de complementarmos as evidências acerca das modificações morfológicas em 

mitocôndrias promovidas por DDE, realizamos experimentos de microscopia eletrônica de 
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transmissão. As mitocôndrias utilizadas nas preparações para estes experimentos foram coletadas 

após a análise no espectrofotômetro, cujo perfil de inchamento está ilustrados na figura 4.21. O 

processamento das amostras e as análises em microscópio foram realizados no Departamento de 

Histologia do Instituto de Ciências Biomédicas da USP. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 4.25 – Indução do inchamento mitocondrial por DDE. Alterações na morfologia mitocondrial em 
mitocôndrias expostas a DDE demonstradas por microscopia eletrônica de transmissão. Barra de escala = 
1µm. e aumento de 6000 vezes. As mitocôndrias utilizadas neste experimento são as mesmas utilizadas 
nos experimentos ilustrados na figura 4.21. 
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A figura 4.25 apresenta as imagens obtidas nos experimentos de microscopia eletrônica de 

transmissão, realizados com as mesmas mitocôndrias utilizadas no experimento de espalhamento 

de luz, em três concentrações (900 nM, 54 µM e 162 µM). Esta figura evidencia que 

modificações morfológicas importantes ocorrem nas organelas relacionadas à concentração de 

DDE. O painel 4.25A apresenta as mitocôndrias em sua morfologia normal para as condições de 

preparação da amostra. Constatamos que a medida em que a concentração de DDE aumenta, 

sobre tudo na faixa 54 µM (figura 4.25C) e 162 µM (figura 4.25D), as cristas mitocondriais 

observadas na figura 4.25A são perdidas devido a entrada de água na organela e estiramento da 

membrana interna, o que explicaria as mitocôndrias com aparência menos densa nestas 

condições. Nas imagens obtidas também é claro o aumento de volume da organela proporcional 

ao aumento de concentração do aldeído. É possível observar a perda da morfologia normal e 

alterações na membrana externa das mitocôndrias associadas ao inchamento. Durante o 

desenvolvimento destes experimentos constatamos que nas concentrações entre DDE 54 µM e 

162 µM a abundância das mitocôndrias diminui com relação ao controle e a DDE 900 nM, 

possivelmente devido ao rompimento das organelas fragilizadas.  

 

 

4.5.3 – Alteração na função mitocondrial - Potencial de Membrana 

 

A partir da observação que DDE induz o desacoplamento mitocondrial e alterações 

morfológicas importantes como o inchamento da organela, com possível comprometimento da 

membrana mitocondrial interna, decidimos investigar se o potencial de membrana nestas 
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condições é mantido. Estes experimentos foram realizados através do monitoramento da emissão 

de fluorescência do indicador safranina O. Este indicador quando excitado (λex = 495 nm) emite 

fluorescência (λem = 586 nm) com intensidade inversamente proporcional ao potencial de 

membrana da organela, desta forma quanto maior a intensidade de fluorescência, menor o 

potencial de membrana. 
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Figura 4.26 – DDE induz a perda do potencial de membrana mitocondrial.  Os experimentos foram realizados 
em tampão contendo 150 mM KCl, 10 mM HEPES, 2 mM MgCl2, 1 mM EGTA, 2 mM succinato, 5 µM 
safranina O, 1 µg/mL oligomicin, pH 7,2 à 37°C. DDE em diferentes concentrações foi adicionado onde 
indicado. A linha tracejada representa as mitocôndrias não expostas ao aldeído. (A) traçado típico obtido através 
do monitoramento do indicador fluorescente safranina O (λex = 495 nm e λem = 586 nm). 1 µM CCCP foi 
adicionado onde indicado. (B) diferença entre os valores iniciais (potencial de membrana máximo) e finais de 
fluorescência (potencial de membrana mínimo) obtidos após a adição de DDE nas concentrações indicadas. O 
inserto ilustra a relação dose-resposta observada nos experimentos. *** P < 0,001 versus controle. 
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A figura 4.26A apresenta traçados típicos obtidos nos experimentos para avaliação do 

potencial de membrana de mitocôndrias expostas ao DDE. Nestes experimentos avaliamos a 

relação entre concentração do aldeído e a perda do potencial de membrana. Ao final de cada 

experimento foi adicionado o CCCP, um eficiente desacoplador mitocondrial, que permitiu que 

avaliássemos a integridade das membranas mitocondriais e a extensão da diminuição do potencial 

de membrana. A exemplo do que observamos nos experimentos de espalhamento de luz a perda 

do potencial de membrana é evidente em concentrações acima de 27 µM, embora em DDE 9 µM 

também consigamos detectar alterações na emissão de fluorescência. O potencial de membrana 

remanescente após a adição de cada concentração de DDE pôde ser avaliado pela adição de 

CCCP 2 µM ao fim de cada ensaio. Desta forma, podemos observar que na maior concentração 

de DDE testada, 162 µM o potencial é perdido quase totalmente. A figura 4.26B ilustra a 

diferença de intensidade de fluorescência detectada entre o inicio e o final do experimento. Esta 

figura indica, portanto, a relação entre a perda do potencial de membrana com relação a 

concentração do aldeído, em termos quantitativos.  

 

 

4.5.4 – Alteração na função mitocondrial – Lipoperoxidação  

 

Após detectar alterações metabólicas e morfológicas importantes em mitocôndrias 

expostas a DDE, possivelmente devido a formação de poros na membrana da organela, 

investigamos a hipótese do aldeído iniciar o processo de lipoperoxidação, o qual pode estar 

envolvido na formação destes poros. Esta avaliação foi realizada através da detecção 

fluorimétrica de MDA (λex = 515 nm; λem = 550), após separação por HPLC a partir de 
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mitocôndrias tratadas de maneira semelhante às organelas utilizadas nos experimentos de 

espalhamento de luz com incubação com o aldeído por 10 minutos. A figura 4.27 apresenta os 

resultados obtidos a partir da quantificação do MDA formado nestes ensaios. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 4.27 – Indução de lipoperoxidação por DDE. Mitocôndrias foram incubadas por 10 min com DDE nas 
concentrações indicadas em 10 mM HEPES, 2 mM MgCl2, 2 mM KH2PO4, 100 mM KCl, pH 7,2 à 37°C. (A)  
quantificação de MDA formado em mitocôndrias isoladas expostas a DDE. (B) níveis de MDA formado após 
o tratamento em relação ao controle (mitocôndria não exposta a DDE). *P < 0,05 e *** P <  0,001 versus o 
controle 
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Em adição aos dados obtidos nos experimentos avaliando parâmetros mitocondriais, 

investigamos, através da quantificação de MDA, a hipótese do DDE estar induzindo 

lipoperoxidação nas mitocôndrias. Foram testadas três concentrações de DDE  

(900 nM, 54 µM e 162 µM) nas condições descritas. A figura 4.27A apresenta os valores 

absolutos de MDA obtidos nestas preparações em relação aos controles. Nas três concentrações 

testadas detectamos o aumento dos níveis de MDA e conseqüentemente, da lipoperoxidação. Os 

valores foram significativamente diferentes dos controles (DMSO – solvente do DDE e THF – 

solvente do MDA) nas concentrações 54 µM e 162 µM, indicando que a lipoperoxidação 

promovida pelo DDE é dependente da concentração do aldeído. Observamos um aumento de 2,06 

vezes na formação de MDA em mitocôndrias expostas a 900 nM DDE, 3,4 a 54 µM DDE e 6,7 

vezes a 162 µM DDE (figura 4.27B). Também testamos o efeito protetor de licopeno e vitamina 

E neste processo de lipoperoxidação, no entanto não detectamos redução dos níveis de MDA 

formado nestas análises.  

Os resultados apresentados nos indicam que DDE induz a lipoperoxidação o que pode 

levar a produção de poros na membrana da mitocôndria, permitindo a entrada de água, alterando 

o volume da organela e levando ao vazamento de H+ do espaço intermembranas, resultando na 

diminuição do potencial de membrana e o aumento da velocidade respiratória. 
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5 – DISCUSSÃO  

 

Oxidação de biomoléculas é um processo natural em um ambiente rico em oxigênio como 

o caso da atmosfera terrestre. O estresse oxidativo está presente durante o metabolismo normal da 

célula e é um fator importante no envelhecimento celular. A abundância de defesas antioxidantes, 

tanto em termos de concentração quanto em variedade química que inclui peptídeos (GSH), 

enzimas (Cu, Zn-SOD, catalase, GPx) e outras moléculas orgânicas que minimizam os efeitos 

deletérios das espécies reativas dão a medida da importância do controle rigoroso destas espécies 

no ambiente celular (Augusto, 2006; Halliwell et al., 2007). Os danos promovidos por espécies 

reativas, como o radical HO•, têm origem na capacidade destes radicais em modificar 

quimicamente biomoléculas levando a sua perda de função. Dada a abundância no ambiente 

celular, não é surpresa que os lipídios de membrana sejam alvos importantes de ataques 

nucleofílicos por espécies reativas. Este ataque é o ponto de partida para reações radicalares que 

levam a produção de hidroperóxidos lipídicos que ao fim de rearranjos moleculares, produzem os 

aldeídos α,β-insaturados. Deste modo a geração de radicais HO•, que em situações fisiológicas 

normais deve ser extremamente baixa, pode promover efeitos deletérios em cascata levando ao 

dano em biomoléculas algum tempo após sua geração e interceptação.  

