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RESUMO 

GARCIA, C.C.M. Quantificação de danos em DNA induzidos por acetaldeído. Potencial 

biomarcador de poluição ambiental. 2010. 239p. Tese (Doutorado) - Programa de Pós-

Graduação em Bioquímica. Instituto de Química, Universidade de São Paulo, São Paulo. 
  

O acetaldeído é um comprovado agente mutagênico e carcinogênico, pode ser 

produzido endogenamente pela oxidação do álcool ingerido em bebidas alcoólicas e 

alimentos ou exogenamente, inalado como poluente, advindo da oxidação de combustíveis 

fósseis e etanol. O efeito do acetaldeído foi avaliado em modelos celulares e animais com 

o propósito de avaliarmos o aumento do estresse oxidativo, por lipoperoxidação, 

fragmentação do DNA, e a formação de adutos DNA, tais como 8-oxo-7,8-dihidro-2’-

desoxiguanosina, além de, 1,N2-eteno-2’-desoxiguanosina e 1,N2-propano-2’-

desoxiguanosina que foram analisados por HPLC acoplado a espectrometria de massa 

com a utilização de metodologia ultra-sensível e reprodutiva. O tratamento de fibroblastos 

pulmonares humanos normais (IMR-90) com diversas concentrações de acetaldeído 

(58M a 711 M) resultou em aumentos de morte celular, lipoperoxidação, fragmentação 

do DNA, cálcio intracelular e adutos de DNA. O efeito protetor do licopeno (20 M) foi 

comprovado minimizando todos os efeitos deletérios promovidos pelo acetaldeído. O 

tratamento dos ratos Wistar por 8 e 30 dias com 150 mg/kg  e 60 mg/kg via intra-peritoneal 

ou gavage, evidenciaram os efeitos tóxicos provocados pelo acetaldeído, como aumento 

significativo de lipoperoxidação, adutos e fragmentação de DNA no fígado e cérebro destes 

animais. A detecção dos adutos de DNA se mostrou uma ferramenta importante para a 

detecção dos efeitos provocados por exposição ao aldeído. No tratamento de animais por 

inalação com variadas concentrações de acetaldeído, que expôs os animais a quantidades 

do aldeído similares às encontradas em atmosferas poluídas, foi observado aumento de 

lipoperoxidação, sendo este dose dependente no fígado e pulmão. Já no cérebro, os níveis 

de  MDA  foram  significativamente  maiores  em  10 ppb  e  30  ppb  em relação  a 0 ppb e  



 

controle, e diminuíram significativamente em 90 ppb. Em relação aos níveis de 

fragmentação do DNA, observamos no pulmão aumento foi dose dependente em relação à 

concentração de aldeído. A quantificação de 1,N2-dGuo e 1,N2-propanodGuo mostrou 

aumentos de ambos os adutos no pulmão de todos animais expostos ao acetaldeído . No 

fígado, também, foram detectados aumentos nos níveis de 1,N2-propanodGuo. A formação 

de 8-oxo-7,8-dihidro-2’-desoxiguanosina, 1,N2-eteno-2’-desoxiguanosina e 1,N2-propano-2’-

desoxiguanosina na urina de moradores da cidade de São Paulo, também foi investigada, 

com o desenvolvimento de metodologia ultra-sensível e reprodutiva por HPLC e 

espectrometria de massa, que indicou a presença dos três adutos nas urinas analisadas. A 

detecção do 1,N2-propanodGuo na urina é inédita. Nossos resultados comprovam que o 

acetaldeído é um forte agente citotóxico e genotóxico, mesmo em concentrações muito 

baixas, podendo contribuir para o esclarecimento dos mecanismos de desenvolvimento de 

doenças atribuídas ao aldeído, como o câncer. Além disso, o desenvolvimento de 

metodologias ultra-sensíveis para detecção e quantificação de adutos na urina e DNA 

isolado contribui para o emprego destes adutos, em especial o 1,N2-propano- 2’-

desoxiguanosina, como possível biomarcador de exposição ao acetaldeído presente em 

atmosferas poluídas e em patologias associadas ao estresse redox e abuso de bebidas 

alcoólicas. 

 

 

 

 

 

Palavras-chave: Acetaldeído, lipoperoxidação, 1,N2-propano-2’-desoxiguanosina, 1,N2-

eteno-2’-desoxiguanosina, 8-oxo-7,8-dihidro-2’-desoxiguanosina. 

 

 



 

ABSTRACT 

 

GARCIA, C.C.M. Quantification of DNA damage induced by acetaldehyde. Potential 

biomarker for environmental pollution. 2010. 239p. PhD Thesis - Graduate Program in 

Biochemistry. Instituto de Química, Universidade de São Paulo, São Paulo. 

 

Acetaldehyde is a known mutagen and carcinogen that can be produced endogenously by 

ethanol oxidation or directly inhaled as an air pollutant produced by fuel oxidation. The 

toxicity of acetaldehyde was evaluated in vitro and in vivo models, by means of oxidative 

stress parameters such  as lipid peroxidation (measured as malonaldialdehyde -MDA), DNA 

fragmentation and DNA adducts such as 8-oxo-7,8-dihydro-2’-desoxiguanosine, 1,N2-eteno-

2’-desoxiguanosine and 1,N2-propano-2’-desoxiguanosine, this adducts were analyzed by 

an ultra-sensible and reproducible HPLC coupled to mass spectrometry assay. Treatment of 

human normal fibroblast (IMR-90) with a wide range of concentrations (58M to 711 M) 

resulted in an increase in citotoxicity, lipid peroxidation, DNA fragmentation, intracellular 

calcium release and DNA adducts. Furthermore, lycopene (20M) presented a protective 

effect against the cellular deleterious properties of acetaldehyde. Treatment of Wistar rats for 

8 and 30 days with 150 mg/kg and 60 mg/kg intra-peritonially or by gavage resulted in 

increased toxicity, measured by lipid peroxidation and DNA damage in liver and brain. The 

detection of DNA adducts was shown an important tool for the identification of deleterious 

effects induced by exposure to the aldehyde. Animals treated by inhalation, of amounts 

commonly found in polluted air samples, presented increased levels of lipid peroxidation in a 

dose dependent manner in liver and lungs. Nevertheless, in the brain of those animals the 

higher concentration was devoid of toxic effect measured as MDA levels. Lung tissue  

presented increased levels of DNA fragmentation. Furthermore, increased levels of 1,N2-

dGuo and 1,N2-propanodGuo was also observed in lungs of all animals. In DNA from livers,  

 



 

1,N2-propanodGuo presented increased levels.  

Formation of 8-oxo-7,8-dihydro-2’-desoxiguanosine, 1,N2-eteno-2’-desoxiguanosine 

and 1,N2-propano-2’-desoxiguanosine in urine samples of people living in the city of São 

Paulo were also investigated using a newly developed and ultra-sensible methodology base 

in HPLC coupled to mass spectrometry. This methodology enabled us to detect, for the first 

time, the presence of 1,N2-propanodGuo in urine samples. In summary, our results 

demonstrate the acetaldehyde is a strong cytotoxic and genotoxic agent even at low 

concentrations, being able to contribute to the development of pathology such as cancer. 

Furthermore, the development of a very ultra-sensitive methodology for the detection of 

these adducts, mainly ,N2-propano- 2’-desoxiguanosine, enables its use as a possible 

biomarker of acetaldehyde exposure in polluted air samples and in pathologies associated 

with redox unbalance and ethanol consumption 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Keywords: Acetaldehyde, lipid peroxidation, 1,N2-propano-2’-deoxyguanosine, 1,N2-etheno-

2’-deoxyguanosine, 8-oxo-7,8-dihydro-2’-deoxyguanosine. 
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GPX- Glutationa peroxidase 
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HNE- Trans-4-hidroxi-2(E)-nonenal 

HO-PdGuo-  3-(2′-desoxi--D-erithropentofuranosil)-5,6,7,8-tetrahidro-8-hidroxipirimido[1,2-]purin-
10(3H)-ona 
 
HPLC- Sigla em inglês para - Cromatografia Líquida de alta eficiência 
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espectrometria de massa com ionização por eletrospray e análise de massa após fragmentação da 

molécula selecionada 

HPNE- 4-hidroperóxi-2(E)-nonenal 

i.p. - Intraperitoneal 

M1 G (dGuo)- 3-(2’-desoxi-(-D-eritro-pentoTfuranosil)pirimido[1,2-]purin-10(3H)-ona 

MDA- Malondialdeído 
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MPO- Mieloperoxidase 
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N
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rpm- Rotações por minuto 

SOD- Superóxido dismutase 
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1. INTRODUÇÃO 

1.1. Espécies reativas e suas implicações 

As espécies reativas de oxigênio e nitrogênio radicalares ou não (ERO, ERN) são 

formadas por numerosos processos endógenos e exógenos. Em sistemas biológicos podem 

oxidar biomoléculas como DNA, lipídeos e proteínas, tais processos desencadeiam 

respostas celulares como morte, mutações genéticas, agregação de proteínas e estão 

associados ao aparecimento de diversas patologias relacionadas com estresse oxidativo 

como envelhecimento, neurodegeneração, arteriosclerose, diabetes, entre outras (Navarro 

et al., 2009; Victor et al., 2009; Wei et al., 2009). 

A geração e consequências de espécies reativas em sistemas biológicos são 

bastante complexas e muito estudadas, tanto em relação aos danos que elas causam 

quanto ao seu envolvimento nos processos de regulação e sinalização celular. Por isso, a 

associação destas moléculas como desencadeadores de processos patológicos deve ser 

cautelosa. Em sistemas biológicos, o papel que cada espécie reativa desempenha, 

independentemente, deve ser considerado, para a melhor compreensão de seus efeitos 

(Winterbourn, 2008). 

Dentre os mecanismos mais importantes para a geração de ERO estão a clivagem 

homolítica da água que durante a radiólise gera radicais hidroxila (HO) e vazamento de 

elétrons dos complexos mitocondriais I e III na cadeia de transporte de elétrons que forma 

ânion radical superóxido (O2
-) a partir do O2 que, embora essencial para a vida aeróbia 

pode, sob circunstâncias específicas, ser uma molécula altamente deletéria. Muitos radicais 

também podem ser formados por transferência de elétron, o que ocorre, por exemplo, na 

reação entre metais livres, como ferro e cobre, que reagem com peróxido de hidrogênio 

para formar radicais hidroxila (reação de Fenton) (Halliwell et al., 2007). 

 Normalmente, o O2
- é dismutado enzimaticamente a H2O2 pela enzima superóxido 

dismutase (SOD), sendo em seguida convertido a O2 e H2O pela catalase, que participa de 
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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 participar de uma 

série de reações gerando espécies mais reativas, como o HO (figura 1.1).  

 

 

 

Figura 1.1. Esquema representativo da geração e algumas das reações com relevância 

biológica de O2
- e H2O2, adaptado de Winterbourn, 2008. 

 

 

O oxigênio, normalmente encontrado na forma triplete, também pode apresentar 

uma forma bastante reativa no estado excitado singlete. O oxigênio singlete pode ser 

formado de diversas maneiras em sistemas biológicos, possui tempo de vida razoavelmente 

alto (s), sendo encontrado em duas formas o 1
g e o 1

g
+. O primeiro estado apresenta 

energia 22 kcal/mol acima do estado fundamental e vida-média alta (2-4 µs em H2O), o 

segundo possui energia de 37,5 kcal/mol acima do estado fundamental e vida-média muito 

menor, decaindo rapidamente para o estado 1
g. Considerando estas características, a 



Introdução 

31 

 

forma de oxigênio singlete que apresenta maior importância em sistemas biológicos é a 

forma 1
g, sendo denotado por 1O2 (Frimer, 1985). O 1O2 apresenta alta reatividade frente a 

muitas funções orgânicas ricas em elétrons como, ácidos graxos insaturados, proteínas e 

DNA (Di Mascio, 1985; Sies, 1993).  

Espécies reativas de nitrogênio também são formadas por diferentes processos 

endógenos e exógenos a partir da reação de óxido nítrico (NO) (Augusto et al., 2002), 

formado principalmente pela enzima NO sintase ( constitutiva ou induzível) na reação entre 

L-arginina e O2 (reação 1). O NO é uma molécula pouco reativa que se difunde com 

facilidade pelas células, e por isso, apresenta função importante na sinalização celular 

(Lancaster, 1997). Além disso, este radical está envolvido no aumento de tônus muscular, 

adesão celular, função renal, atividade antioxidante, danos ao DNA, lipoperoxidação, entre 

outras (Augusto, 2006).  

 

 L-Arginina + 1,5 NADPH +2 O2 → NO• + L-citrulina + 1,5 NADP+ + 2 H2O               (1) 

 

O óxido nítrico (NO•) pode ainda reagir com O2
- e dar origem ao peroxinitrito 

(ONOO-), que é capaz de provocar lesões em proteínas, sobretudo em resíduos de tirosina 

(Cassina et al., 2000), além de, gerar ânion radical carbonato, nitrito e nitrato (Ferrer-Sueta 

et al., 2009). O ONOO- pode, também, ser detoxificado por peroxiredoxinas presentes na 

mitocôndria, por exemplo. A figura 1.2 apresenta uma representação da geração de ONOO- 

na mitocôndria e algumas reações em que ele e o NO• podem estar envolvidos. 
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Figura 1.2. Esquema da formação de ONOO- na mitocôndria e algumas reações em que ele 

e o NO• podem estar envolvidos. Adaptado de Ferrer-Sueta et al., 2009; Winterbourn, 2008. 

 

 A detecção direta de radicais livres é bastante complexa, pois a maioria destas 

espécies é muito reativa e possui tempo de vida muito pequeno. A técnica mais empregada 

para a detecção de espécies reativas em sistemas biológicos é a ressonância 

paramagnética nuclear (EPR), a única utilizada para detecção direta de espécies 

radicalares. No entanto, devido à sua baixa sensibilidade, o uso de sequestradores (DMSO, 

dimetiluréia) e trapeadores de spin tornaram-se ferramentas importantes (Augusto et al., 

2007). Estes compostos apresentam maior estabilidade frente às espécies reativas de 

nitrogênio e oxigênio sendo capazes de acumularem-se e atingirem concentrações 

detectáveis por EPR.  

A detecção indireta de espécies radicalares, pode ser realizada através do produto 

de reação destas espécies com uma variedade de substâncias denominadas sondas, as 

quais podem ser detectadas por técnicas espectrofotométricas ou por fluorescência. As 
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sondas fluorescentes são sensíveis e podem ser utilizadas em conjunto com técnicas 

também sensíveis, como, por exemplo, microscopia de fluorescência, citometria de fluxo e 

fluorimetria (Bartosz, 2006). No entanto, muito se discute quanto à especificidade destas 

sondas, que em muitos casos mostram-se inespecíficas (Wardman, 2007; Zielonka et al., 

2008). 

Além disso, outras estratégias como o uso de enzimas antioxidantes e a quantificação 

de moléculas formadas pela ação destes radicais como produtos da oxidação de lipídeos 

da membrana plasmática, pela reação destes produtos com ácido tiobarbitúrico (TBA) ou 

por quimiluminescência, tem sido muito empregadas. 

   

1.2. Lipoperoxidação 

As membranas das células contém um grande número de ácidos graxos poli-

insaturadas e por isso, são muito susceptíveis a ataques por EROs e ERNs. A abstração 

inicial de um átomo de hidrogênio bis-alílico, que pode ocorrer em diferentes pontos da 

cadeia do ácido graxo poli-insaturado, gera radicais centrado no carbono, que são 

estabilizados por rearranjo molecular. A adição rápida de uma molécula de oxigênio ao 

radical lipídico forma o radical peroxila, o qual pode abstrair hidrogênio de outro ácido graxo 

para formar hidroperóxidos (revisado por Augusto 2006). Além disso, os radicais peroxila 

podem reagir de modo a formar peróxidos cíclicos e endoperóxidos (Porter, 1984) (Figura 

1.3). Esta cascata autocatalítica apenas termina quando dois radicais reagem entre si e se 

desativam. 
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Figura 1.3.  Representação esquemática do processo de lipoperoxidação e formação de 

hidroperóxido. 
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A decomposição dos hidroperóxidos lipídicos é importante, pois, além de gerar 

radicais que propagam a peroxidação lipídica, gera produtos não radicalares (aldeídos, 

cetonas, epóxidos, entre outros) que são mais estáveis do que os radicais livres que 

iniciaram o processo e por esse motivo podem difundir pela célula para reagir com outras 

biomoléculas (DNA e proteínas). Os hidroperóxidos são instáveis na presença de metais de 

transição, como ferro e cobre podendo desencadear a formação de novas espécies 

radicalares, peroxila e alcoxila (LO•) (reações 2 e 3).  

 

                     LOOH + Fe2+ ∕ Cu+ → LO• + HO- + Fe3+ ∕ Cu2+                                              (2) 

                     LOOH + Fe3+ ∕ Cu2+ → LOO• + H+ + Fe2+ ∕ Cu+                               (3) 

 

  O mecanismo no qual hidroperóxidos geram outras moléculas reativas, se dá por 

cisão- que após clivagem homolítica entre o carbono do radical alcoxila e uma ligação C-C 

adjacente, origina um aldeído e um hidrocarboneto radicalar, que é estabilizado pela 

abstração de um hidrogênio de outra molécula, como um ácido graxo, por exemplo. O 

radical alcoxila também pode ser estabilizado a ácido oxodienóico ou atacar uma dupla 

ligação adjacente e formar epóxidos. As biomembranas possuem um grande número ácidos 

graxos com insaturações diferentes, o que resulta em uma grande variedade de produtos 

secundários, sendo os aldeídos os mais estudados. Dentre esses produtos destacam-se 

quatro classes distintas 4-hidroalcenais (p.e. 4-hidroxi-2-nonenal, HNE), 2-alcenais 

(acroleína - ACR), n-alcenais (propenal) entre outros, como malondialdeído (MDA) e 2,4 

decadienal (DDE) (Kawai et al., 2007; Loidl-Stahlhofen et al., 1994; Porter, 1984; Vaca et 

al., 1988).  A figura 1.4 apresenta alguns dos principais produtos de lipoperoxidação e suas 

estruturas.  
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Figura 1.4. Estrutura de alguns dos principais aldeídos derivados da lipoperoxidação. 

 

Aldeídos ,-insaturados e seus isômeros, tais como 4-hidroxialcenais, 

epoxialdeídos e malondialdeído, são agentes alquilantes com capacidade de se ligarem 

covalentemente a grupos nucleofílicos presentes em DNA, peptídeos e proteínas, alterando 

estruturas e, consequentemente, suas funções. Muitos trabalhos também demonstraram a 

formação de adutos de DNA e proteínas a partir de CRT, ACR, DDE, HNE e MDA, assim 

como suas implicações para atividade celular, como por exemplo, desacoplamento  

mitocondrial, alteração na transcrição gênica e modulação da apoptose (Blair, 2008; Sigolo 

et al., 2008; Stevens et al., 2008).  

A peroxidação lipídica tem sido associada ao desenvolvimento de uma série de 

patologias induzidas por exposição a agentes externos ou desbalanço redox endógeno. 

Alguns exemplos são injúria devida à isquemia e reperfusão, hepatotoxicidade devida ao 

tetracloreto de carbono, carcinogênese, aterogênese, formação de pigmentos de lipofucsina 
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associados ao envelhecimento, diabetes, arteriosclerose e Alzheimer (Custovic et al., 2010; 

Gago-Dominguez et al., 2008; Schulze et al., 2005; Spiteller, 2010; Voss et al., 2006; Weber 

et al., 2003).  

 

1.3. Lesões em DNA 

Acredita-se que danos oxidativos em proteínas e em DNA sejam um importante 

mediador de carcinogênese e outras patologias. Este tipo de dano pode ocorrer a partir de 

uma interação direta entre as espécies reativas de oxigênio ou pela reação de um eletrófilo 

bifuncional gerado como resultado da peroxidação lipídica. 

Um dos biomarcadores de estresse oxidativo mais estudados, a 8-oxo-7,8-dihidro-

2’-desoxiguanosina (8-oxodGuo), pode ser formado pela reação direta da 2’-

desoxiguanosina (dGuo) com radicais hidroxila e oxigênio singlete (Cadet et al., 2002; 

Cadet et al., 2008; Ravanat et al., 2004). A figura 1.5 resume o mecanismo de formação da 

8-oxodGuo a partir destas espécies.  

 

 

 

Figura 1.5. Formação de 8-oxodGuo a partir de oxigênio singlete e radical hidroxila.  
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O mecanismo apresentado na figura acima mostra que o oxigênio singlete adiciona-

se entre as ligações 4-8 gerando um endoperóxido instável, que se decompõe em outros 

produtos, incluindo a 8-oxodGuo. Já o HO• adiciona ao carbono 8 da guanina gerando a 8-

hidroxiguanona radical que é reduzido a 8-oxodGuo.  

A 8-oxodGuo se tornou o dano oxidativo em DNA mais extensivamente estudado, 

devido a facilidade com que pode ser detectado (Collins et al., 2004). Suas propriedades 

biológicas foram amplamente investigadas, como mutagenicidade em bactérias e células de 

mamífero, levando principalmente a transversões GT (Cheng et al., 1992; Le Page et al., 

1995; Shibutani et al., 1991). Transversões GT são muito encontradas em genes 

supressores de tumor e proto-oncogenes mutados (Hussain et al., 1998). Fortes evidências 

apontam no sentido de que a ocorrência de bases oxidadas no DNA leva ao surgimento de 

mutações espontâneas ao longo da vida de um indivíduo, podendo contribuir para o 

desenvolvimento de tumores.  

A 8-oxodGuo, por apresentar um potencial de oxidação maior que qualquer outro 

nucleosídeo natural, torna-se alvo preferencial de outros oxidantes cujo mecanismo envolva 

oxidação por 1 ou 2 elétrons (Burrows et al., 1998). Essa propriedade é particularmente 

relevante considerando que desde sua descoberta essa lesão tem sido utilizada como um 

marcador de estresse oxidativo, em urina, plasma ou DNA isolado (Hu et al., 2010; Peddi et 

al., 2010; Seet et al., 2010). Eventos relacionados com a oxidação da 8-oxodGuo são, 

portanto, fundamentais para a utilização dessa lesão como marcadora em sistemas 

biológicos. 

 Um grande número de dados sobre modificações em DNA promovidas por 

produtos da peroxidação lipídica estão sendo acumulados nos últimos anos. Geralmente, as 

modificações estruturais resultantes incluem a formação de propano tricíclicos e de eteno 

adutos, produtos de reações de alquilação e muitas vezes por mecanismos de adição 

nucleofílica. A reação entre aldeídos -insaturados, como HNE, ACR e CRT, leva à 
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formação de propanos cíclico substituídos (Blair, 2008; Medeiros, 2009). No entanto, 

aldeídos epoxidados insaturados geram eteno ou etano cíclico substituídos. A 

caracterização estrutural desses diversos adutos vem sendo realizada pela análise de 

produtos de reações entre eletrófilos bifuncionais, aldeídos -insaturados, provenientes da 

decomposição de peróxidos lipídicos e bases do DNA ou mesmo com o DNA intacto (Blair, 

2008; Carvalho et al., 1998; Chung et al., 1996; Loureiro et al., 2000; Nair et al., 2007). A 

figura 1.6 apresenta adutos de DNA que são formados pela reação de alguns produtos de 

lipoperoxidação e as bases 2’-desoxiguanosina (dGuo), 2’-desoxiadenosina (dAdo) e 2’-

desoxicitidina (dCyd). 

 

 

 

Figura 1.6. Adutos de DNA formados pela reação entre a dGuo, dAdo e dCyd e alguns 

produtos de lipoperoxidação. Adaptado de Medeiros, 2009. 
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O trans, trans-2,4-decadienal (DDE) é um aldeído amplamente distribuído no 

ambiente. Ele é encontrado como contaminante em água e comidas, como carnes, peixes e 

pães, é um dos aromatizantes mais importantes em molhos preparados com carne/vegetais 

(Christlbauer et al., 2009). O DDE é citotóxico em diversos modelos celulares, afetando a 

viabilidade e crescimento celulares, além dos níveis de glutationa intracelular e formação de 

8-oxodGuo (Kaneko et al., 1987; Kaneko et al., 1988; Nappez et al., 1996; Wu et al., 2004). 