Produtos de lipoperoxidação gerados durante este processo, como os aldeídos, possuem 

significativa reatividade frente a biomoléculas como DNA, aminoácidos e proteínas (Esterbauer 

et al., 1991). A modificação destas biomoléculas por aldeídos pode ter papel fundamental na 

indução de estados patológicos, decorrentes da alteração da função da biomolécula prejudicando 

a homeostase celular (Marnett, 2000; Bennaars-Eiden et al., 2002; Milhavet et al., 2002). Nosso 

laboratório já demonstrou que DDE, um importante produto de peroxidação lipídica, pode 
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promover a formação de adutos em DNA (Loureiro et al., 2000; Carvalho et al., 2001). A 

formação destes adutos pode levar a erros na replicação da fita de DNA, um processo que pode 

estar relacionado a carcinogênese.  

Por outro lado, não são poucos os estudos demonstrando a perda de função de proteínas, 

devido a inativação por modificação estrutural ou por agregação, decorrentes da formação de 

adutos por produtos de lipoperoxidação (Friguet et al., 1994; Uchida, 2005; Doorn et al., 2006).  

Nossas investigações neste sentido foram iniciadas por estudos com aminoácidos 

isolados. Após a caracterização parcial dos produtos formados na reação de DDE com lisina e 

histidina, através de diferentes técnicas, nos concentramos em investigar estas modificações em 

citocromo c e outras proteínas mitocondriais, que podem constituir importantes alvos biológicos 

de modificações por aldeídos. Disfunções mitocondriais têm sido reportadas como fatores 

importantes em eventos apoptóticos, desenvolvimento e progressão de estados patológicos (Cohn 

et al., 1996; Yu et al., 1996). A terceira etapa de nosso estudo investigou os efeitos provocados 

por DDE nas funções mitocondriais. 

 

 

5.1 – Modificação de aminoácidos: lisina e histidina 

 

Na primeira etapa das investigações da formação de adutos de DDE em lisina e histidina, 

procuramos detectar os produtos da reação. Os experimentos se iniciaram com a geração de um 

aldeído mais reativo a partir do DDE, o trans-4,5-epóxi-2-decenal, através da reação com H2O2. 

Investigamos a possível formação de um produto como anteriormente caracterizado por Zamora e 

colaboradores na reação de lisina com o 4,5-epóxi-2-heptenal (Zamora et al., 1994). A detecção 
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de produtos com absorbância em λ = 216 nm nos indicou que a reação levou a formação de 

produtos semelhantes aos descritos na literatura (Hidalgo et al., 1993; Zamora et al., 1994). É de 

se esperar, no entanto, que a reação de um aldeído reativo como o DDE ou o trans-4,5-epóxi-2-

decenal com grupos nucleofílicos como os aminogrupos de aminoácidos básicos produza 

diversos compostos. Após tentativas de separação dos produtos por HPLC e análise das frações 

coletadas em LC/ESI-MS identificamos um produto com m/z 296, equivalente a um aduto 

formado na reação de lisina com o epóxido do DDE via base de Schiff.  

As duas principais vias de formação de adutos entre lisina e aldeídos são a adição de 

Michael e a formação de bases de Schiff. Stadtman e colaboradores (Stadtman et al., 1992) 

consideram a adição de Michael como o mecanismo predominante nas modificações de resíduos 

de histidina e lisina. Embora este mecanismo seja comumente reportado em modificações de 

aminoácidos, muitos autores evidenciam que aldeídos como o HNE, 4,5-epoxi-2-heptenal, ONE e 

2-hidroxi-aldeidos podem rapidamente modificar aminoácidos, mais freqüentemente cisteina, 

lisina e histidina, através da formação de bases de Schiff. (Uchida et al., 1992; Zamora et al., 

1994; Tsai et al., 1998; Zamora et al., 1999; Liu, Z. e Sayre, L. M., 2003).  

Apesar da extensa literatura sobre o tema, a purificação e caracterização estrutural dos 

produtos formados na modificação de aminoácidos por aldeídos não é trivial, de modo que não 

conseguimos caracterizar inequivocamente o produto com m/z 296 detectados por LC/ESI-MS, 

no entanto os dados obtidos por espectrometria de massas indicam a formação de um produto 

formado por base de Schiff (figura 5.1). 
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 Figura 5.1 – Esquema proposto para a formação de um aduto via base de Schiff na reação do trans-4,5-epóxi-2-
decenal com lisina, originando um produto fluorescente.  

 

 

A formação de produtos como o apresentado na figura 5.1 tem sido estudado por muitos 

grupos. Zamora e Hidalgo estão entre os principais pesquisadores envolvidos na caracterização 

dos produtos da reação de aldeídos com resíduos de lisina e histidina em proteínas como BSA e 

aminoácidos isolados. Uma variedade de produtos pirrólicos formados pelo mecanismo de base 

de Schiff foi descrita nestas condições. Estes autores observaram que durante a reação, além do 

produto fluorescente também se forma(m) produto(s) com cor marrom ainda não identificados, 

além da polimerização do aminoácido/proteína, levando a formação de precipitados. Uma das 

hipóteses levantadas nestes estudos é de que estes produtos, quando formados in vivo, escapam 

das vias de degradação levando a formação de lipofucsinas e pigmentos relacionados a idade 

(Zamora et al., 1994; 1995; Zamora et al., 1999; Hidalgo et al., 2000; Zamora et al., 2002; 

Zamora et al., 2005). É importante ressaltar que em nossas investigações também observamos a 

formação de agregados de aminoácidos e compostos de cor marrom na reação de lisina com o 
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sistema DDE/H2O2. Nossos resultados indicam, portanto, que um mecanismo semelhante ao 

ilustrado na figura 5.2 pode estar presente na formação dos agregados observados em nossos 

ensaios. 
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Figura 5.2 – Cascata de eventos que leva a formação de agregados de alto peso molecular a partir de produtos 
de peroxidação lipídica. O mecanismos de formação dos epóxi-alcenais é comum para os ácidos graxos poli-
insaturados n-6 [(R1) CH3(CH2)4] e n-3 (R1) CH3CH2). A reação dos epoxi-alcenais com aminas primárias 
produz piroles N-substituidos (quando R3 é o ε-aminogrupo de resíduos de lisina) e 2-(1-hidroxialquil)pirrol 
(monômero pirrólico, PM). A polimerização destes grupos leva a formação de agregados de alto peso 
molecular. Modificado de Hidalgo e Zamora 2000. 
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Observamos logo nas primeiras tentativas de detecção por espectrometria de massas de 

adutos formados por este sistema em proteínas, que o peróxido de hidrogênio comprometia a 

ionização da amostra, tornando o experimento nestas condições inviável. Desta forma, optamos 

por realizar os experimentos com o DDE, sem induzir a epoxidação por H2O2, embora quantidade 

baixa da forma epoxidada pode ser sempre presente no estoque de aldeído. Antes, portanto de 

reiniciarmos os experimentos com proteínas realizamos um passo de caracterização dos produtos 

formados pelo DDE com lisina histidina.  

Nesta etapa obtivemos resultados interessantes quanto a formação de produtos. A 

separação dos produtos por HPLC (figura 4.4) indicou que muitas espécies foram formadas, no 

entanto nos concentramos na purificação de cinco que por análise em LC/ESI-MS eram os 

produtos principais esperados. A purificação dos produtos e posterior análise em LC/ESI-MS 

indicou a formação de diversos produtos. Detectamos por esta estratégia, produtos com massa 

equivalente a adutos formados por base de Schiff pelo epóxido do DDE (m/z 296), base de Schiff 

pelo DDE (m/z 284). Estes experimentos foram importantes para mostrar que os dois amino 

grupos do aminoácido podem ser alvos de modificações por aldeídos como sugerido por produtos 

com mesma massa e tempos de retenção diferentes (produto 1 e 2a). O mecanismo de formação 

de alguns produtos está representado na figura 5.3. Observamos que nestas condições bases de 

Schiff são formadas, o que é bastante interessante uma vez que adição de Michael parece ser o 

mecanismo predominante quando HNE reage com aminoácidos isolados (Nadkarni et al., 1995). 
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Figura 5.3 – Algumas rotas de formação de adutos na reação de DDE com lisina. Rota I: epoxidação do 
DDE, formação de base de Schiff pelo ataque nucleofílico ao ε-aminogrupo da cadeia lateral e posterior 
ciclização do produto; Rota II: ataque nucleofílico a instauração na posição 2 do DDE , levando a 
formação de uma adição de Michael; Rota III: formação de base de 
Schiff diretamente pelo DDE, sem ciclização.  

 

 

Outro dado importante que ajuda a suportar estas observações foi a análise dos produtos 

de reação de lisina com o decanal. Nestes experimentos, o aldeído sem insaturações não levou a 

formação dos produtos que prevíamos serem resultado da modificação do aminoácido pelo 

epóxido do DDE, no entanto, observamos a formação do produto 4 (m/z 284) (figura 4.7A), com 

tempo de retenção equivalente ao produto que sugerimos ser resultado da formação de base de 

Schiff pelo DDE. Por outro lado, quando DDE foi incubado com lisina na presença de H2O2 a 

intensidade dos picos referentes aos produtos 1, 2 e 3 (m/z 296 e m/z 279) (figuras 4.5 e 4.7) foi 

aumentada, sugerindo a formação de adutos pelo epóxido do DDE. 
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Histidina também é considerada um importante alvo de modificações por aldeídos. 