Este aldeído também promove desacoplamento mitocondrial, diminuição da taxa de 

respiração, lipoperoxidação e diminuição no potencial de membrana interna de mitocôndrias 

isoladas de fígado de rato (Sigolo et al., 2008). 

Nosso laboratório contribuiu na área, verificando que o DDE é um agente alquilante 

versátil, sendo capaz de gerar, após epoxidação, cinco adutos na reação com a  dAdo  e 

pelo menos três adutos na reação com a dGuo. A caracterização da estrutura química 

completa desses adutos foi realizada e sua possível rota de formação proposta. 

Observamos, também, que estes mesmos adutos são formados na reação com DNA in 

vitro. Na verdade, o DDE produz os mesmos adutos esperados como produtos de reação 

com o HNE, 2-octenal e o 4,5-dihidroxi-2-decenal, três conhecidos produtos da peroxidação 

lipídica (figura 1.7) (Carvalho et al., 2000; Carvalho et al., 1998; Loureiro et al., 2000). 
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Figura 1.7. Mecanismo de formação do 1,N2-dGuo a partir da reação entre DDE e dGuo. 

Adaptado de Loureiro et al., 2000. 
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1.4. Eteno Adutos 

Dentre os adutos exocíclicos de DNA, os eteno adutos têm sido amplamente 

estudados nos últimos 30 anos, já que fazem parte de uma classe de lesão em DNA 

formada a partir de diversos carcinógenos genotóxicos, como revisado por Nair (Nair et al., 

1999; Nair et al., 2007). Estes adutos foram descritos pela primeira vez por Kochetkov 

(Kochetkov et al., 1971), que os identificou como análogos fluorescentes em estudos 

bioquímicos e sondas estruturais de ácidos nucléicos (Leonard, 1992). O interesse neste 

tipo de lesão também se deve ao fato de sua formação in vitro ter sido verificada por 

metabólitos do cloreto de vinila, tais como: óxido de cloroetileno e 2-cloroacetaldeído e pelo 

carcinógeno uretano, via seus intermediários epóxidos (Awada et al., 2001; Petrova et al., 

2007).  

Diversos adutos exocíclicos de DNA reconhecidamente pró-mutagênicos, como 

dAdo, dCyd e N2,3-dG foram detectados em níveis basais em tecidos de roedores e 

humanos não expostos a nenhum composto carcinogênico (Chung et al., 1996; 

Maciejewska et al., 2010; Meerang et al., 2008; Nair et al., 2007). Estudos em sistemas in 

vitro também demonstraram que os adutos 1,N6-etenoadenina (A) e 3,N4-etenocitosina 

(C) são formados durante a lipoperoxidação induzida por ferro em misturas de incubação 

de microssomas de fígado de rato na presença de nucleosídeos ou nucleotídeos (el 

Ghissassi et al., 1995). Níveis aumentados dos adutos dAdo e dCyd, provavelmente 

devido à excessiva geração de produtos da lipoperoxidação, foram detectados em DNA de 

fígado de ratos da linhagem Long-Evans-Cinnamon conhecidos por acumularem cobre no 

fígado (Nair et al., 1995). Estes adutos também foram encontrados em níveis aumentados 

em ratos tratados com ácido linoléico, oléico e óleo de coco (Fang et al., 2007). 

Os primeiros estudos que mostraram propriedades pró-mutagênicas dos adutos 

foram reportados em 1981, trabalhos revisados por Nair e Barbin (Barbin, 2000; Nair et al., 

1999). Hoje, as propriedades pró-mutagênicas das eteno bases estão bem estabelecidas. 
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As quatro eteno bases induzem principalmente substituições em pares de bases. Nos 

primeiros estudos de mutagenicidade foram utilizados oligonucleotídeos modificados por 

cloroacetaldeído, ou óxido de cloroetileno. Dentre os adutos formados, a 1,N6-

etenodesoxiadenosina (dAdo) direcionou a incorporação de dGuo, resultando em 

transversões AT  CG e AT   TA e transições AT   GC (Basu et al., 1993; Pandya et 

al., 1996). A mutagenicidade da 3,N4-etenodesoxicitosina (dCyd) também foi estudada e 

verificou-se que este aduto induz transições CG  TA e transversões CG   AT (Palejwala 

et al., 1993), e que estas incorporações erradas são catalisadas pela polimerase alfa 

(Shibutani et al., 1996).  N2,3-Etenodesoxiguanosina (N2,3dGuo) difere dos outros eteno 

derivados por ser uma espécie mutagênica muito eficiente e induzir transições GC  AT 

(Cheng et al., 1991). O 1,N2-etenodesoxiguanosina (1,N2-dGuo) induziu transversões GC 

 TA e GC  CG) (Langouet et al., 1998; Langouet et al., 1997). Recentemente, foi 

discutido que a DNA polimerase  produz deleções do tipo “frame shift” quando copia uma 

fita de DNA não modificada e mais frequentemente, ultrapassa (“bypass”) uma molécula de 

1,N2-dGuo (Zhang et al., 2009). 

A extensão e o tipo de mutações induzidas in vitro não são, necessariamente, as 

mesmas encontradas in vivo. Em um sistema bacteriano, foi reportado uma pequena 

porcentagem (0,14%) de transições A  G por dAdo (Basu et al., 1999). Já Pandya & 

Moriya usando células de rim, verificaram uma alta freqüência de transições A G, além de 

mutações A  T e A  C (Pandya et al., 1996). Para  Cyd, outro estudo verificou que T, A 

e C foram inseridas em oposição a Cyd, levando a um alto nível de transições e 

transversões (Moriya et al., 1994). Basu e col. verificaram em células de camundongo que 

as mutações dAdo e Cyd ocorrem com 70 e 81 % de freqüência, respectivamente. No 

entanto, neste mesmo trabalho foi verificado que as transições A G e as transversões C 

 A são mais abundantes do que as demais. Além disso, experimentos de RMN 
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demonstraram que todas as mutações envolvendo Cyd são estabilizadas por pontes de 

hidrogênio (Basu et al., 1999). O 1,N2-dGuo apresentou cerca de 2% de mutações em 

células COS-7 tratadas com cloreto de vinila, sendo transvesões G   T as mais intensas 

(Fernandes et al., 2005). 

 

1.5. Adutos de DNA e exposição a poluentes 

 O desenvolvimento e uso de biomarcadores específicos para correlacionar níveis 

ambientais de determinada substância com risco a saúde tem recebido interesse crescente 

(Paoletti, 1995). Sato e col. investigaram a produção de adutos de DNA em ratos expostos 

ao ar poluído na cidade de Kawasaki no Japão (Sato et al., 2003). Os níveis de adutos em 

DNA mostraram-se significantemente mais elevados no pulmão dos animais expostos 

quando comparados com animais que receberam ar sem poluentes, indicando que medidas 

de lesão em DNA podem ser úteis para investigar o efeito de poluentes presentes no ar e 

riscos para a saúde humana.  

O crotonaldeído, por exemplo, um aldeído ,-insaturado e produto da 

lipoperoxidação, é um conhecido agente genotóxico, mutagênico e carcinogênico, está 

presente na fumaça de cigarro e poluição do ar, produz propano adutos com DNA em 

humanos que estão expostos a este composto em seus ambientes de trabalho (Eder et al., 

2001; Eder et al., 1996; Eder et al., 1999; IARC, 1995; Minko et al., 2009). 

 Peluso e col. verificaram em estudos no Centro Europeu de Investigação 

Prospectiva de Nutrição e Câncer (EPIC), que o nível de adutos de DNA está aumentado 

em humanos expostos a grandes quantidades de ozônio (O3) , sugerindo que a presença 

destes adutos em leucócitos, podem estar associados ao desenvolvimento de câncer de 

fígado em não fumantes (Peluso et al., 2005). 

 Dentre os adutos de DNA mais estudados como biomarcadores de exposição a 

poluentes estão os derivados de hidrocarbonetos policíclicos aromáticos. Esta classe de 
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compostos é comprovadamente mutagênica e pode formar diversos adutos de DNA 

característicos por possuírem grandes inserções nas bases nitrogenadas, dentre eles 

destacam-se, os adutos formados com adenina e guanina (Kelvin et al., 2009; Obolenskaya 

et al., 2010). 

 

1.6. Acetaldeído 

 Especialmente nas últimas décadas diversos estudos têm apontado um aumento da 

concentração de poluentes na atmosfera, em grande parte, as causas deste fenômeno 

estão associadas à atividade humana, tendo destaque o aumento exponencial da aplicação 

de energia na transformação de bens, da atividade industrial, e do crescente número de 

veículos movidos a combustíveis fósseis. Uma preocupação que tem chamado atenção é a 

possibilidade de alterações que tais atividades provocam na Terra. O aumento das 

concentrações destas substâncias na atmosfera, sua deposição no solo, vegetais e 

materiais são responsáveis por danos à saúde, principalmente respiratórios (Finlayson-Pits 

et al., 2000). 

  É interessante notar que De Martins e col. analisando a genotoxicidade de extratos 

orgânicos coletados do ar da cidade de São Paulo observaram que a fração que continha 

cetonas, aldeídos e ácidos carboxílicos foi a que apresentou maior mutagenicidade (De 

Martins et al., 1999). 

  No Brasil, o Programa de Controle da Poluição do Ar por Veículos Automotores 

(Proconve) estabeleceu um cronograma de redução gradual da emissão de poluentes para 

veículos leves (automóveis) e para veículos pesados (ônibus e caminhões) a partir de 1998. 

Os níveis foram diminuídos de 150 mg/Km para 30 mg/Km nos veículos de até 1700 Kg, e 

60 mg/Km nos acima deste peso.  

Estudos realizados por Abrantes nos laboratórios da Cetesb (Abrantes et al., 2005) 

demonstraram  altas emissões de aldeídos, principalmente formaldeído e acetaldeído, em 

níveis acima dos valores regulamentados pelo Proconve nos carros movidos a óleo diesel. 

http://www.motokando.com/index.php/curiosidades/42-curiosidades/106-emissao-de-poluentes-entenda-a-legislacao-proconve--promot-
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Recentemente, níveis elevados de acetaldeído foram detectados nas áreas de pouso e 

decolagem do aeroporto nacional do Rio Janeiro Santos-Dumond (Guimarães et al., 2010). 

O acetaldeído é um composto comprovadamente mutagênico e carcinogênico, pode 

ser formado endogenamente como principal produto da oxidação do etanol, alcançando no 

fígado concentrações maiores que 143 M, 40 minutos após a ingestão de etanol (Visapaa 

et al., 2004; Yokoyama et al., 2008). Além disso, quantidades pequenas do aldeído são 

produzidas durante o catabolismo da treonina (Ogawa et al., 2000). Exogenamente, o 

aldeído é absorvido por inalação e também pelo trato gastrointestinal, por  estar presente 

em diversos alimentos, bebidas alcoólicas (Lachenmeier et al., 2008), fumaça do cigarro 

(920 g por cigarro) (Chepiga et al., 2000), e como produto da combustão de álcool e 

diesel. 

  A fonte mais importante de acetaldeído no corpo humano é via o metabolismo do 

etanol, que é convertido a acetaldeído pela aldeído desidrogenase (ALDH), principalmente 

pela ALDH2 hepática. Aproximadamente, 50% da população sul asiática possui esta enzima 

inativada devido à substituição de um aminoácido. Estes indivíduos possuem maior risco de 

câncer de esôfago, quando ingerem grandes quantidades de álcool (Baan et al., 2007; 

Crabb et al., 2004). 

 

 

1.7. Lesões em DNA promovidas por acetaldeído 

 Está demonstrado que o acetaldeído, induz mutações (transições G→A e 

transversões G→T), quebra de cromátides irmãs nas células da medula espinhal de 

roedores e em cultura de linfócitos humanos (IARC, 1985; IARC, 1995). O acetaldeído é 

carcinogênico em ratos e hamsters, induzindo tumores do trato respiratório após inalação. 

Tais efeitos, mutagênico e carcinogênico do acetaldeído, são devido à alta reatividade, já 

que por ser um forte agente eletrofílico reage com grupos nucleofílilos, como por exemplo, 
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amino e sulfidril de proteínas para formar adutos. (De Benedetto et al., 2009; Gapstur et al., 

1992; Nicholls et al., 1992; Niemela, 1993; Warnakulasuriya et al., 2008; Worrall et al., 

1993). Além disso, o acetaldeído também é capaz de reagir covalentemente com bases 

nitrogenadas formando adutos de DNA. Tais lesões têm sido detectadas em humanos e 

podem estar envolvidas em possíveis mecanismos associados a ingestão de álcool e risco 

de câncer (Brooks et al., 2005; Fang et al., 1997; Matsuda et al., 2006). 

 A formação de adutos de DNA se dá pela adição de uma, duas ou três moléculas de 

acetaldeído que reagem em condições fisiológicas de forma quimio e régio seletiva com o 

amino grupo exocíclico da 2’-desoxiguanosina, levando a um produto majoritário facilmente 

hidrolisado (base de Schiff),  N2- etildeoxiguanosina (N2-etildGuo) (Wang et al., 2000). 

 A presença de 1,N2-etildGuo, já foi demonstrada em granulócitos e linfócitos de 

pacientes alcoólatras e em cultura de células humanas bucais após tratamento com agente 

redutor, NaBH4,  (Balbo et al., 2008; Fang et al., 1997). Além disso, também tem sido 

apontado como um possível gerador de transversões  G →C in vivo (Matsuda et al., 1999; 

Terashima et al., 2001). 

 Minoritariamente, também foram reportados como produtos de reação de 

acetaldeído com dGuo, a formação de N2 –(6-metil-1,3-dioxan-4-il) deoxiguanosina e dois 

isômeros  óticos  de 1,N2-propanodeoxiguanosina (6S,8S e 6R,8R - 1,N2- propanodGuo), os 

mesmos adutos formados pela reação do crotonaldeído com dG (Hecht et al., 2001).  O 

1,N2-propanodGuo é formado no DNA em equilibrio nas formas aberta e fechada, a primeira 

é mais favorável no DNA fita simples e a segunda na dupla hélice (Cho et al., 2006). A 

figura 1.8 apresenta um esquema da formação de 1,N2-propanodGuo, pela reação entre a 

dGuo com acetaldeído ou crotonaldeído. 
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Figura 1.8. Principais adutos da reação de dGuo com acetaldeído. 
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Porém, o interesse no 1,N2-propanodGuo,  vem aumentando desde que  Wang e col. 

(Wang et al., 2000) apresentaram a formação deste aduto como um segundo produto que 

se formava juntamente com N2-etildGuo na reação de acetaldeído com dGuo e DNA. 

Posteriormente, Sako e col. (Sako et al., 2003; Sako et al., 2002) demonstraram que a 

formação de propano adutos se dá em presença de aminoácidos, como lisina e arginina, em 

reação com dGuo e  in vivo  nas histonas dos nucleossomos que são ricas em L-arginina e 

L-lisina. Este fato impulsionou muitos pesquisadores a procurar melhores resultados com 

metodologias mais sensíveis, como Zhang e col. (Zhang et al., 2006), que mostraram 

utilizando técnicas de separação por HPLC acoplado a espectrometria de massas, a 

formação endógena dos isômeros de 1,N2-propanodGuo em órgãos normais (pulmão e 

fígado) de humanos. 

Brooks e col. (Brooks et al., 2005) propuseram um mecanismo simplificado que 

relaciona desde a reação do acetaldeído com DNA até a formação de câncer, passando 

pela formação de 1, N2-etildGuo, 1,N2-propanodGuo de cadeia fechada que pode levar a 

mutagênese, pois afeta o pareamento entre dG e dC (de los Santos et al., 2001) e 1,N2-

propanodGuo de cadeia aberta que favorece a formação de ligações cruzadas entre DNA-

DNA e DNA-proteína (de los Santos et al., 2001; Kuykendall et al., 1992; Mao et al., 1999; 

Speit et al., 2008). Este mecanismo propõe, baseado em dados da literatura, que sistemas 

de reparo (incluindo NER e proteína de recombinação homóloga (Yang et al., 2002; Yang et 

al., 2001), troca de cromátides irmãs (Obe et al., 1987), aumento de polimerases como TLS 

(Minko et al., 2003) e aberrações cromossomais levam formação de câncer (Obe et al., 

1979). A proposta de como o 1,N2-propanodGuo desencadearia o aparecimento de câncer, 

adaptado de Brooks e col., está esquematizado na figura 1.9. 
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Figura 1.9. Proposta de rota para a formação do câncer a partir da reação de acetaldeído 

com dGuo, adaptado de Brooks e col. (Brooks et al., 2005).  
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1.8. Níveis e métodos de detecção 

  Muitos métodos de detecção de adutos de DNA vêm sendo desenvolvidos. Dentre 

estes métodos destacam-se 32P- postlabeling, imunoensaios utilizando anticorpos 

monoclonais, HPLC acoplada a detecção por espectrometria de massa, fluorescência ou 

eletroquímica. Métodos como o postlabeling, possuem alta sensibilidade, mas baixa 

especificidade. Já os imunoensaios são altamente específicos, entretanto, pouco sensíveis 

(Blair, 2008; Koc et al., 2002; Medeiros, 2009). 

As técnicas que utilizam a espectrometria de massas são altamente específicas 

devido à capacidade em fornecer informação estrutural e inequívoca na quantificação do 

aduto através do uso de padrões internos isotopicamente marcados. Além disso, são muito 

sensíveis detectando em torno de ato mol (amol) nos equipamentos mais modernos. Esta 

técnica está em constante desenvolvimento, a cada ano são lançados instrumentos que 

variam em design e nos métodos de injeção e ionização de amostras. Com este 

desenvolvimento contínuo esta técnica atualmente é a mais utilizada na quantificação de 

moléculas como adutos de DNA (Koc et al., 2002; Medeiros, 2009; Taghizadeh et al., 2008).  

Muitos artigos publicados até o momento apresentam diferentes métodos de 

quantificação de adutos de DNA, formados nas diferentes bases nitrogenadas. Vale 

ressaltar que nosso laboratório foi o primeiro a detectar por cromatografia líquida acoplada a 

espectrometria de massa (LC-MS/MS) níveis basais de eteno adutos de dGuo, 1,7 1,N2-

dGuo /107dGuo em DNA de timo de bezerro, 5,22 1,N2-dGuo /107dGuo em fígado de ratos 

não tratados e 4,5 1,N2-dGuo /107dGuo em células CV1-P (Loureiro et al., 2002).  

Metodologias para a detecção de adutos de DNA formados pela reação com 

acetaldeído, também estão sendo amplamente estudadas. Wang e colaboradores 

desenvolveram metodologias baseadas em HPLC e espectrometria de massas, na quais 

são detectados níveis muitos baixos de N2-etildGuo, 534 ± 245 fmol/g dGuo em DNA do 

fígado de humanos, após a adição de NaBH3CN, no momento da hidrólise (Wang et al., 
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2006). Inagashi e colaboradores também desenvolveram um método baseado em 

espectrometria de massas, para a detecção tanto de N2-etildGuo  quanto 1,N2-

propanodGuo, na qual os limites de detecção foram estabelecidos em 3,0 x 10-10 e 1,0 x 10-9 

M, de cada um destes adutos respectivamente (Inagaki et al., 2003). 

  A detecção de adutos de DNA em amostras de sangue ou tecidos de humanos e 

animais é bastante empregada na literatura. Recentemente, estão sendo desenvolvidas 

metodologias não invasivas que detectam estes adutos após excreção na urina, que torna a 

análise mais simples tanto pela disponibilidade de amostras quanto pela extração do aduto 

da matriz (Meerang et al., 2008; Mikes et al., 2008; Sun et al., 2006). 

  Estão reportadas diferentes metodologias baseadas em HPLC acoplado a 

espectrometria de massas triplo quadrupolo, que analisam diferentes adutos de DNA como 

8-oxodGuo, 1,N2-eteno-2’-desoxiguanosina, 3,N4-eteno-2’-desoxicitidina e 1,N6-eteno-2’-

desoxiadenosina, (Arab et al., 2008; Caliskan-Can et al., 2008; Chen et al., 2005; Chen et 

al., 2009; Chen et al., 2004; Hillestrom et al., 2004; Hillestrom et al., 2006; Sun et al., 2006; 

Taghizadeh et al., 2008; Wu et al., 2004). 

  No entanto, a detecção de adutos de DNA deve ser bastante criteriosa, uma vez que 

estes compostos podem decompor durante a manipulação da amostra, como, durante a 

extração do DNA, armazenamento da amostra e hidrólise. A 8-oxodGuo, por exemplo, 

possui um potencial de redução menor que a sua precursora dGuo e pode ser facilmente 

oxidada a outros produtos (Burrows et al., 1998), além de poder ser formada 

artefactualmente, durante a extração do DNA e subsequentes manipulações (Badouard et 

al., 2008; Ravanat et al., 2002). Recentemente, Blair e col. demonstraram 

experimentalmente que os níveis de 8-oxodGuo apresentados na literatura são em muitos 

casos maiores dos que os níveis formados no DNA e que, a adição de antioxidantes é 

crucial durante todo o processo de manipulação da amostra, minimizando a formação 

artefactual do aduto (Mangal et al., 2009). 
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1.9. Reparo de DNA 

  Enzimas com função específica de reparar o DNA monitoram continuamente os 

cromossomos corrigindo os danos causados aos nucleotídeos por agentes carcinogênicos e 

citotóxicos de origem endógena e exógena. Tais agentes induzem diferentes tipos de lesões 

em DNA, que são geralmente reparados especificamente. Os mecanismos de reparo de 

DNA podem ser por excisão de base nitrogenada (BER), excisão de nucleotídeo (NER), por 

mau emparelhamento (MMR), ligação de terminações não homólogas (NHEj), 

recombinação homóloga (HRR), anelamento de fita simples (SSA), reparo de ligações 

cruzadas (FANC), etc. O mau funcionamento do sistema de reparo induz uma série de 

respostas celulares como morte, aberrações cromossômicas, mutações, etc. 

  Lesões oxidativas, como a 8-oxodGuo e eteno adutos são reparadas 

preferencialmente por BER ou NER. O reparo por BER envolve a retirada da base 

modificada pela ação de glicosilase especifica, por exemplo, FPG (formamido pirimidina 

DNA glicosilase) e alquiil-N-purina-DNA-N-glicosilase (APNG), respectivamente (Boiteux et 

al., 2002; Dosanjh et al., 1994; Saparbaev et al., 2002; Velez-Cruz et al., 2005). O sitio 

abásico formado é aberto através da quebra da ligação ribose-fosfato, para a inserção de 

um novo nucleotídeo pela polimerase ou  ∕  que em seguida é ligado pela ação da DNA 

ligase (Wilson et al., 2007; Wood et al., 2001).  

  O reparo de eteno bases também pode ser mediado pela ação de outras glicosilases 

como uracila-DNA-glicosilase - MUC (especifica de reparo por mis-match expressa em 

E.Coli), a 3-metiladenina-DNA-glicosilases (AlkA e AlKB), também de E.Coli, e a timina-DNA 

glicosilase humana (TDG) (Hang et al., 2007; Maciejewska et al., 2010; Matijasevic et al., 

1992; Singer et al., 1992). O reparo de 1,N2-dGuo, também, já foi apresentado como sendo 

específico de APNG e MUC em oligonucleotídeos que continham a modificação. No 

entanto, MUC é a enzima que remove a lesão mais eficientemente, pois apresenta relação 

entre Kcat ∕ Km cerca de 9 vezes maior (Saparbaev et al., 2002).  
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  Já, o 1,N2-propanodGuo é reparado por diversos mecanismos como NER, HRR e 

por reparo acoplado a replicação (do inglês – replication-coupled repair RCR), pois este 

aduto, como discutido anteriormente, forma ligações cruzadas e aberrações cromossômicas  

(Andersson et al., 1996; De Silva et al., 2000; Liu et al., 2006; Moynahan et al., 2001). 

Estudos em células de ovários de hamsters deficientes em reparo de DNA mostraram que 

HRR é o mais importante sistema de defesa frente aos danos causados pelo acetaldeído 

(Mechilli et al., 2008).  

  Pacientes com anemia de Fancomi, patologia caracterizada por possuir deficiência 

no sistema de reparo de ligações cruzadas, apresentam maior suscetibilidade à exposição 

ao acetaldeído, avaliado pela frequência de aberrações cromossômicas nos linfócitos 

destes pacientes. De fato, o sistema de reparo do tipo anemia de Fancomi foi o segundo 

mais importante em células de ovários de hamsters deficientes em diversos tipos de reparo 

durante exposição ao acetaldeído (Mechilli et al., 2008; Natarajan et al., 2008; Obe et al., 

1979).  