Devido ao grupo imidazol presente em sua cadeia lateral, a formação de bases de Schiff não é 

possível. A formação do aduto detectados por LC/ESI-MS (figura 4.8) deve ser resultado do 

ataque a amina secundária, levando a formação de uma enamina, a qual possui a mesma massa de 

um aduto formado via base de Schiff  (figura 5.4). Nestas análises, observamos a formação de um 

aduto via adição de Michael (m/z 308), bem como a formação de uma enamina com massa 

correspondente a base de Schiff (m/z 290). A caracterização por análises em MS/MS indica que 

este aduto foi formado na cadeia lateral do aminoácido. É importante ressaltar que adutos neste 

aminoácido foram detectados por vários autores e estes trabalhos apontaram para formação de 

adutos por adição de Michael (Esterbauer et al., 1991; Uchida et al., 1992; Nadkarni et al., 1995; 

Zamora et al., 1999; Uchida, 2003). O conjunto destes dados nos forneceu informação suficiente 

para que pudéssemos iniciar nossos experimentos com proteínas. 
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Figura 5.4 – Esquema demonstrando a formação de uma enamina na reação de aldeídos reativos como o 
DDE com histidina.   

 

 

 

 115



DISCUSSÃO 

5.2 – Modificação em citocromo c 

 

Alcenais e hidróxialcenais, por apresentarem dois centros eletrofílicos, representam um 

grupo de substâncias altamente reativas.  O carbono 1 ou 3, com carga parcial positiva  pode 

promover ataques nucleofílicos em grupos sulfidrilas, peptídeos e diferentes aminoácidos (Zidek 

et al., 1997). Após as análises dos adutos formados em aminoácidos isolados, os estudos 

avançaram com a investigação da formação de adutos em proteínas. 

Na reação entre citocromo c e DDE avaliamos alguns fatores que poderiam influenciar a 

formação de adutos como o tempo de reação, a concentração do DDE e o pH do meio. 

Investigamos também os sítios de modificação pelo aldeído e a possível formação de adutos em 

proteínas mitocondriais. 

 

 

5.2.1 – Formação de adutos em citocromo c: influência do tempo de reação, concentração do 

DDE e pH. 

 

O estabelecimento de um estado de estresse oxidativo, seja por redução das defesas 

antioxidantes, seja pelo aumento da geração de espécies reativas tem sido associado a estados 

patológicos como câncer, aterosclerose, mal de Alzheimer, esclerose lateral amiotrófica e doença 

de prion (Milhavet et al., 2002; Dalle-Donne, Giustarini et al., 2003; Halliwell, 2006). Um ponto 

importante que parece ser comum a estes estados patológicos é o aparecimento de proteínas 

modificadas. Espécies reativas, como citado anteriormente, podem levar a produção de aldeídos 

α,β-insaturados, os quais possuem um tempo de vida muito maior que o das espécies que 
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iniciaram sua produção e podem atuar como “segundos mensageiros” do estresse oxidativo, 

podendo provocar modificações em DNA, lipídios e proteínas (Esterbauer et al., 1991; Uchida, 

2003).  

Modificações protéicas promovidas por aldeídos reativos têm sido, portanto, associadas a 

estados patológicos e tem chamado a atenção da comunidade científica. A modificação de LDL, 

por exemplo promovida por HNE leva à formação de ligação cruzada das moléculas modificadas, 

sendo postulado que este é um importante fator no desenvolvimento da aterosclerose (Nadkarni et 

al., 1995). De fato, não são raros os trabalhos demonstrando proteínas modificadas por aldeídos e 

em muitos casos, sua relação com estados patológicos. Modificação de resíduos de lisina e 

histidina em E-FABP, glicose-6-fosfato desidrogenase, insulina e citocromo c por HNE foram 

descritos (Uchida et al., 1992; Friguet et al., 1994; Bennaars-Eiden et al., 2002; Fenaille et al., 

2003).  

É bem estabelecido que a formação dos adutos é dependente de diversos fatores, que 

levam a formação de produtos diferentes. Um fator determinante para o tipo de aduto formado é a 

natureza química do aldeído em estudo. Lin e colaboradores, por exemplo, demonstraram que 

ONE é muito mais reativo que o HNE frente a proteínas, como a ribonuclease A e a β-

lactoglobulina, sendo que o primeiro tende a formar bases de Schiff com ε-aminogrupos de lisina 

enquanto o HNE produz principalmente adições de Michael (figura 5.5) (Lin et al., 2005). Estes 

autores demonstram ainda que ONE é mais citotóxico que HNE em experimentos com 

neuroblastomas. Nesta mesma linha, Liu e colaboradores testaram a reatividade e os mecanismos 

envolvidos na formação de adutos por HNE e ONE frente a mioglobina e apomioglobina. Estes 

autores encontraram que ONE é mais reativo frente a estas proteínas e leva a formação de adutos 

por adição de Michael e formação de anéis pirrólicos (Liu, Z., Minkler, P. E. et al., 2003). 
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Figura 5.5: Formação de adutos em aminoácidos modelo por HNE e ONE. Modificado de Lin et 
al., 2005. 

 

 

 

 

Observamos nos experimentos variando o tempo de incubação do aldeído com a proteína 

(item 4.2) que a formação dos adultos é um processo dependente do tempo de incubação, sendo 

que quanto maior o tempo de exposição, maior foi o número de adutos formados por base de 

Schiff detectados por MALDI-ToF e menor foi a intensidade da proteína não modificada (figura 

4.9). É interessante notar que Zamora e colaboradores também observaram que a formação do 

aduto ε-n-pirrolilnorleucina na incubação de BSA com 4,5-epóxi-2-heptenal é tempo dependente, 

demonstrado por incubações de até 24 horas (Zamora et al., 1999; Hidalgo et al., 2000). Nestes 

mesmos trabalhos, os autores também observaram uma clara relação com a concentração do 

aldeído (0,01-10 mM) na formação dos adutos, com perda de resíduos de histidina.  

Em nossas investigações relacionando o tempo de incubação com a formação de adutos 

também observamos que períodos longos de incubação levam ao aparecimento de agregados de 

proteína modificada e precipitados. Observamos este processo em incubações variando entre 8 e 
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24 horas, de modo semelhante ao observado nos trabalhos de Zamora e Hidalgo, que detectaram 

a formação de polímeros de BSA exposta a 2,4-epóxi-heptenal nesta mesma faixa de tempo 

(Zamora et al., 1999; Hidalgo et al., 2000). 

Em nossas investigações no sentido de caracterizar a influência da concentração do DDE 

na formação dos adutos observamos uma relação semelhante (figura 4.10). Aumentando a relação 

DDE:cit c (de 2:1 a 66:1) detectamos um aumento proporcional dos adutos (1 aduto a 5 adutos). 

Quando analisamos a reação realizada com 18 mM DDE (relação 66:1) observamos o mesmo 

número de adutos detectados na reação com relação 30:1, indicando que nestas condições de 

experimento (incubação por 2 horas, 37oC e pH 7.4) o máximo possível de modificações foi 

alcançado. Nos experimentos na concentração 66:1, no entanto, observamos a formação de dois 

adutos adicionais, quando o tempo de incubação foi de 4 horas (figura 4.9E). Estas observações 

indicam, desta forma, a relação entre a concentração do aldeído e o tempo de incubação com a 

formação de adutos. É interessante ressaltar que Isom e colaboradores, estudando modificações 

em citocromo c por HNE, observaram que a formação de adutos em resíduos de lisina, arginina e 

histidina é concentração-dependente. Estes autores detectaram a formação de 1 aduto, via adição 

de Michael em experimentos realizados com a relação 0,5:1 e 1:1 (HNE:citocromo c). O aumento 

da relação aldeído:proteína para 2:1 levou a formação de 2 adutos, nas relações 4:1 e 8:1, 3 

adutos e na maior relação testada, 16:1, foram detectados 4 adutos (Isom et al., 2004). Este 

trabalho demonstra a formação de adutos nos experimentos com relação aldeído:proteína 

menores que as observadas em nossos experimentos, além da detecção de um número maior de 

adutos em concentrações mais baixas de aldeído. Apesar desta diferença, o padrão de formação 

dos adutos em ambos os casos é bastante semelhante quanto a faixa de concentração estudadas. 

Isom e colaboradores observaram a formação de 3 e 4 adutos em faixas intermediarias de 
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concentração (4:1 - 16:1) porém observamos em concentrações superiores (30:1) a formação de 

um número maior de adutos. 

Uma vez que a formação de bases de Schiff é influenciada pela protonação das cadeias 

laterais, o próximo aspecto investigado foi a relação do pH com a formação dos adutos. O 

citocromo C é uma proteína pequena que com pKa em torno de 10, se apresenta carregada 

positivamente em pH neutro. Esta característica se deve a alta quantidade de resíduos básicos, 19 

resíduos de lisina, 3 resíduos de histidina e 2 resíduos de arginina, presentes em sua estrutura 

(Dickerson et al., 1971). O arranjo de resíduos de lisina em sítios específicos como os sítios L e 

A, formam micro ambientes que influenciam o valor de pKa das cadeias laterais ionizáveis, 

alterando a dinâmica de protonação nestes sítios (Rytomaa et al., 1994b; Kawai et al., 2005). A 

estes sítios têm sido atribuídas funções como a interação com a membrana interna da mitocôndria 

(sítio A) e com a citocromo c oxidase (sítio L). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 120



DISCUSSÃO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figura 5.6 – Ilustração demonstrando a interação do citocromo c com membranas 
biológicas através de sítios ricos em resíduos de aminoácidos básicos (L e A). Estes sítios 
estão posicionados em faces opostas da proteína sugerindo sua participação tanto na 
interação com a membrana interna mitocondrial como com a citocromo c oxidase. 
Modificado de Kawai et al, 2005. 

 

 

 

 

A existência de grupos ionizáveis no citocromo c torna a relação com o pH fundamental 

para a proteína exercer suas funções biológicas, bem como podem interferir na dinâmica de 

modificações pós traducionais (Fenaille et al., 2003). Os resultados obtidos em nossas 

investigações (seção 4.2.3, figuras 4.11 e 4.12) permitem inferir sobre o comportamento dos 

adutos com relação ao pH. Observamos que, quanto maior o valor de pH, maior foi o número de 

adutos detectados, variando entre dois em pH 4,0 e oito em pH 11. Os picos de cada um dos 

adutos formados em diferentes pHs aumentam de intensidade conforme o pH, sugerindo que em 
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meio mais alcalino (cadeias laterais desprotonadas) a formação de adutos por base de Schiff é 

facilitada e estabilizada. De fato, é sabido que amino grupos protonados de resíduos de 

aminoácidos são menos suscetíveis aos ataques nucleofílicos dos aldeídos. Outro aspecto 

importante é a estrutura terciária da proteína em pH 11,0, a qual possivelmente não está em sua 

conformação nativa, podendo aumentar o número de resíduos acessíveis.  

Em valores intermediários como pH 6,0 e pH 7,4 uma parte dos resíduos de aminoácidos 

básicos pode estar em equilíbrio entre as formas desprotonada e protonada, o que explicaria a 

formação dos adutos. Foi demonstrado que a proximidade de aminoácidos carregados numa 

mesma região da proteína pode promover a repulsão de cargas com a perda de um próton. Este 

fenômeno diminui o pKa das cadeias laterais como ocorre, por exemplo, com o sitio A do 

citocromo c (Rytomaa et al., 1992b; Rytomaa et al., 1995). Possivelmente, nessa faixa 

intermediária de pH, cadeias laterais de resíduos nesta região podem estar desprotonados. 

Recentemente, Kawai e colaboradores sugeriram a existência de um sítio de lisinas nomeado de 

sitio L, cujas cadeias laterais aparentemente apresentam um pKa menor que 7,4 sendo que K-27 

ou H-26 podem ter pKa em torno de  5,25 (Kawai et al., 2005). Em pH 4,0 os resíduos de lisina 

organizados nestes arranjos tendem a estar protonados, no entanto, a proximidade de cargas 

positivas pode resultar na repulsão de um próton abrindo a possibilidade de formação de um 

aduto nesta região. 
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Figura 5.7 – Esquema demonstrando os mecanismos de formação de adutos de DDE em lisina. 

 

 

Como observado o pH exerce influência na formação de bases de Schiff por DDE em 

proteínas. Os experimentos que indicaram este comportamento foram realizados a partir de 

incubação por 2 horas nos diversos valores de pH estudados. Nas incubações realizadas em pH 

7,4 observamos que os adutos se mantinham estáveis por pelo menos 24 horas quando 

monitorados por MALDI-ToF em análises posteriores. Entretanto, nas incubações realizadas em 

pH 4,0 observamos que os adutos são mais instáveis com relação ao tempo, de modo que no 

decorrer da incubação, detectamos um número menor de adutos, a partir do tempo inicial. A 

reversibilidade dos adutos formados também foi investigada por Fenaille e colaboradores. Estes 

autores descreveram as diferenças entre os mecanismos de modificação covalente por HNE 

quando um agente redutor é adicionado no início da reação (NaCNBH3), ou antes da análise por 

ESI/MS (NaBH4) (Fenaille et al., 2003). A adição do agente redutor no inicio da reação direciona 

para a formação de bases de Schiff ao invés de adições de Michael, que é o mecanismo mais 

descrito para este tipo de modificação. Além da alteração de mecanismo de modificação, estes 
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autores indicam que houve mudança no sitio do peptídeo que recebeu o aduto (N-terminal ao 

invés de lisina). A adição de NaBH4 ajudou a estabilização dos adutos formados por ambos 

mecanismos, facilitando as análises em ESI/MS e experimentos por CID. Este trabalho indica 

também que a instabilidade dos adutos formados via base de Schiff é um obstáculo nas análises 

por ESI/MS e que em um ambiente redutor ou em pH levemente alcalino estes adutos podem ser 

mais facilmente detectados.  

Resultados interessantes quanto a reversibilidade de adutos formados foram obtidos por 

Lin e colaboradores que observaram que bases de Schiff formadas em resíduos de lisina em 

RNase e β-lactoglobulina por ONE também são instáveis com o tempo, enquanto as adições de 

Michael produzidas por HNE nas mesmas proteínas são estáveis (Lin et al., 2005).  

Nossos dados corroboram estas observações, uma vez que em pH 4,0 observamos este 

fenômeno. Por outro lado, uma fração dos resíduos de lisina no citocromo c pode estar em 

equilíbrio entre as formas protonadas e desprotonadas, tornando menos desfavorável a formação 

dos adutos nos instantes iniciais de incubação. Outro fator que devemos levar em consideração é 

que nossos experimentos foram realizados por MALDI, que é um método de ionização 

conhecidamente mais brando que o ESI, sendo assim obtivemos vantagem na detecção deste tipo 

de modificação. O conjunto de dados apresentados nas figuras 4.11, 4.12 e 4.13 aponta no sentido 

de formação facilitada de adutos em pH alcalino, condizente com a formação de bases de Schiff.  
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5.2.2 – Formação de adutos em citocromo c: detecção dos resíduos alvos. 

 

Após detectar a formação das bases de Schiff em citocromo c em diversas situações 

investigamos quais resíduos de fato eram alvos das modificações promovidas por DDE (seção 

4.2.4). Inicialmente, tentamos localizar os sítios de modificação através da digestão da proteína 

com tripsina e quimotripsina e realizar as análises por MALDI-ToF, de modo que pudéssemos 

sobrepor os fragmentos peptídicos referentes a mesma região do citocromo c, a partir das duas 

digestões, e inferir os resíduos modificados. A segunda técnica utilizada foi a análise dos 

fragmentos peptídicos em experimentos MS/MS por LC/ESI-Q-ToF. Esta técnica propiciou a 

identificação inequívoca dos resíduos modificados, uma vez que os experimentos de MS/MS 

permitem o sequenciamento de fragmentos selecionados. Os resultados obtidos no espectrômetro 

foram analisados no banco de dados online MASCOT de modo que foi possível identificar o íon 

com massa aumentada em 134 Da. 

A análise dos mapas peptídicos obtidos nos experimentos em MALDI-ToF (figura 4.14) 

indicaram modificação nos resíduos de lisina 22, 25, 73, 86, 87, 88, 99, 100 (tabela 4.2). É 

interessante notar que a formação de adutos de DDE ocorreu justamente em regiões ricas em 

resíduos básicos, o que aumenta a disponibilidade de sítios de modificação. 

Observamos através dos peptídeos detectados a existência de adutos em regiões como os 

sítios A e L, ricas em resíduos básicos. Este é o caso do sitio L que compreende K-22, 25, 27 e H-

26 e 33, detectamos um aduto possivelmente em K-22 (figura 4.14) e do sitio A que compreende 

K-72, K-73 onde observamos uma modificação em K-73. Outras região cujo arranjo de cargas 

positivas pode propiciar a redução do pKa modificações também foram detectadas, como as 

regiões K-86, 87, 88 e região K-99, 100 . A grande densidade de cargas positivas nesta área 
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poderia induzir o desprotonamento dos ε-aminogrupos dos resíduos de aminoácidos e favorecer a 

formação de bases de Schiff.  

Cabe ressaltar que diversos grupos têm discutido as dificuldades técnicas de detectar 

adutos formados via base de Schiff, como os detectados em nossos experimentos, pela técnica de 

electrospray (Bruenner et al., 1994; Fenaille et al., 2003; Isom et al., 2004) de modo que a 

detecção de adutos formados por este mecanismo não é trivial. Bruenner e colaboradores 

reportaram que a reação de HNE com proteínas modelo leva a formação preponderantemente de 

adições de Michael, determinado por experimentos de ESI-MS. Neste mesmo trabalho é 

reportado que o principal sítio de modificação por HNE em β-lactoglobulina e hemoglobina 

humana é um resíduo de histidina (Bruenner et al., 1994). Fenaille e colaboradores sugerem que 

bases de Schiff somente são observadas em reações com HNE se forem submetidas a redução por 

NaCNBH3 ou NaBH4 em ambiente levemente alcalino (Fenaille et al., 2003). Isom e 

colaboradores não detectaram bases de Schiff em experimentos de ESI-MS/MS e MALDI-ToF 

realizados com citocromo c modificado por HNE (Isom et al., 2004). Estes pesquisadores 

detectaram apenas adições de Michael apesar de não descartarem a possibilidade das bases de 

Schiff terem sido formadas, porém não detectadas.  

De fato, não são comuns os artigos publicados demonstrando a formação de adutos via 

base de Schiff em proteínas, através do sequenciamento de novo de peptídeos. Nossos resultados, 

entretanto, demonstraram a formação de adutos em sítios que havíamos sugerido nas análises em 

MALDI-ToF. K-72 foi um dos resíduos sugeridos como sítio de modificação após a sobreposição 

de fragmentos peptídicos, da mesma região, obtida por tripsinização e quimotripsinização. K-72 

se localiza ao lado de outro resíduo de lisina, K-73, e formam uma região conhecida por sitio A, o 

qual é sugerido ser responsável pela interação da proteína com a membrana interna da 
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mitocôndria (Rytomaa et al., 1994b). Modificações em aminoácidos nesta região podem 

favorecer a liberação do citocromo c no espaço intermembranas e posteriormente ao citossol onde 

podem ativar proteínas da família das caspases, fenômeno que tem sido associado à sinalização 

de apoptose (Orrenius, 2004; Gogvadze, Orrenius et al., 2006). Foi sugerido também que os 

arranjos de aminoácidos carregados em regiões específicas da proteína podem desempenhar 

funções biológicas como o sitio A e o recentemente proposto sitio L. Este último é formado por 

K-22, K-25, K-27, H-26 e H-33 e é postulado como um sítio de interação entre o citocromo c e a 

membrana mitocondrial (Kawai et al., 2005).  