 

1.10. Apoptose 

  Apoptose e necrose são dois mecanismos de morte celular com características 

morfológicas e fisiológicas distintas. Apoptose é caracterizada por fragmentação da 

cromatina, condensação nuclear e citoplasmática, encolhimento e fagocitose da célula. Em 

contraste, a necrose é uma forma passiva de morte associada com inflamação e algumas 

formas de injúria, além de inchamento da célula e algumas organelas, o que acarreta 

fragmentação da membrana plasmática e liberação dos componentes celulares para o meio 

externo (Gogvadze et al., 2006). 

 Diferentes agentes tóxicos podem ativar a morte por apoptose ou necrose, 

dependendo do tipo de célula e da severidade da injúria causada. No entanto, para a 

ativação da morte por apoptose é necessário que sejam mantidos níveis de energia 
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suficientes e estado redox compatível para a ativação das vias celulares pró- apoptóticas, 

como as caspases (família de cisteína endopeptidases intracelulares que clivam proteínas 

em resíduos de aspartato específicos) (Salvesen et al., 1997). Dentre os mecanismos 

conhecidos de ativação da morte, pelas caspases 2, 8 e 10, via “receptor mediador de 

morte”, e também pela ativação da caspase-9 via liberação do citocromo C e Apaf-1 da 

mitocôndria para a formação do apoptossomos, as duas convergem para ativação das 

caspases-3, 6 e 7 que ativarão a DNAse responsável pela fragmentação do DNA (Krantic et 

al., 2005). 

 A p53 também é uma proteína importante no mecanismo de apoptose, pois leva à 

morte de células que possuem alto nível de lesões no DNA causadas por espécies reativas 

de oxigênio (EROs) ou agentes genotóxicos (Levine, 1997). O mecanismo de 

reconhecimento do DNA fragmentado se dá em três etapas, em que a célula reconhece a 

lesão, recruta proteínas que interrompem o ciclo celular e então, repara o DNA lesionado ou 

ativa a morte celular por apoptose. A ativação da morte por apoptose inicia quando duas 

quinases que se ligam a extremidade do DNA fragmentado (ATM - ataxia telangiectasia 

mutada e DNA-PK) fosfoliram outras proteínas, como a p53, que transmitem a informação 

de quebra da dupla fita. A partir do momento em que houve a fosforilação, a p53 forma um 

tetrâmero estável capaz de se ligar a regiões promotoras do DNA ativando a transcrição de 

genes pró-apoptóticos, como Bac e Bax (responsáveis pela formação do póro mitocondrial) 

(Rich et al., 2000) e reprimindo o gene antiapoptótico Bcl-2 que interage com Bax impedindo 

sua oligomerização (Danial et al., 2004). 

  A mitocôndria é uma organela muito importante na regulação das primeiras 

atividades de ativação da apoptose (Orrenius, 2004), pois o citocromo C presente nos 

espaço intermembrana, é liberado nos primeiros estágios da morte celular pelos póros 

formados por proteínas Bac e Bax (Cai et al., 1998; Green et al., 1998), para se complexar 

com a proteína Apaf-1. O resultado deste complexo é o apoptossomo, que tem por objetivo 

recrutar, processar e ativar a caspase 9, dependentemente de ATP (Zou et al., 1999). 
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Subseqüentemente, a caspase 9 cliva e ativa pró-caspases 3 e 7, que são responsáveis por 

clivar várias proteínas responsáveis por fornecer à célula características bioquímicas e 

fisiológicas da apoptose (Robertson et al., 2000). 

  Está demonstrado que alguns tipos de tumores apresentam níveis elevados de p53 

mutado, o que pode acarretar mau funcionamento desta proteína resultando em aumento 

da proliferação celular, diminuição da apoptose e possível desenvolvimento do tumor. 

Entretanto, alguns autores reportaram que o licopeno está envolvido na proteção da morte 

por apoptose, pois atua diretamente na fosforilação e expressão da p53, diminuindo sua 

quantidade, assim como de outros fatores pró-apoptóticos (Bax e caspase 3) na mucosa 

gástrica de ratos expostos a fumaça de cigarro, prevenindo assim a morte celular por 

apoptose e o desenvolvimento do tumor (Liu et al., 2006). Todos os mecanismos descritos 

acima estão esquematizados na figura 1.10. 
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Figura 1.10.  Esquema da morte celular por apoptose via ativação da proteína p53. 

Adaptado de (Barbosa, 2008). 
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Outro parâmetro estudado na morte por apoptose é o aumento da quantidade de 

cálcio intracelular. Para explicar este fenômeno existem duas teorias bastante discutidas na 

literatura, a primeira propõe que uma possível depleção dos estoques de Ca2+ intracelular 

ativariam um influxo do metal pela membrana plasmática para dentro da célula, 

promovendo o aumento da concentração no citoplasma, o que por ativar enzimas 

catabólitas que compõe a maquinaria efetora, funcionaria como um sinal de inicio da 

apoptose. Entretanto, a segunda teoria discute que não é o aumento, mas sim o 

remanejamento do estoque de Ca2+ intracelular, que sai da mitocôndria e do retículo 

endoplasmático em direção ao citossol, que ativam a apoptose (Zhang et al., 2001).  

Todavia é consenso que na ativação da apoptose independente do mecanismo ocorrido, 

existe a diminuição das concentrações do metal na mitocôndria e no reticulo acompanhado 

de um acúmulo no citossol (Roderick et al., 2008). 

 

1.11. Ação antioxidante  

  É denominado antioxidante qualquer molécula que inibe ou minimiza um processo 

de oxidação. Do ponto de vista biológico, um antioxidante protege biomoléculas ou 

estruturas celulares contra os efeitos deletérios de substâncias que promovem a oxidação.  

  O sistema de defesa endógeno compreende uma série de substâncias que atuam de 

diferentes formas, para minimizar a geração e a reação de espécies reativas. Os 

antioxidantes celulares incluem enzimas, substâncias não enzimáticas (ascorbato, 

tocoferóis, carotenóides, albumina e bilirrubina, por exemplo), proteínas, quelantes, 

compostos fenólicos e amino aromáticos. 

  Enzimas antioxidantes, como catalase (CAT), glutationa peroxidase (GPx) e 

superóxido dismutase (SOD), tem por objetivo manter controladas as concentrações 

intracelulares de O2
•- e hidroperóxidos orgânicos, como H2O2. A catalase, uma 
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hemeproteína, está associada aos peroxissomos e tem alta atividade no fígado (Marklund et 

al., 1982). CAT, assim a SOD, realiza uma reação de dismutação reduzindo o H2O2 em H2O 

e oxidando em O2  (Lardinois, 1995). A GPx catalisa a redução de hidroperóxidos via 

oxidação da gama-L-glutamil-L-cisteínil-L-glicina (glutationa reduzida - GSH), formando 

GSSG e H2O. Este processo é reciclado pela glutationa redutase que converte GSSG em 

GSH, com gasto de NADPH proveniente da via das pentoses (Brigelius-Flohe, 1999; Toppo 

et al., 2009). 

Outra classe de antioxidantes presentes in vivo são proteínas e quelantes, como 

transferrina e ceruloplasmina que transportam ferro e cobre impedindo que eles estejam 

livres e catalisem reações, como a de Fenton, quando em contato com H2O2 formando HO• 

(Hentze et al., 2004). Outro antioxidante bastante importante é a GSH, um tripeptídeo de 

glicina, cisteína e ácido glutâmico (Figura 1.11), reage diretamente com espécies reativas 

como ONOO-, RO•, RO2
•, HO• e 1O2. GSH também desempenha papel importante como 

cofator de enzimas como GPx, glioxilase, prostaglandina endoperóxido isomerase, participa 

do metabolismo de ascorbato e desempenha função importante na comunicação entre as 

células (“gap junctions”) (Barhoumi et al., 1993; Schafer et al., 2001). Participam, também, 

no processo de detoxificação de diversas substâncias, como xenobióticos e peróxidos, pela 

ação de enzimas como glutationa-S-transferase e glutationa peroxidase. GSH também pode 

autooxidar em presença de íon cobre e ferro, dando origem a radical tiila (GS• e GSS•G), 

que são intermediários na geração de glutationa oxidada e espécies reativas de oxigênio 

(H2O2, O2
-•, HO•) (Wu et al., 2004). 
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Figura 1.11. Formação de GSSG a partir da oxidação de GSH 

 

 

1.11.1. Carotenóides: atividade pró e antioxidante 

  Carotenóides são pigmentos fotossintéticos encontrados no tecido de vegetais, e por 

isso, são adquiridos pelos humanos pela dieta, principalmente na ingestão de frutas e 

verduras. Esses compostos têm sido apontados como agentes protetores em algumas 

formas de câncer, como de esôfago, cervical e gástrico, além de algumas formas de 

doenças degenerativas como catarata e doenças do coração (Burri, 1997; Mayne, 1996; 

Tebbe, 2001; Zadak et al., 2009).  

A maior função de aproximadamente 50 dos 600 carotenóides na natureza é sua 

conversão à vitamina A (Sies et al., 1995). Nos humanos o principal carotenóide com esta 

função é o -caroteno (Halliwell et al., 2007). A disponibilidade dos carotenóides das 

matrizes dos alimentos, sua solubilização no intestino, que requer a presença de gorduras e 

ácidos conjugados da bile, e sua absorção nas mucosas intestinais são processos 

biológicos importantes. Uma vez nas células, os carotenóides são metabolizados pela 

clivagem oxidativa por uma ou mais rotas para formarem retinal, ácido retinóico (vitamina A) 

e pequenas quantidades de produtos de clivagem, os -apocarotenais (Sies et al., 1995).  
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Carotenóides são transportados por lipoproteínas no plasma, estando associados, 

principalmente, a lipoproteínas de baixa densidade (LDL) e as xantofilas, carotenóides que 

contêm átomos de oxigênio, estão distribuídas entre as LDL e lipoproteínas de alta 

densidade (HDL) (Olson et al., 1995).  

Muitos estudos epidemiológicos foram realizados para se verificar a possível 

relação entre a concentração dos carotenóides nos tecidos ou plasma e a incidência de 

doenças (Haseen et al., 2009; Musa-Veloso et al., 2009; Riccioni, 2009). Grande parte 

destes estudos em que se suplementavam carotenóides à dieta, foi realizada utilizando-se o 

-caroteno. Uma das razões para isto, é que ele é um dos mais disponíveis em forma de 

suplementos comerciais e porque até então, já existiam dados mostrando a baixa toxicidade 

de suas doses farmacológicas em humanos. As indicações são que carotenóides, 

provavelmente em associação com uma variedade de outros componentes das frutas e 

vegetais, parecem possuir efeitos protetores contra pelo menos algumas doenças crônicas 

e condições pré-carcinogênicas (Sies et al., 1995). Estudos realizados na China com -

caroteno mostraram uma diminuição nos casos de câncer gástrico e de esôfago (Mayne, 

1996).  

Resultados do "Alpha-Tocopherol, Beta-Carotene (ATBC) Cancer Prevention Study" 

também apontaram para uma atividade pró-oxidante do -caroteno em uma triagem de 

intervenção clínica que indicou uma tendência de aumento na incidência de câncer no 

pulmão de fumantes finlandeses para os quais foram dados -caroteno como agente 

preventivo (Heinonen et al., 1994). Outros estudos demonstraram que concentração 

excessiva, retinol e retinal (metabólitos do -caroteno) induzem danos oxidativos em DNA 

via geração de superóxido (O2
-) (Murata et al., 2000). No entanto, também foi apresentado 

nenhum efeito deste carotenóide na formação de tumores de pulmão (Gallicchio et al., 

2008). Além disso, foi reportado que tanto -caroteno quanto o licopeno quando oxidados 
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levam ao aumento de 8-hidroxi-2’-desoxiguanosina (8-OH-dGuo) em fibroblastos humanos 

de prepúcio e em DNA de timo de bezerro (Yeh et al., 2001). 