Devido a sua localização oposta ao sitio A, é sugerido que este sítio seja também 

importante na interação com a citocromo c oxidase. O pKa das cadeias laterais dos resíduos de 

lisina é 9,1 e portanto em pH fisiológico estes grupos se encontram carregados positivamente. Os 

micro-ambientes formados pelo arranjo de resíduos básicos podem induzir uma leve diminuição 

no pKa dos ε-aminogrupos, devido a repulsão das cargas positivas, e deste modo, facilitariam a 

formação das bases de Schiff detectadas em nossos experimentos. De fato, utilizando as duas 

estratégias de detecção, encontramos resíduos modificados em quatro micro-ambientes de 

aminoácidos básicos (K-73/72, K-99/100, K-86-88 e sítio L). Nossos resultados também indicam 

a formação de um aduto no resíduo H-33 (figura 4.15). H-33 faz parte do sitio L, onde quatro 

resíduos de lisina e outro resíduo de histidina estão localizados. Foi descrita sua modificação por 

carbetoxilação em valores baixos de pH (< 7,5) provavelmente devido a redução do pKa 

promovida pela repulsão de cargas positivas por Kawai e colaboradores (Kawai et al., 2005). 

Isom e colaboradores também reportaram a formação de um aduto por adição de Michael neste 

resíduo em citocromo c tratado com HNE (Isom et al., 2004). Este aduto provavelmente é 

resultado da formação de uma enamina, uma vez que a formação de bases de Schiff não ocorre 
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em aminas secundárias. Assim como K-72/73, K-100 se localiza na proximidade de outro sítio de 

lisina, K-99 e foi um dos alvos de modificação por DDE. É importante ressaltar que modificações 

neste resíduo ainda não haviam sido reportadas na literatura. 

Estes sítios ricos em aminoácidos básicos podem estar envolvidos na interação do 

citocromo c com membranas e proteínas da cadeia de transporte de elétrons de modo que 

modificações covalentes nestas regiões podem ter conseqüências biológicas importantes como 

disfunção da respiração mitocondrial e apoptose. Outro aspecto interessante que observamos foi a 

formação de um aduto em K-39. Não havíamos detectado modificações neste resíduo em nossos 

experimentos com proteínas tripsinizadas e quimotripsinizada realizados em MALDI-ToF. A 

literatura também não apontava este resíduo como alvo potencial de modificações pós-

traducionais. Analisando a estrutura tridimensional do citocromo c (figura 5.8) observamos que 

K-39 é um resíduo que faz parte de uma hélice localizada na superfície da proteína sendo, 

portanto, um sítio relativamente exposto, o que pode facilitar a formação do aduto. 
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Figura 5.8 – Estrutura do citocromo c evidenciando os resíduos de aminoácidos modificados por DDE 
e detectados em experimentos de ESI-Q-ToF. Resíduos em verde correspondem ao sítio L (K-22, K-25, 
H-26, K-27 e H-33); em dourado K-39; azul sítio A (K-72/73); vermelho resíduos K-86-88 e em 
amarelo K-99/100. 
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5.2.3 – Formação de adutos em citocromo c: Análise espectrofotométrica do citocromo c 

modificado por DDE 

 

Como demonstrado na seção 4.4 em resultados, realizamos a análise espectrofotométrica 

em UV-vis do citocromo c modificado por 18 mM DDE. A figura 4.17 apresenta os espectros 

obtidos a partir da análise de duas faixas de comprimento de onda, 380-440 nm que avalia 

modificações no padrão da banda Soret (409 nm) e 600-800 nm na qual podemos avaliar a banda 

correspondente a coordenação do sexto ligante do grupo heme, M-80 (695 nm). Nossos 

resultados apontam para o deslocamento da banda Soret de 409 nm para 406 nm, um fenômeno 

conhecido como blue shift, relacionado a abertura da cavidade do grupo heme. Observamos 

também o desaparecimento da banda em 695 nm, indicando a perda da ligação do sexto ligante 

do heme, M-80. Estes experimentos demonstram, desta forma, que a modificação do citocromo c 

por DDE promove alterações na estrutura terciária da proteína que culminam com a abertura da 

cavidade do grupo heme. 

Diversos trabalhos têm demonstrado alterações na estrutura secundária e terciária do 

citocromo c devido a ligação com diversos agentes. Modificações na estrutura da proteína foram 

reportadas por Cassina e colaboradores e Batthyany e colaboradores. Nestes trabalhos é 

demonstrado que a modificação de resíduos de tirosina pela exposição da proteína a 18 mM 

peroxinitrito provoca o blue shift da banda Soret e o desaparecimento da banda 695 nm. A perda 

de coordenação do sexto ligante promove o aumento da atividade peroxidásica da proteína, 

devido a maior exposição do grupo heme (Cassina et al., 2000; Batthyany et al., 2005). A 

associação do citocromo c com membranas miméticas também induz a modificação da estrutura 

terciária da proteína. Em estudos com esta abordagem ficou evidenciada alterações no 
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comportamento da banda Soret e da banda correspondente a coordenação de M-80 de maneira 

semelhante a observada em nossas investigações (Nantes et al., 2001). Estevam e colaboradores 

também observaram que a oxidação do citocromo c por oxigênio no estado excitado singlete 

(O2
1∆g) produz o mesmo tipo de fenômeno, indicando que a estrutura do citocromo c é bastante 

sensível a modificações pós traducionais e pode estar relacionado, portanto, ao aumento da 

atividade peroxidásica (Estevam et al., 2004). A nitração de resíduos de tirosina por peroxinitrito, 

de fato, aumenta a atividade peroxidásica da proteína pela perda da coordenação do sexto ligante 

como evidenciado em experimentos monitorando a banda em 695 nm (Cassina et al., 2000; 

Batthyany et al., 2005). Este efeito também foi relatado na ligação do citocromo c a lipossomos 

carregados de cardiolipina. Cardiolipina é o fosfolipídio que ancora o citocromo c na membrana 

interna mitocondrial, servindo como um ligante que, pelo menos em parte do estoque de 

citocromo c, acomoda a proteína na membrana lipídica. Esta ligação induz modificações 

conformacionais na proteína e aumento da atividade peroxidásica, como apresentado na ligação 

do citocromo c em membranas miméticas. O aumento da atividade peroxidásica pode ter 

conseqüências fisiológicas importantes como a liberação da proteína do espaço intermembrana 

para o citossol, através da oxidação da cardiolipina, levando a sinalização apoptótica (Belikova et 

al., 2006; Orrenius et al., 2007). De fato, diversos estudos demonstram que a ligação de 

citocromo c tanto a membranas carregadas de cardiolipina como a nitração de resíduos de tirosina 

induzem o aumento da atividade peroxidásica do citocromo c (Kagan et al., 2004; Batthyany et 

al., 2005; Kagan et al., 2005; Vladimirov et al., 2006b).  

A modificação covalente da estrutura do citocromo c tanto por aldeídos como por 

membranas biológicas ou peroxinitrito induz, portanto, alterações nas estruturas secundária e 

terciária da proteína levando ao aumento da atividade peroxidásica devido ao deslocamento de 
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M-80 e conseqüentemente a maior exposição do grupo heme. O aumento da atividade 

peroxidásica também apresenta uma relação com a concentração de ONOO- e de cardiolipina e as 

características destas modificações com relação a exposição do grupo heme são semelhantes as 

observadas nas análises do citocromo c modificado por DDE. Podemos, desta forma, sugerir que 

as modificações estruturais promovidas por aldeídos alteram a estrutura tridimensional da 

proteína e podem levar ao aumento da atividade peroxidásica da proteína e induzir sua liberação 

da mitocôndria desencadeando a apoptose. 

 

 

5.3 – Modificações em proteínas e alterações na homeostase mitocondrial 

 

Disfunções mitocondriais podem estar envolvidas em diversas patologias e ocupam um 

lugar central no envelhecimento celular. A mitocôndria é uma das principais fontes geradoras de 

espécies reativas na célula, o que torna proteínas e membranas da organela potenciais alvos de 

danos oxidativos. A atividade de aldeídos, formados durante a lipoperoxidação, em mitocôndrias 

tem sido investigada nos últimos anos, bem como o papel destes produtos secundários na 

sinalização celular (Yu et al., 1996; Ali et al., 2001; Dalle-Donne, Giustarini et al., 2003; Choksi 

et al., 2004; O'brien et al., 2005; Dung et al., 2006; Halliwell, 2006; Liu-Snyder et al., 2006) . 

Nossas investigações demonstraram que citocromo c pode sofrer modificações covalentes por 

DDE de maneira dose, tempo e pH-dependente, induzindo a polimerização e alteração da 

estrutura terciária da proteína. Observamos também que os adutos, formados via base de Schiff, 

estão localizados em resíduos relevantes para a atividade da proteína, como os sítios de interação 

do citocromo c com a membrana interna mitocondrial e citocromo c oxidase. 
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Nossas investigações acerca de alterações na atividade mitocondrial foram iniciadas com 

a identificação de possíveis modificações covalentes em proteínas da organela e, em seguida, o 

foco de nossos estudos foram no sentido de avaliar alterações em parâmetros do funcionamento 

da organela, como consumo de O2, morfologia, potencial de membrana e peroxidação lipídica. 

 

 

5.3.1 – Modificações em proteínas mitocondriais 

 

Utilizando a metodologia descrita por Ryzhov e Fenselau realizamos a análise de 

proteínas mitocondriais modificadas por DDE a partir da análise de organelas inteiras expostas ao 

aldeído, por MALDI-ToF (Ryzhov et al., 2001). Durante a realização destas análises pudemos 

detectar uma variedade de proteínas modificadas (resultados, seção 4.3). A possível identidade de 

algumas dessas proteínas foram obtidas através do Sequence Retrieval System (SRS5). 

Observamos, por esta estratégia, a modificação em proteínas relevantes para o metabolismo 

energético como a ATPsintetase, NADH desidrogenase e a citocromo c oxidase. 

Estes resultados são interessantes tanto no aspecto técnico como bioquímico. 

Primeiramente, a metodologia aplicada se mostrou eficiente para a detecção de proteínas 

modificadas por DDE, em amostras com manipulação reduzida. A detecção de proteínas 

modificadas pós-tradução, como nitração, fosforilação e carbonilação têm sido um dos desafios 

da proteômica atual. Estes procedimentos geralmente contam com uma etapa de separação por 

gel bidimensional (2D) e marcação de proteínas com isótopos radioativos ou anticorpos 

específicos para as modificações. As técnicas tradicionais apresentam alguns pontos chaves 

limitantes como a dificuldade em detectar proteínas de baixo peso molecular, com diferença 
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pequena de massa e proteínas hidrofóbicas. A grande variedade de agentes que podem induzir 

modificações em proteínas durante o estresse oxidativo também fornece um desafio a mais para 

as técnicas tradicionais devido a falta de anticorpos ou biomarcadores para a maior parte dos 

produtos possíveis (Pandey et al., 2000; Aebersold et al., 2003). 

Na técnica utilizada em nossos estudos as mitocôndrias foram aplicadas diretamente na 

placa de análise do MALDI-ToF. Os espectros de massa obtidos no modo linear indicaram 

modificações em algumas proteínas com massa molecular variando de 5 a 15 kDa, uma faixa 

relativamente baixa de massa. As modificações indicaram o incremento de 134 Da na massa das 

proteínas, sugerindo um mecanismo de formação de adutos similar ao encontrado nos estudos 

com citocromo c isolado. Entendemos, no entanto que a detecção foi devida ao destacamento de 

subunidades de complexos maiores como o complexo IV, citocromo c oxidase e ATP sintetase e 

da mesma forma, os adutos foram formados nas superfícies expostas destes complexos. Assim 

esta técnica parece ser viável, para a detecção de modificações covalentes em resíduos de 

aminoácidos expostos, desde que a proteína seja ionizada, o que parece ser mais viável para 

subunidades e proteínas pequenas, justamente as espécies mais dificilmente isoladas pelo gel 2D.  

A identificação das proteínas modificadas parece ser bem sucedida quando as 

informações obtidas são aplicadas no SRS5. Neste aplicativo, a massa molecular detectada e 

informações como animal, tecido e organela da qual provêem a amostra podem ser cruzadas de 

modo a, no mínimo, obter um indicativo da identidade da proteína em questão. 

A detecção de proteínas modificadas envolvidas com o metabolismo energético é 

extremamente relevante no contexto de disfunções mitocondriais. Nos últimos anos diversos 

trabalhos têm demonstrado que produtos de lipoperoxidação podem levar a formação de adutos 

com proteínas envolvidas no metabolismo energético levando a disfunção mitocondrial. Lashin e 

colaboradores demonstraram que HNE forma adutos na succinato desidrogenase levando a 
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diminuição em 30% do estado 3 respiratório induzido por succinato em mitocôndrias de ratos 

diabéticos (Lashin et al., 2006). Musatov e colaboradores também demonstraram que este aldeído 

pode induzir modificações tempo e concentração dependentes no complexo citocromo c oxidase, 

levando a diminuição de sua atividade (Musatov et al., 2002). Modificações em proteínas 

mitocondriais por aldeídos e outros produtos do estresse oxidativo também foram demonstradas 

em proteínas da matriz mitocondrial e em câncer de rim (Oberley et al., 1999; Choksi et al., 

2004). Desta forma, é possível que as alterações detectadas em nossas análises por MALDI-ToF 

produzam conseqüências metabólicas em mitocôndrias quando formadas in vivo.  

 

 

5.3.2 – Alteração no consumo de O2 induzido por DDE 

 

Alterações em parâmetros respiratórios mitocondriais provocados por produtos de 

lipoperoxidação têm sido relatadas com freqüência. Foi demonstrado, por exemplo, que acroleína 

diminui a respiração mitocondrial de organelas de cérebro de rato sem, no entanto provocar 

modificações covalentes nos complexos respiratórios (Picklo et al., 2001). Após observarmos que 

proteínas mitocondriais e citocromo c são alvos de adutos formados por DDE, direcionamos 

nossas atenções para as alterações no controle respiratório mitocondrial.  

Na seção 4.5.1 apresentamos os resultados acerca do consumo de O2 em mitocôndrias 

expostas a diferentes concentrações de DDE. Nossos resultados indicaram que DDE provoca um 

aumento no consumo de O2, de maneira dose-dependente em mitocôndrias em estado 4. 

Observamos também que em estado 4, o RCR de mitocôndrias expostas a DDE é menor que de 

mitocôndrias controle, indicando que existe um vazamento de elétrons não relacionado a 
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fosforilação oxidativa, promovido pelo aldeído. Nossos resultados demonstram, portanto, que 

DDE promove desacoplamento mitocondrial.  

Aldeídos têm sido reportados como moléculas capazes de participar de vias de sinalização 

celular em diversos eventos, como controle de expressão gênica e regulação de processos 

mitocondriais (West et al., 2005; 2006). Entre estes processos, o possível desacoplamento 

mitocondrial promovido por proteínas desacopladoras (UCPs) ativadas por aldeídos como o HNE 

tem sido objeto de produtivo debate na literatura. Echtay e colaboradores sugerem que HNE e 

outros produtos de lipoperoxidação, ativam as UCP2 e UCP3 e ANT como parte de um 

mecanismo de controle de geração de espécies reativas, como o radical superóxido, uma vez que 

a ativação destas proteínas induziriam o desacoplamento mitocondrial parcial, deste modo 

diminuindo o potencial de membrana e conseqüentemente o vazamento de elétrons para o O2 

molecular (Echtay et al., 2003; Echtay et al., 2005). Estes autores indicam que este produto 

secundário do estresse oxidativo pode ser o elo entre o desacoplamento mitocondrial observado 

em sistemas geradores de O2
•- e a ativação das proteínas desacopladoras (Brand et al., 2004). Esta 

hipótese encontra respaldo nos trabalhos de Talbot e Murphy que demonstraram que superóxido 

pode ativar a condutância de H+, de uma maneira GDP-sensível, sugerindo a participação da 

UCP3 no processo (Talbot et al., 2004) e que um quelante de radicais livres centrados em 

carbono (MitoPBN) impede o desacoplamento de mitocôndrias isoladas, sugerindo que o 

superóxido é um fator inicial no processo de sinalização, porém a via de lesão oxidativa deve 

seguir até o ponto da produção de produtos secundários de lipoperoxidação para ser ativada 

(Murphy et al., 2003). 

Este mecanismo tem sido muito combatido por outros grupos. Shabalina e colaboradores 

sustentam a hipótese que a ativação do desacoplamento mitocondrial em tecido adiposo marrom 
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por HNE é independente das UCPs. Em mitocôndrias de tecido adiposo marrom em estado 3 o 

aldeído não induziu o aumento da taxa respiratória, porém em tecidos de animais UCP-/- o HNE 

induz o vazamento de prótons indicando que o desacoplamento mitocondrial pode ser induzido 

por aldeídos independentemente das proteínas desacopladoras (Shabalina et al., 2006). Estes 

autores indicam também que nestes animais knock-out para as UCPs não foi detectado o aumento 

da formação de adutos de HNE em proteínas, como seria esperado para animais com as defesas 

antioxidante reduzidas, questionando desta maneira a função das UCPs como um mecanismo de 

controle de estresse oxidativo. Outra hipótese que tem sido discutida é a sustentada por Jaburek e 

colaboradores que sugerem que o desacoplamento mitocondrial promovido por aldeídos não é 

produto da ativação direta de UCPs (Jaburek et al., 2004). Estes autores sugerem que o 

desacoplamento é resultado do transporte de hidroperóxidos de ácidos graxos protonados que 

transfere o H+ para a matriz mitocondrial através de um mecanismo flip-flop do hidroperóxido 

com a participação da UCP2.  

Valores altos da respiração em estado 3 indicam cadeia respiratória e síntese de ATP 

funcionais e valores baixos de respiração em estado 4 indicam membrana interna mitocondrial 

intacta. Nossos resultados apontam valores altos de estado 4 em mitocôndrias expostas a DDE, 

indicando danos na membrana interna da mitocôndria. Não observamos, no entanto, alterações 

nos valores de estado 3. Sun e colaboradores também demonstraram que acroleína produz 

alterações na função mitocondrial. Estes autores indicam que durante a respiração induzida por 

malato/glutamato acroleína reduz os valores do estado 3 e os valores de estado 4 são mantidos, 

enquanto que durante a respiração induzida por succinato os valores de estado 3 diminuem e os 

do estado 4 aumentam, evidenciando que o aldeído nestas condições, atua tanto sobre a cadeia de 

transporte de elétrons como na membrana mitocondrial. De fato este trabalho demonstra que a 
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atividade dos complexos I e II são afetadas por acroleína na respiração induzida por succinato 

(Sun et al., 2006).  

 

 

5.3.3 – Alterações na morfologia mitocondrial e potencial de membrana. 

 

Após detectar alterações no consumo de O2 promovidos por DDE, possivelmente devido a 

danos na membrana interna mitocondrial, investigamos se o aldeído poderia induzir o aumento de 

volume mitocondrial (resultados, seção 4.5.2). O inchamento mitocondrial pode estar relacionado 

a diferentes fatores como lesões na membrana da organela e ativação do poro de transição de 

permeabilidade mitocondrial (PTM).  