O licopeno (figura 1.12), um carotenóide presente no tomate, esta associado à 

proteção contra algumas patologias. Demonstrou-se, por exemplo, que o risco de 

desenvolvimento de câncer de próstata é tanto menor quanto maior o nível de licopeno no 

sangue e nos tecidos de humanos (Clinton et al., 1995; Kristal et al., 2000). Um dos 

mecanismos de ação do licopeno é a atividade antioxidante sendo que dentre os 50 tipos de 

carotenóides, ele é o que apresenta maior efeito protetor contra reações de oxidação (Di 

Mascio et al., 1989). Outros mecanismos de proteção também já apresentados na literatura 

como a diminuição da proliferação celular, efeito hipocolesterolêmico, modulação da via da 

ciclo-oxigenase além de também estar envolvido nos processos inflamatórios (Heber et al., 

2002). Mais recentemente, foi demonstrado o efeito protetor gastrointestinal do carotenoíde 

em ratos Wistar submetidos a radioterapia (Andic et al., 2009). Entretanto, também foram 

reportados alguns estudos mostrando a atividade pró-oxidante in vitro (Lowe et al., 1999; 

Yeh et al., 2000) e pró-apoptótica em linfócitos T malignos e em fibroblastos expostos a 

fumaça de cigarro após exposição ao licopeno (Muller et al., 2002; Palozza et al., 2005). 

 

 

 

Figura 1.12. Estrutura do licopeno e -caroteno 
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2. OBJETIVOS E METAS 

Este projeto teve como objetivo avaliar efeitos deletérios de acetaldeído, endógeno 

e exógeno, através da quantificação de adutos de DNA para a possível utilização como 

biomarcadores de estresse redox e exposição ao aldeído.  

Para isso, teve como metas desenvolver metodologias sensíveis baseadas em 

HPLC acoplado a espectrometria de massa para avaliar e quantificar a formação deste 

adutos no DNA de células e animais experimentais expostos ao acetaldeído (via 

intraperitoneal, oral e respiratória) e também, na urina de humanos.  

Para contribuir na compreensão dos mecanismos moleculares de toxicidade do 

acetaldeído, os níveis destas lesões no DNA de células e em animais expostos foram 

comparados a outros biomarcadores de estresse oxidativo como lipoperoxidação e 

fragmentação do DNA. Além disso, o efeito protetor promovido pelo licopeno foi avaliado 

frente aos danos gerados pelo acetaldeído em células em cultura.   
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3. MATERIAIS E MÉTODOS 

3.1. Reagentes 

Todos os reagentes utilizados foram da mais alta pureza comercialmente 

disponíveis. 

Soro fetal bovino (SFB) e penicilina potássica foram provenientes da Atena 

Biotecnologia (Campinas, SP, Brasil). Ácido fórmico, metanol, ácido clorídrico, ácido 

fosfórico, ácido perclórico, acetonitrila, isobutanol, 2-propanol e 2-cloroacetaldeído foram 

obtidos da Merck (Darmstadt, Alemanha). [15N5]-2'-Desoxiguanosina foi fornecida por 

Cambridge Isotope Laboratories (Andover, MA). Filtros Ultrafree-Mc (poro: 0,22 m) pela 

Millipore (Bedford, MA). Bio-Rad protein assay fornecido pela Bio-Rad Laboratories 

(Herculas, CA). Acetaldeído, 2'-desoxiguanosina, bicarbonato de sódio, cloreto de sódio, 

sulfato de estreptomicina, cloreto de potássio, fosfato de sódio dibásico e monobásico, 

tripsina, ácido etilenodiaminatetraacético (EDTA), dodecil sulfato de sódio (SDS), triton X-

100, tris(hidroximetil)aminometano (TRIS), butilato de hidroxitolueno (BHT), ácido 2-

tiobarbitúrico, brilhante blue G, dimetil formamida, azul de tiazolil (MTT),  dimetil sulfóxido 

(DMSO), fosfatase alcalina, nuclease P1, clorofórmio, carbonato de sódio, ribonuclease A e 

T1, proteinase K, meio eagle modificado por dulbecco (DMEM), e os demais reagentes não 

citados  foram fornecidos pela Sigma Chemical Co. (St. Louis, MO). 

A água foi deionizada em um sistema Milli-Q (Millipore, Billerica, MA). 
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3.2. Equipamentos 

Os espectros de absorbância foram adquiridos em um detector de fotodiodos modelo 

SPD-M10AV ou SPD-M10A/VP da Shimadzu (Shimadzu, Kyoto, Japão). As centrifugações 

realizadas em modelos 5403 e 5408 R da Eppendorf (Hamburg, Alemanha), Himac CR21E 

da Hitachi, além da centrífuga para frascos Eppendorfs, não refrigerada. As incubações que 

necessitavam de agitação foram feitas em um Orbital Incubator Shaker, Gyromax TM 703 

(Amerex Instruments, Lafayette, CA) e Termomixer R da Eppendorf. As observações 

microscópicas foram feitas em um microscópio invertido Diaphot 300 da Nikon (Tokyo, 

Japão). As soluções foram autoclavadas em autoclave vertical modelo 415 da Fanem (São 

Paulo, Brasil). As medidas de pH foram feitas em um pHmetro da Corning modelo 320 

(Sigma) e PB-11 da Sartorius (Goettigen, Alemanha). As incubações em banho-maria foram 

feitas em banho modelo 144 da Fanen (São Paulo, Brasil) e 510 DI Delta (Belo Horizonte, 

Brasil). As células foram incubadas em uma estufa de CO2 Napco, modelo 5100 da 

Precision Scientific (Chicago, Illinois). Foram utilizados, balança analítica da A&D Company 

(Tokyo, Japan) e balança APX 602 da Denver Instrument (Göttingen, Alemanha) e um 

módulo para esterilização do ar, equipado com luz UV (EACI/ENVIRCO Environmental Air 

Control (Albuquerque, NM). 

Os outros equipamentos utilizados serão descritos nas técnicas específicas. 
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3.3. Síntese, purificação e caracterização de adutos de DNA 

Os adutos foram sintetizados baseando-se em metodologias apresentadas nos itens 

abaixo: 

 

3.3.1. Síntese e purificação de 8-oxodGuo 

  A síntese foi realizada em três etapas, sendo a 8-bromo-2’-desoxiguanosina (8-

BrdGuo) produto intermediário para a síntese da 8-(benziloxi)-2’-desoxiguanosina que por 

sua vez é convertida em 8-oxodGuo. O aduto foi purificado por HPLC em gradiente de 

MeOH e H2O, como descrito por Lin e col. (Lin et al., 1985). 

 

3.3.2. Síntese e purificação de 1,N2-dGuo 

 À uma solução 0,04 nmol de dGuo em tampão fosfato 50 mM, pH 6,4, foram adicionados 

0,6 mmol de solução de cloroacetaldeído  2 M. Posteriormente  a mistura foi incubada por 

96 h, e o produto purificado por cromatografia liquida (Loureiro et al., 2000). 

  

3.3.3. Síntese, purificação e caracterização de 1,N2-propanodGuo 

A síntese de 1,N2-propanodGuo foi baseada na metodologia apresentada por Sako e 

col. (Sako et al., 2002). À 25 mol de 2’-desoxiguanosina, dissolvidos em 2 ml de tampão 

fosfato 100 mM, pH 8, foram adicionados 50 l de acetaldeído e 0,05 mmol de lisina, a qual 

atua como catalisador para esta reação. A incubação foi agitada a 500 rpm, 37 ºC, por 24 h. 

Em seguida o aduto formado foi purificado por cromatografia liquida, segundo a metodologia 

descrita abaixo. 

Os produtos foram eluídos em um sistema de HPLC Shimadzu (Shimadzu, Kyoto, 

Japan) sendo usado para separação da amostra coluna analítica Luna C18(2) 250 mm x 4.6 

mm i.d., 5 m (Phenomenex, Torrance, CA), e um método gradiente de água e acetonitrila, 

descrito na tabela 3.1.  
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Tabela 3.1. Gradiente de purificação de 1,N2-propanodGuo formado após reação entre 

dGuo e acetaldeído. 

 

Para a caracterização molecular dos picos coletados por HPLC, foram realizadas 

análises de espectrometria de massas, em um espectrômetro com analisador Ion Trap, LC 

– MS/MS (n) – Bruker Daltonics Esquire 300 Plus, e também, análises de Ressonância 

Magnética Nuclear (RMN) de 1H e 1H
1H COSY, em D2O, em um espectrômetro Bruker 

DRX500, o qual operou em 500 MHz a uma temperatura média de 300 K. Os isômeros 

foram idenficados por dicroísmo circular com a utilização de um espectro-polarímetro Jasco 

J-720 em cela de caminho óptico de 1 cm. 

 

3.3.3.1. Determinação do coeficiente de extinção molar do 1,N2-propanodGuo 

Depois de liofilizados, massas diferentes dos dois isômeros de 1,N2-propanodGuo 

foram resuspendidas em 1 ml de água a fim de que se obtivessem diferentes 

concentrações. Posteriormente, a absorbância de cada uma destas soluções foi aferida 

para a construção de uma curva em função da absorbância em 254 nm (na região de 

máxima absorção para os isômeros) em relação à concentração teórica de cada amostra.  

 

Intervalo de tempo 

(min)

% de acetonitrila Fluxo (mL/min)

0 – 30 0 - 8,0 0,8 - 0,5

30 – 50 8,0 - 15,0 0,5 - 0.6

50 – 60 15,0 - 50,0 0,6

60 – 65 50,0 - 0 0,6 – 0.8

65 – 70 50,0 - 0 0,8
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3.3.3.2. Estudo da estabilidade do 1,N2-propanodGuo 

A estabilidade dos adutos foi determinada através da avaliação do decaimento da 

absorbância durante 24 h a partir do tempo inicial de incubação a 37 ºC, 300 rpm, nos pHs  

3; 5; 7,4 e 10 em água deionizada. 

 

3.4. Desenvolvimento da metodologia para quantificação de 1,N2-propanodGuo e 1,N2-

dGuo por HPLC/ESI/MS-MS em DNA  

Foi utilizado um sistema de HPLC Agilent constituído por um autoinjetor Agilent 1200 

High performance resfriado a 4 ºC, Bomba Agilent 1200 Binary Pump SL, detector Agilent 

1200 DAD G1315C, forno de coluna Agilent 1200 G1216B a 18 ºC e um software Analyst 

1.4.2. As amostras foram, inicialmente, separadas em coluna analítica Luna C18(2) 250 mm 

x 4.6 mm i.d., 5 m (Phenomenex, Torrance, CA), de acordo com o método gradiente de 

água e acetonitrila, descrito na tabela a seguir: 

 

Tabela 3.2.  Gradiente de H20 e acetonitrila utilizado durante a análise em sistema 

HPLC/ESI/MS-MS para detecção do 1,N2-propanodGuo e 1,N2-dGuo. 
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Uma segunda bomba Agilent (1200 Isocratic pump SL) foi usada para alimentar uma 

segunda coluna Agilent C18(2) 150 mm x 2 mm i.d., 3 m com fluxo isocrático (0,2 mL/min) 

de uma solução (60:40) água e acetonitrila contendo 0.1% ácido fórmico, que estava sendo 

usada para manter um fluxo constante para o espectrômetro de massa durante a análise. 

Uma válvula para direcionar o fluxo troca duas vezes de posição: aos 13 min, permitindo 

que o eluente da primeira coluna, que até o momento era descartado, entre na segunda 

coluna e em seguida no espectrômetro de massa, e aos 23 min, permitindo a lavagem e o 

equilíbrio da primeira coluna. O tempo total desta análise é de 37 min. 

Os adutos foram analisados com ionização por eletrospray (ESI) no modo positivo e 

detecção por monitoramento de reação múltipla (MRM) em um espectrômetro de massa 

triplo quadrupolo sendo o terceiro quadrupolo uma câmara híbrida íon trap linear (API 4000 

Q-TRAP, Applied Biosystems). 

Todas as amostras injetadas continham [15N5]-1,N2-dGuo e [15N5]-1,N2-

propanodGuo como padrões internos. As transições m/z escolhidas para os íons 1,N2-

dGuo e [15N5]-1,N2-dGuo [M+H]+ foram 292  176 e 297  181, respectivamente, e para 

os íons 1,N2-propanodGuo e [15N5]-1,N2-propanodGuo [M+H]+ foram 338  222 e 343  

227, respectivamente.  

Todos os parâmetros do espectrômetro de massa foram ajustados para aquisição da 

melhor transição [M+H]+ / [M+H-2-D-erythro-pentose]+. Sendo que, curtain gas (fluxo de gás 

que impede a entrada de gotículas de solvente) foi de 25 psi, temperatura 450 ºC, gás de 

nebulização e gás auxiliar 60 psi, voltagem aplicada no spray de íons na Fonte Turbo Ion 

Spray 5500 V, gás de colisão alto, aquecimento da interface heater ativado em 100 ºC e o 

potencial de entrada fixado em 10 V. Para as transições 338-222 e 343-227, foram 

selecionados 19 V de energia de colisão, o potencial de colisão na saída de Q2 foi de 20 V 

e a diferença de potencial entre Q0 e a orifice plate (declastering potential) em 51 V. Já, 
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para as transições 222-176 e 227-181 os parâmetros acima foram de 17, 16 e 41 V, 

respectivamente. 

 

3.4.1. Estudo de formação do 1,N2-propanodGuo em DNA de timo de bezerro   

Foram incubados 1 mg de DNA de timo de bezerro por 24 h com acetaldeído em 

concentrações de 0,5, 1 e 10 mM em tampão fosfato 100 mM, pH 7,4 a 37 ºC e 18 ºC, na 

presença ou não de 0,5 mmol de lisina. 

 

3.4.1.1. Precipitação do DNA 

Após as incubações, o DNA foi removido do meio reacional por precipitação. Para a 

precipitação de 1 mg de DNA, adicionou-se 5 L de acetato de sódio 3 M e 500 L de 

isopropanol 100%. A solução foi agitada e centrifugada por 5 min a 10.000 rpm. Por duas 

vezes, descartou-se o sobrenadante, adicionou-se 500 L de álcool e fez-se outra 

centrifugação. Na primeira o álcool utilizado foi isopropanol 60% e na segunda, etanol 70%. 

Descartou-se o sobrenadante e 500 L de solução 0,1 mM de mesilato de desferroxamina 

foram acrescentados para ressuspender o DNA. O DNA foi em seguida hidrolisado como 

descrito em 3.5.7 e analisado pela metodologia descrita acima (3.4). 

 

3.4.2. Quantificação dos níveis basais de1,N2-dGuo e  1,N2-propanodGuo no DNA de 

células e tecidos de ratos Wistar 

O DNA de 7 garrafas de 175 cm2 com 90% de confluência de fibroblastos normais 

pulmonares humanos da linhagem IMR-90 foram extraídos sem nenhum tipo de tratamento, 

conforme descrito em 3.5.6. 100 g deste DNA foram hidrolisados, como descrito em 3.5.7, 

para posterior análise por espectrometria de massa na metodologia acima (3.4). 

O DNA dos fígados, cérebros e pulmões de 21 ratos Wistar, machos com 2 meses 

de idade, foram extraídos sem nenhum tipo de tratamento, conforme descrito em 3.5.6. 100 
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g deste DNA foram hidrolisados, como descrito em 3.5.7, para posterior análise por 

espectrometria de massa como descrito segundo metodologia descrita acima (3.4). 

 

3.5. Estudos da citotoxidade e genotoxicidade do acetaldeído em fibroblastos 

pulmonares humanos 

3.5.1. Cultivo de células 

  Fibroblastos normais pulmonares humanos, linhagem IMR-90 foram cultivados em 

meio de cultura suplementado, atmosfera com 5% de CO2, a 37C, no escuro. As células 

cresceram aderidas à superfície de garrafas plásticas e foram repicadas em períodos de 4 a 

5 dias, conforme atingissem confluência. 

Para que as células fossem repicadas, após a retirada do meio, foram lavadas 2 

vezes com PBS. A seguir, foram incubadas com volume mínimo (2 ml) de solução de 

tripsina até que se desprendessem ( 2 min). As células foram, então, ressuspendidas no 

meio de cultura suplementado e a suspensão distribuída para novas garrafas ou placas na 

diluição desejada. 

 

Soluções: 

Meio de cultura: Meio Eagle modificado por Dulbecco (DMEM) suplementado com NaHCO3 

(3.7 g/L), 100 µg/mL de penicilina, 94 g/mL de sulfato de estreptomicina e 10% de soro 

fetal bovino (SFB). O meio de cultura sem suplementação com SFB foi esterilizado por 

filtração através de membrana de 0,22 m diretamente para o interior de frascos estéreis. 

Foram utilizados filtros estéreis descartáveis. O SFB estéril foi adicionado a alíquotas do 

meio também estéril de acordo com a necessidade de uso. 

PBS: NaCl 137 mM, KCl 1,68 mM, Na2HPO4 1,47 mM, pH 7,0. Solução autoclavada, volume 

final  1 L. 
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Tripsina: 0,05% (p/v) de tripsina em PBS (pH 7,0) contendo EDTA 1 mM. Solução 

esterilizada por filtração através de membrana de 0,22 m diretamente para o interior de 

frascos estéreis.Volume final 100 mL. 

   

3.5.2. Tratamento de células da linhagem IMR-90  

Após as células atingirem a confluência (aproximadamente 90% da placa ou 

garrafa utilizada), o meio de cultura com soro foi substituído por outro e foram realizados 

pré-tratamentos com solução de licopeno (20 M) por 2 h. Em seguida, o meio foi 

substituído e as células tratadas com solução de acetaldeído em diferentes concentrações, 

isoladamente, as quais variaram de 0,5 a 500 mM por 3 h na estufa, em presença de CO2, a 

37ºC.  

 

3.5.2.1. Quantificação da concentração de acetaldeído nos tratamentos dos 

fibroblastos pulmonares humanos - reação com 2,4-dinitrofenilhidrazina 

Ao meio de cultura em que as células da linhagem IMR-90 foram tratadas com 

acetaldeído adicionou-se 1:1 (% v/v) de solução de 2,4-dinitrofenilhidrazina 20 mM em HCl 

10M. Após incubação de 2 h a 37 ºC, o precipitado foi extraído com clorofórmio 1:1 (% v/v), 

e este secado com N2. 

O produto formado, após a secagem com N2, foi ressuspendido em acetonitrila e 

analisado por HPLC com detecção por fluorescência ( excitação = 300 nm;  emissão = 410 nm) 

em método gradiente de água e acetonitrila, coluna C18 (250 x 4,6 mm, 5m), fluxo 1 

mL/min, como demonstrado na tabela abaixo (3.3). Para a quantificação do produto formado 

foi feita uma curva de calibração do produto da reação de acetaldeído e 2,4-

dinitrofenilhidrazina em HCL 10 M, 1:1 (% v:v). 
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Tabela 3.3. Método gradiente de água e acetonitrila para análise do aduto 2,4-

dinitrofenilhidrazina com acetaldeído.  

 

 

3.5.3. Estudo da viabilidade de células IMR-90 após tratamento com acetaldeído 

Inicialmente, as células da linhagem IMR-90 foram desprendidas das garrafas em 

que estavam com solução tripsina e foram ressuspendidas em 20 mL de meio de cultura, 

dessa solução retirou-se 100 l onde foram adicionados mais 400 l de azul de tripan, o 

qual colore apenas as células mortas, devido a perda permeabilidade seletiva. Em seguida 

uma parte desta solução foi transferida para uma placa de Neubauer (0,0025 mm2) e então 

as células foram contadas e diluídas até a concentração necessária de células por mL com 

meio de cultura suplementado. 

Foram adicionadas 5,0 x 105 células em cada poço de uma placa de 24 poços para a 

realização da viabilidade celular. As células foram plaqueadas 24 h antes do tratamento 

com acetaldeído nas concentrações: 1 mM, 5 mM, 10 mM, 25 mM, 50 mM, 100 mM, 500 

mM e 1 M por 3 h. Após o tratamento, as células foram lavadas duas vezes com PBS, e 

foram adicionados 700 l de meio de cultura e 300 l de solução de brometo de 3-(4,5-

dimetil-2-tiazolil)-2,5-difenil-2H-tetrazólio (MTT) (5 mg/ml em PBS). Após 2 h, o meio foi 

retirado com cuidado para não perder o precipitado formado (formazan), ao qual adicionou-

se 1 ml de solução 50% SDS (10%) e 50% dimetilformamida (pH 4,8) a fim de solubilizar o 

precipitado. Mediu-se a concentração a 595 nm (Hansen e col., 1989).  

Tempo (min) % ACN

0 10

50 100

60 100

65 10

75 10
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3.5.4.  Avaliação da atividade mitocondrial e quantidade de cálcio intracelular 

  Os fibroblastos foram cultivados como descrito em 3.6.1 e posteriormente tratados 

com acetaldeído em concentrações que variavam de 1 a 100 mM, por 3 h. 

  Após este período, as células foram lavadas com PBS-A, tripsinizadas, 

centrifugadas a 100 rpm por 3 min e resuspendidas em meio de cultura DMEM com 10 % 

de SFB. Em seguida, foram adicionados 1 L de fluo3-AM e 1 L mito red (1000 x 

concentrado) e as células incubadas por 30 min, 37 ºC para posterior análise por citometria 

de fluxo, em um citômetro Beckman Coulter, utilizando-se filtro FL-1 (menor que 550 nm) 

para Fluo3-AM e FL-4 (645-710 nm) para mito-red. Os dados foram computados pelo 

programa WinMDI  2.8. 

   

3.5.5.  Avaliação da fragmentação do DNA 

  As células foram tratadas como descrito em 5.9.1 e em seguida o meio de cultura foi 

recolhido, as células lavadas duas vezes com PBS, tripsinizadas, somadas às células em 

suspensão do meio de cultura para serem centrifugadas a 1200 rpm por 5 min. As células 

foram então resuspendidas em 400 L da solução hipotônica fluorescente (citrato de sódio 

0,1 % p/v, Triton-X100 0,1 % v/v e iodeto de propídio 50 g/mL) (Nicoletti et al., 1991). 

  Após 10 min de incubação com solução hipotônica fluorescente, as células foram 

analisadas por citometria de fluxo utilizando-se o filtro para emissão vermelha FL-3 (585-

542 nm). Os dados foram computados pelo programa WinMDI  2.8. 

 

3.5.6. Investigação da peroxidação lipídica  

3.5.6.1. Tratamento de células para a quantificação do aduto de MDA-TBA 

As células foram cultivadas, como descrito em 3.5.1 e após adquirirem confluência 

aproximada de 90% nas placas (6 cm de diâmetro) foram submetidas ao tratamento com 

concentrações variadas de acetaldeído na presença ou não de antioxidantes, como descrito 
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em 3.5.2. Porém, o meio de cultura foi substituído por solução balanceada de Hanks, já que 

o grupo fenol presente no DMEM confere ao meio de cultura coloração avermelhada 

podendo interferir na detecção do aduto ( excitação = 515 nm;  emissão = 550 nm).  

Após o tratamento, o meio de cultura foi separado das células, as quais foram 

reservadas para a realização de experimento de dosagem de proteínas descrito no item 

3.5.6.3. Ao meio de cultura reservado foram posteriormente adicionados 500 L de solução 

BHT 0,2 % em etanol 95 % e 3 mL de solução de TBA 0,4 % em HCl 0,2N : H2O (2:1) 

(preparada imediatamente antes do uso).  Em seguida, os tubos foram incubados em 

banho-maria por 45 min a 90 ºC. Após esse período, os tubos foram resfriados em gelo e o 

aduto TBA-MDA (produto rosa) extraído com 2,5 mL de isobutanol. A fase isobutanólica foi 

coletada para posterior detecção e quantificação por HPLC com detector de fluorescência.  

 

3.5.6.2. Detecção e quantificação do aduto de MDA-TBA 

Os níveis da peroxidação lipídica na membrana das células da linhagem IMR-90, 

foram estudados pelo método descrito por Tatum (Tatum et al., 1990). O método baseia-se 

na reação do MDA (malonaldeído), produzido durante o processo de lipoperoxidação, com 

TBA (ácido tio-barbitúrico) o que leva a formação do aduto TBA-MDA que é fluorescente e 

por este motivo, facilmente detectado após separação por HPLC com detector de 

fluorescência. 

O aduto de MDA-TBA foi analisado por HPLC com detector de fluorescência em 

coluna Lichrosorb 10 RP-18 (250 mm x 4,6 mm, 10 μm) da Phenomenex, a fase móvel foi  

de (4:6) metanol  e tampão KH2PO4 25 mM pH 7,0, 1 mL / min. 