Os resultados obtidos nos experimentos de espalhamento de luz a 520 nm indicam que o 

inchamento mitocondrial promovido por DDE é um fenômeno dependente da concentração do 

aldeído. Em concentrações de DDE superiores a 27 µM observamos que o aumento de volume se 

tornou mais pronunciado, tanto em intensidade quanto no tempo decorrido para que o inchamento 

atingisse a maior amplitude (figura 4.21). A partir destas observações passamos a tentar 

identificar os mecanismos envolvidos neste aumento de volume mitocondrial. O mitoKatp é um 

canal de membrana mitocondrial que quando ativado induz o aumento de volume mitocondrial 

brando (Facundo et al., 2005). Os experimentos realizados na presença de um clássico inibidor do 

canal, o 5HD, não indicaram que este mecanismo pudesse ser ativado pelo DDE.  

Nossos esforços para relacionar o aumento de volume mitocondrial ao PTM foram 

realizados utilizando um conhecido inibidor deste poro, a ciclosporina A (CsA). A ativação do 

PTM é um processo que requer Ca2+ e, segundo alguns autores, a oxidação de tióis da proteína 
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ANT, que é um possível componente do poro (Armstrong, 2006). A figura 4.23 apresenta estas 

observações, bem como os resultados utilizando EGTA, um quelante de Ca2+ e o DTT, um 

redutor de grupos tiólicos. A oxidação de tióis e outros mecanismos que promovem o inchamento 

mitocondrial mediado por Ca2+ foram, desta forma, investigados. Observamos que nas 

concencetrações do aldeído onde o inchamento é mais pronunciado (54 µM e 162 µM), o EGTA 

(2 mM) e o DTT (1 mM) bloquearam parcialmente o inchamento mitocondrial. EGTA reduziu 

significativamente o aumento de volume da organela nestas concentrações de DDE e a inibição 

por DTT foi estatisticamente significativa em DDE 162 µM. Estes resultados indicaram, 

portanto, que o severo inchamento mitocondrial induzido por DDE não é dependente da ativação 

do PTM. A ausência de inibição do processo, observada nos experimentos com CsA, indicou que 

este poro não foi ativado em nosso sistema. É importante ressaltar que, em estudo realizado com 

hidroxihexenal (HHE) foi sugerido que este aldeido induz o inchamento mitocondrial por um 

mecanismo sensível a CsA indicando a participação do PTM no processo (Kristal et al., 1996). A 

exposição das mitocôndrias ao DDE deve levar ao inchamento mitocondrial por uma combinação 

de fatores, como processos mediados por Ca2+ e a oxidação de tióis, como indicado pelos 

experimentos na presença de EGTA e DTT. Trabalhos na literatura demonstram que Ca2+ 

potencializa os efeitos do sistema Fe2+/citrato na peroxidação lipídica o que aumenta a 

permeabilidade das membranas (Castilho et al., 1994). De fato, observamos que DDE induz a 

peroxidação lipídica em mitocôndrias isoladas (figura 4.27), um processo que pode contribuir 

para o inchamento mitocondrial. Observamos também que DDT inibe parcialmente o inchamento 

da organela, indicando que o DDE estimula a oxidação de tióis e este processo participa do 

aumento de volume mitocondrial. Estudos demonstram que a oxidação de tióis de membrana das 
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mitocondrias é um mecanismo que pode aumentar a permeabilidade das membranas (Vercesi et 

al., 1997).  

Investigamos também o inchamento mitocondrial induzido em dois meios diferentes, 

tampão KCl e tampão sacarose (figura 4.24). Observamos que em tampão sacarose nenhuma 

concentração de DDE testadas induziu inchamento significativo da mitocôndria, indicando que o 

suporte osmótico é necessário para o inchamento induzido por DDE. Estas observações sugerem, 

desta forma, que os poros formados não são grandes o suficiente para a molécula de sacarose 

atravessar as membranas e favorecer entrada de água, como observado com o tampão KCl. Estes 

resultados indicam, portanto, que DDE promove a permeabilização da membrana da mitocôndria 

a íons, o que, conseqüentemente, induz a entrada de água pela diferença de concentração 

resultando no aumento de volume da organela.  

Nossos experimentos de microscopia eletrônica de transmissão também indicam que o 

dano na membrana da mitocôndria está relacionado a concentração de DDE (figura 4.25). Nestas 

análises por imagem das mesmas organelas utilizadas nos experimentos de espalhamento de luz 

observamos um grande comprometimento da membrana da mitocôndria, inchamento severo e 

mudanças na morfologia associados ao aumento da concentração do aldeído (900 nM – 162 µM). 

Dados na literatura indicam que aldeídos são agentes indutores de inchamento 

mitocondrial por mecanismos distintos. Kristal e colaboradores demonstraram que HNE e HHE 

promovem o inchamento mitocondrial mediado por Ca2+, de maneira dose-dependente, em um 

processo sensível a CsA, sugerindo que o processo é mediado pelo PTM. Estes autores indicam 

ainda que o HNE também promove o inchamento, porém na presença de baixas concentrações de 

Ca2+, este aldeído inibe o processo, observação que não foi constatada com o HHE, indicando 

que estes aldeídos ativam mecanismos diferentes, pelo menos quanto a sua regulação (Kristal et 
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al., 1996). A diversidade de efeitos promovidos por aldeídos é explicitada também por trabalhos 

com acroleína. Este aldeído (1 mM) amplifica o inchamento mitocondrial induzido por 100 µM 

Ca2+, porém tem efeito inibitório quando em concentrações mais baixas (10 µM – 100 µM) (Sun 

et al., 2006). É interessante notar que estas observações foram realizadas em mitocôndrias de 

fígado de rato, pois em experimentos realizados em mitocôndrias de cérebro e medula espinhal 

estes mecanismos não se repetiram, embora houvesse inibição respiratória por bloqueio da ANT, 

indicando que não só a reatividade dos aldeídos é importante para os efeitos provocados, como o 

tamanho da cadeia carbônica e os tecidos analisados tem que ser levados em consideração (Picklo 

et al., 2001; Luo e Shi, 2005).  

Ácidos graxos livres também apresentam uma gama de efeitos quanto aplicados a 

mitocôndrias isoladas, relacionados ao grau de instauração e tamanho da cadeia carbônica. Sultan 

e Sokolove demonstraram que ácidos graxos livres com cadeia media estimula uma transição de 

permeabilidade “não-classica”, isto é, insensível a CsA e Ca2+ independente, enquanto que ácidos 

graxos insaturados induzem o mecanismo clássico (Sultan et al., 2001). Estes autores relatam 

ainda que no primeiro caso o poro formado fecha depois de algum tempo e no segundo caso o 

poro fica aberto por todo o tempo do experimento. 

Outra importante evidência de danos a membrana da mitocôndria foi encontrada quando 

avaliamos a lipoperoxidação induzida por DDE em organelas isoladas. Observamos pela 

quantificação de MDA (figura 4.27) que DDE induz uma significativa peroxidação lipídica em 

mitocôndrias isoladas, de modo que este fenômeno pode favorecer a formação de poros nas 

membranas mitocondriais. Os níveis de MDA encontrados em nossos experimentos são 

comparáveis aos níveis encontrados em experimentos com mitocôndrias incubadas com Fe2+ na 

presença de Ca2+, um sistema que produz significativa peroxidação lipídica (Gogvadze et al., 
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2003). Estes resultados também foram observados com uma variedade de alcenais alifáticos e sua 

citotoxicidade está associada com a eletrofilicidade do alcenal (Niknahad et al., 2003).  

Peroxidação lipídica também é atribuída ao DDE produzido na fumaça de óleo de soja, 

girassol e gordura aquecidos em experimentos realizados com células em cultura (Dung et al., 

2006). Nestes experimentos, DDE foi o aldeído mais citotóxico entre os estudados. Desta forma, 

podemos sugerir que DDE pode estar associado a desestruturação da membrana mitocondrial, o 

que promove a lipoperoxidação e a permeabilização da membrana de maneira não seletiva.  

Finalizando esta etapa das investigações quanto as alterações nas funções mitocondriais 

promovidas por DDE, analisamos as alterações no potencial de membrana da organela. Nossos 

resultados (figura 4.26, seção 4.6) indicaram a perda do potencial de membrana evidenciado pelo 

aumento da fluorescência do indicador safranina O, de maneira dose-dependente. A perda do 

potencial de membrana era um fenômeno previsível após a observação do inchamento 

mitocondrial e peroxidação lipídica induzidos por DDE. Estas observações evidenciam danos na 

membrana interna mitocondrial, o que produz o vazamento de prótons do espaço intermembranas 

diminuindo o potencial de membrana ao mesmo tempo em que acelera a passagem de elétrons 

pela cadeia de transporte, aumentando o consumo de O2. Esse dano nas membranas pode ser 

resultado do ataque direto do aldeído aos lipídios de membrana provocando uma desestruturação 

da bicamada e promovendo a lipoperoxidação.  

O inchamento mitocondrial e danos na membrana podem induzir a liberação do citocromo 

c e outros fatores pró-apoptóticos para o citossol e iniciar as vias de sinalização da morte celular 

programada (abertura de poros transiente, com manutenção da produção de ATP) ou induzir a 

morte necrótica da célula (abertura extensiva de poros com depleção de ATP) (Halestrap et al., 

1998; Halestrap et al., 2002). 
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 Figura 5.9 – Esquema demonstrando a formação de aldeídos reativos a partir do ataque de espécies reativas a 
fosfolipídios da membrana interna mitocondrial. A formação destes aldeídos pode induzir diversos efeitos 
biológicos na organela relacionados a alterações na membrana interna como aumento da peroxidação lipídica, 
inchamento, desacoplamento e perda do potencial de membrana além da formação de adutos em proteínas 
levando a disfunção da organela. Modificado de Brand et al 2004. 
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Após o inicio da liberação de oxigênio na atmosfera terrestre e o conseqüente aumento 

dos níveis deste produto da fotossíntese, este gás passou a tomar parte no cotidiano celular e se 

tornou, para os organismos aeróbios, a molécula central no metabolismo oxidativo. Apesar do O2 

ser o elemento chave para a maior eficiência metabólica energética nestes organismos, sua 

utilização pelas células propicia que sejam formadas espécies reativas. Assim como o próprio O2, 

as espécies reativas exibem atividades ambíguas com relação a homeostase celular. Se por um 

lado espécies reativas como o NO•, o HOCl e o H2O2 desempenham funções fisiológicas 

importantes como o controle da vasodilatação e de patógenos, por outro sua alta reatividade ou a 

possibilidade de conversão em espécies mais reativas as tornam uma ameaça potencial as 

biomoléculas. 

De fato, lesões oxidativas em biomoléculas como DNA, proteínas e lipídios têm sido 

relacionadas a diversos estados patológicos relacionados a perda de função ou funcionamento 

anormal relacionados a estas biomoléculas. É bem estabelecido, por exemplo, que a formação de 

adutos exocíclicos em DNA pode promover erros de leitura durante a transcrição e induzir 

mutações, enquanto alterações oxidativas em proteínas estão relacionadas a perda de função e 

agregação da molécula, formando os polímeros encontrados em diversas doenças 

neurodegenerativas. Lipídios de membrana também são alvos fisiológicos de espécies reativas e a 

oxidação de ácidos graxos esta relacionada a doenças como a aterosclerose.  

A oxidação de lipídios de membrana contribui com mais um fator para a complexa 

relação entre estresse oxidativo e defesas antioxidantes/controle de propagação da lesão. A 

oxidação destas biomoléculas leva a formação de uma série de produtos reativos, entre elas os 
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aldeídos α,β-insaturados. Estes aldeídos têm sido considerados como segundos mensageiros do 

estresse oxidativo, devido a sua capacidade de se deslocar do sítio de produção e afetar a 

homeostase celular em outros compartimentos, como o núcleo, a mitocôndria e o citoplasma. 

Outra característica que reforça esta vocação é a capacidade destes produtos de lipoperoxidação 

participar de vias de sinalização celular, alterar a expressão de uma gama de genes, alterar o ciclo 

celular (proliferação celular e apoptose) e a atividade mitocondrial (volume, consumo de O2, 

potencial de membrana).  

Muito dessa capacidade de desempenhar diversas atividades está relacionada a alta 

reatividade dos aldeídos frente a biomoléculas como foi demonstrado durante este texto. Três 

pontos importantes foram levantados e demonstrados: (i) a diversidade de adutos, reatividade e 

mecanismos de reação nos sistemas aldeído-proteína, (ii) a reversibilidade do processo de 

modificação de proteínas/aminoácidos em alguns casos pode estar relacionado a capacidade do 

aldeído modular a sinalização celular e (iii) as respostas de organelas e células à exposição a 

aldeídos são variáveis dependendo dos agentes envolvidos. 

Embora o DDE seja um aldeído relativamente bem estudado por conta da sua produção 

endógena e detecção em fontes exógenas, os mecanismos de formação de adutos em 

biomoléculas e atividade em mitocôndrias não haviam sido investigados. Nossos estudos, no 

entanto, fornecem dados sobre os mecanismos de ação do DDE em mitocôndrias isoladas de 

fígado de rato bem como indica mecanismos de formação de adutos em lisina, histidina e 

citocromo c. A reação de DDE com lisina e histidina levou a formação de diversos adutos, cujas 

estruturas moleculares foram sugeridas por espectrometria de massas.  

As investigações da modificação de citocromo c por DDE forneceram dados muito 

interessantes do comportamento deste aldeído frente a proteínas. Observamos a formação de 
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adutos de DDE, via base de Schiff em citocromo c por em um processo dependente do tempo de 

incubação, pH e concentração do aldeído e reversível em ambiente ácido. De fato, observamos 

bases de Schiff utilizando três metodologias de espectrometria de massas diferentes (LC-ESI/MS, 

MALDI-ToF e ESI-Q-ToF/MS MS). Observamos também a formação de agregados protéicos e 

precipitados, decorrentes da modificação do citocromo c, um processo comum nesse tipo de 

estudo. Estas observações são interessantes dentro do primeiro ponto levantado, a variação entre 

os mecanismos de reação observados para diferentes aldeídos frente a proteínas. O DDE, 

portanto, pode formar bases de Schiff com proteínas como o principal mecanismo de formação de 

aduto, e estes produtos podem ser detectados por espectrometria de massas.  

Outra observação importante é a reversibilidade dos adutos formados, evento semelhante 

ao observado em experimentos com o ONE descritos na literatura. Foi relatado que este aldeído 

forma rapidamente bases de Schiff com resíduos de lisina e estes adutos são revertidos com o 

tempo. De fato, observamos a reversão dos adutos de DDE, sobretudo em pH 4,0, evidência 

interessante uma vez que é prevista a instabilidade de bases de Schiff em ambiente ácido. É 

importante ressaltar que tem sido atribuída a aldeídos a modulação de algumas vias e processos 

celulares. Uma vez que parte considerável da sinalização celular é mediada por reações e ligações 

reversíveis como, por exemplo, modificações pós-traducionais como a fosforilação de proteínas, 

a reversibilidade das bases de Schiff observadas em nosso modelo pode indicar mecanismos 

pelos quais aldeídos podem modular atividades biológicas. 

Um fato importante neste quadro de modificação estrutural por aldeídos é a possível 

alteração na atividade da proteína. Diversos estudos relatam a perda ou diminuição de atividade 

de proteínas e do apoptossomo mediadas por aldeídos como acroleína e HNE, além dos 

previsíveis prejuízos a homeostase celular decorrentes de agregados protéicos. Em nosso sistema, 

observamos a formação de adutos de DDE por base de Schiff em resíduos localizados em regiões 
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ricas em aminoácidos básicos no citocromo c e a formação de agregados protéicos. A estas 

regiões ricas em lisina e histidina têm sido atribuídas funções como a interação entre a proteína e 

a membrana interna mitocondrial e com a citocromo c oxidase. Estas observações indicam, 

portanto que as bases de Schiff foram formadas justamente em regiões onde momentaneamente 

os α-aminogrupos dos resíduos podem estar desprotonados devido a repulsão de cargas em pH 

7,4. Estas modificações influenciam no deslocamento da proteína da membrana interna 

mitocondrial. De fato, nossas observações por medidas de espectros de absorbância indicaram 

que a formação de adutos de DDE alterou a estrutura terciária da proteína com abertura da 

cavidade do grupo heme e deslocamento do sexto ligante do Fe3+, possivelmente resultando no 

aumento da atividade peroxidásica da proteína. Assim, é possível sugerir que mesmo 

modificações reversíveis como bases de Schiff podem induzir alterações conformacionais 

levando ao aumento da atividade peroxidásica e deslocamento do citocromo c da membrana 

mitocondrial, deste modo, a função da proteína é alterada por ação do DDE, resultando em 

possíveis conseqüências fisiológicas, sendo assim as modificações em proteínas induzidas por 

aldeídos podem tomar parte em vias de sinalização celular. 

A atuação do DDE na mitocôndria revela a versatilidade de eventos mediados por este 

aldeído. A observação de proteínas mitocondriais modificadas em experimentos com 

mitocôndrias inteiras demonstra que algumas subunidades dos complexos respiratórios podem ser 

alvos fisiológicos de modificações por aldeídos.  

O DDE também se mostrou um aldeído extremamente danoso para as membranas 

mitocondriais como ficou demonstrado em nossos experimentos avaliando funções da organela. 

O desacoplamento mitocondrial, aumento de volume e a perda do potencial de membrana em 

mitocôndrias expostas a DDE. Essas observações indicam danos a membrana interna 
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mitocondrial, de modo que os prótons do espaço intermembranas atravessam para a matriz da 

organela sem passar pela ATP sintase, levando ao aumento do consumo de O2 e a queda do 

potencial de membrana. O aumento do volume mitocondrial possivelmente se deve a entrada de 

água e íons por poros nas membranas, formados pelo aldeído. De fato, DDE aumenta a 

lipoperoxidação nas membranas da organela, provavelmente, pela desestruturação da bicamada, 

resultando na formação dos poros. Pode-se sugerir que a modificação de proteínas por DDE e a 

desestruturação da membrana poderiam expor regiões hidrofóbicas de proteínas integrais, 

causando alterações na conformação destas moléculas, levando a exposição de grupos heme 

inacessíveis, amplificando a lipoperoxidação. A própria desestruturação da membrana poderia 

expor de maneira não usual os ácidos graxos poli-insaturados a maior propensão de ataques 

nucleofílicos. 

DDE provoca alterações na homeostase mitocondrial de maneira dose-dependente, porém 

o aumento da concentração do aldeído pode desencadear processos simultâneos como, por 

exemplo, a oxidação de tióis, a indução da peroxidação lipídica mediada por Ca2+ e a ativação do 

PTM. Estes processos foram observados em concentrações relativamente altas do aldeído em 

associação com o inchamento mitocondrial promovido pela permeabilização da membrana. Estas 

observações indicam que o efeito do aldeído pode ser entendido, sob certas circunstâncias, como 

um processo complexo que pode envolver vias de sinalização e modificações estruturais. 
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