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

uma solução estoque de MDA, como descrito a seguir (Esterbauer et al., 1984). 

Bisdietilacetal de malondialdeído destilado (220 mg, 1 mM) foi dissolvido em 100 mL 

de H2SO4 1 % (v/v). A solução foi deixada em repouso por 2 h a temperatura ambiente. Em 



Materiais e Métodos 

75 

 

seguida, avolumou-se 1 mL dessa solução a 100 mL com H2SO4 1 % (v/v). A concentração 

de MDA foi determinada medindo-se a absorbância em 245 nm ( = 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 M; 1 M; 10 M; 20 M; 40 M e 60 M 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. Em 

seguida, o aduto (produto rosa) foi extraído com isobutanol (v/v). Por fim, a fase 

isobutanólica analisada por HPLC, conforme metodologia descrita acima. 

 

3.5.6.3. Dosagem de proteínas 

A dosagem de proteínas segundo Bradford (Bradford, 1976), pode ser realizada 

através da ligação do azul de coomassie à proteína, que absorve luz fortemente em 595 

nm. 

  Após as células terem o tratamento concluído e o meio de cultura removido para a 

quantificação do aduto de MDA-TBA, as células foram removidas das placas, lavadas com 

PBS-A e centrifugadas por 5 mim a 1500 g a 4 ºC. O precipitado foi então ressuspendido 

em 250 l de PBS-A, 250 l de solução de HClO4  2 M e 4 mM de EDTA, e novamente 

centrifugada a 8000 g por 5 mim, a 10 ºC. Em seguida, o novo precipitado foi ressuspendido 

em 1200 l de NaOH 300 mM.   

Posteriormente, preparou-se uma solução para leitura da absorbância (595 nm) que 

continha 20 l de amostra preparada como descrito acima, 80 l de solução salina 0,15 M, e 

5 ml de regente de dosagem. O branco foi preparado com 100 l de solução salina 0,15 M e 

5 ml de regente de dosagem. 

Para a quantificação da massa de proteína em cada placa foi preparada uma curva 

de calibração com albumina bovina a partir de uma solução estoque 1 mg/ml. As amostras 
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da curva foram preparadas com 5 ml de reagente de dosagem e 100 l de volume final de 

solução entre estoque de albumina e solução salina, de acordo com a concentração 

esperada de proteína. 

 

Soluções: 

Reagente para dosagem: 100 mg de azul brilhante de coomassie G-250 dissolvidos em 50 

mL de etanol 95 %. A essa solução foram adicionados 100 mL de ácido fosfórico 85 % (p/v). 

A solução resultante foi diluída para o volume de 1 L. 

 

3.5.7.  Estudo de fragmentação do DNA (Ensaio Cometa) 

As células foram cultivadas como descrito em 3.5.1 e após adquirirem confluência 

aproximada de 90% nas placas (6 cm de diâmetro) foram submetidas ao tratamento com  1 

e 10 mM de acetaldeído na presença ou não de antioxidantes. Para o controle positivo da 

quebra do DNA foi realizado um tratamento com 80 M de metil metano sulfonato (MMS), 

um conhecido agente alquilante de bases. Após os tratamentos, o meio de cultura foi 

removido das placas, as células foram lavadas com 2 mL de PBS – A, tripsinizadas e 

centrifugadas por 4 min a 1000 rpm e 4 ºC. O sobrenadante foi descartado e as células 

ressuspendidas em 500 L de PBS-A. Uma alíquota de 20 L desta suspensão 

(aproximadamente 10.000 células) foi misturada a 100 L de agarose LMP (aquecida a 37 

ºC). Depositou-se a mistura sobre uma lâmina contendo uma fina camada de agarose NMP 

(previamente preparada) e cobriu-se a lâmina com uma lamínula (24x60 mm). Após 5 min 

na geladeira, a lamínula foi retirada e a lâmina  mergulhada em solução de lise para outra 

incubação na geladeira por 90 min.  

Ao fim da incubação, as lâminas foram retiradas da solução de lise (no escuro) e 

transferidas para a cuba de eletroforese (dentro de um banho de gelo), onde ficaram 
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descansando por 20 min mergulhadas no tampão gelado para eletroforese. Em seguida, a 

cuba foi submetida a 25 V / 300 mA por 20 min. 

Ao fim da corrida, as lâminas lavadas por três vezes em tampão de neutralização por 5 

min, foram mergulhadas em etanol 100 % e coradas com 50 L de solução de brometo de 

etídio (20 g/mL) imediatamente antes da leitura em  microscópio óptico de fluorescência 

com filtro de 510-560 nm e barreira de 590 nm. 

Uma célula cujo DNA sofreu muitas quebras tem a aparência de um cometa vista ao 

microscópio, ou seja, apresenta uma cauda de DNA fragmentado (desenovelado), com 

migração  mais rápida do que o DNA intacto (superenovelado). As células com DNA intacto 

apresentam forma circular no microscópio.   

O índice de dano ao DNA foi determinado pela contagem e classificação de 50 cometas 

observados em uma lâmina, sendo que cada amostra foi montada em duplicata. Os 

cometas foram classificados em uma escala de 1 a 4 (como mostrado na tabela 3.4). O 

índice do dano foi calculado de acordo com a equação abaixo.  

 

Índice de dano ao DNA = [(nº de cometas classe 1 x 0) +  (nº de cometas classe 2   x 1) 

+ (nº de cometas classe 3 x 2) + (nº de cometas classe 4 x 3)]. 

 

 

Tabela 3.4. Imagens e pontuações de cada classe de cometas observados. 

Imagem do 

Cometa

3210Pontuação

Classe 4Classe 3Classe 2Classe 1

Imagem do 

Cometa

3210Pontuação

Classe 4Classe 3Classe 2Classe 1
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Soluções: 

Solução de lise (estoque): 800 mL de água destilada, 146,1 g de NaCl, 37,2 g de EDTA, 1,2 

g de Tris, pH 10,0. 

Solução de lise: 89 mL de solução estoque de lise, 10 mL de DMSO e 1 mL de Triton X-100.  

Tampão para eletroforese pH 13,0 (estoque): A= NaOH 10 M  (200 g/ 500 mL H2O) 

B= EDTA 200 mM (14,89 g /200 mL H2O), pH 10,0. Guardar ao abrigo da luz em 

temperatura ambiente.  

Tampão para eletroforese pH 13,0: 30 mL de solução A e 5 mL de solução B. Volume final 1 

L. 

Tampão neutralizador: Tris 0,4 M – 48,5 g de Tris em 900 mL de água destilada (pH 7,5). 

Volume final 1 L.  

Agarose NMP 1,5%: 300 mg de agarose de ponto de fusão normal em 20 mL de PBS-A. 

Manter a 60  oC.  

Agarose LMP 0,5 %: 100 mg de agarose de baixo ponto de fusão em 20 mL de PBS-A. 

Manter a 37 ºC. 

 

3.5.8. Extração do DNA  

Os experimentos foram feitos utilizando-se garrafas de 175 cm2 de células 

confluentes para obtenção de cada amostra de DNA de células controle ou submetidas a 

algum tipo de tratamento. 

Inicialmente, após as incubações, o meio de cultura foi removido, as células foram 

lavadas com 10 mL de PBS e ressuspendidas por raspagem em 10 mL desse tampão. As 

suspensões foram transferidas para tubos plásticos de 50 mL e centrifugadas a 1500 g por 

5 min a 10°C. Os sobrenadantes foram removidos. A esse precipitado foram adicionados 30 

mL de tampão A e novamente centrifugados. Após centrifugação a 1500 g por 10 min, o 

precipitado foi coletado e ressuspendido em mais 12 mL de tampão A. Após nova 

centrifugação a 1500 g por 10 min, o precipitado foi ressuspendido em 2,4 mL de tampão B 
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e 140 L de uma solução de SDS 10%. A esta solução foram adicionados 12 L de uma 

solução 10 mg/mL de RNAse A (preparada em tampão acetato de sódio 10 mM e fervida 

por 15 min) e 3,2L de uma solução 20 U/L de RNAse T1 (preparada em tampão C).  

A amostra foi incubada a 37oC por 1 h e, em seguida, foram adicionados 120 L de 

uma solução de proteinase K 20 mg/mL. Após incubação a 37oC por 1 h e centrifugação a 

5000 g por 15 min, o sobrenadante foi coletado, ao qual foram adicionados 4 mL de solução 

de NaI e 8 mL de isopropanol. O tubo foi mantido no freezer (-20°C) por uma noite para 

precipitação do DNA. Em seguida foi feita uma centrifugação a 5000 g por 15 min, o 

precipitado foi coletado e lavado com 5 mL de isopropanol 60%  e centrifugado (5000 g, 15 

min). Em seguida os precipitados foram novamente lavados com 5 mL de etanol 70% e 

centrifugados a 5000 g, 15 min. O DNA, depois de secado sob fluxo de N2, foi então 

ressuspendido em 500 L de mesilato de desferroxamina e sua concentração e pureza 

foram determinadas, respectivamente, pela leitura da absorbância a 260 nm e pela relação 

A260/A280 , maior que 1,7. 

 

Soluções 

Tampão A: Sacarose 320 mM, MgCl2 5 mM, Tris-HCl 10 mM, desferroxamina 0,1 mM, 1% 

de triton X-100 (pH 7,5). 

Tampão B: Tris-HCl 10 mM, EDTA-Na2 5 mM, desferroxamina 0,15 mM (pH 8,0). 

Tampão C: (para diluição da RNAse): Tris-HCl 10 mM, EDTA-Na2 1 mM, desferroxamina 2,5 

mM (pH 7,4). 

Solução de NaI: NaI 7,6 M, Tris-HCl 40 mM, EDTA-Na2 20 mM, desferroxamina 0,3 mM (pH 

8,0). 
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3.5.9. Hidrólise do DNA 

  À 100 g de DNA (comercial ou extraído de fibroblastos ou dos tecidos dos ratos tratados 

com acetaldeído) foram adicionados 2 L de uma solução 1,0 M de tampão acetato de sódio (pH 

5), 1 unidade de nuclease P1. A mistura foi incubada por 30 min a 37 C no escuro e, em 

seguida, adicionou-se 6 L de tampão Tris-HCl 1 M, pH 7,4, 6 L de tampão para fosfatase 

alcalina e 3 U de fosfatase alcalina. Seguiu-se a incubação a 37ºC por 1 h. As amostras foram 

avolumadas para 100 l (Fiala et al., 1989).  

 

3.5.10. Análise de 8-oxodGuo no DNA das células tratadas com acetaldeído e licopeno 

As células foram pré-tratadas com licopeno 20 M e em seguida tratadas com 

acetaldeído (1 mM e 100 mM). Após o tratamento o DNA foi extraído e hidrolisado.  Amostras de 

DNA, 100 g, foram analisadas por detecção eletroquímica num sistema de HPLC acoplado a 

um detector coulométrico,  Coulochem II ESA. O potencial usado na “guard – cell” foi de 900 mV 

e na cela analítica foram selecionados os potenciais 130 mV e 280 mV, potencial de oxidação 

da 8-oxodGuo. A separação foi obtida segundo um método isocrático com tampão fosfato de 

potássio monobásico 25 mM, pH 5,5 e 8 % de metanol, fluxo 1 mL/min, coluna Luna C18 18 

(250 x 4,6 mm, 5m). 

Para a obtenção dos resultados foi feita uma curva de calibração de 8-oxodGuo e 2’-

desoxiguanosina.  Os resultados foram expressos pela relação entre as quantidades de 8-

oxodGuo e dGuo em mols. 

 

3.5.11. Análise de 1,N2-propanodGuo e 1,N2-dGuo no DNA das células tratadas com 

acetaldeído e licopeno 

  As células foram pré-tratadas com 20 M de licopeno e em seguida tratadas com 

acetaldeído (1 mM e 10 mM). Após o tratamento o DNA foi extraído e hidrolisado. Amostras 
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de DNA, 100 g, foram analisadas por HPLC acoplado a espectrometria de massa, como 

descrito no item 3.4 

 

3.6. Avaliação da fragmentação plasmídial induzida por acetaldeído e lisina 

3.6.1. Purificação do plasmídeo pBlueScript de E.coli DH10B 

   Uma alíquota da suspensão de E. coli DH10B foi plaqueada em meio LB-Ágar 

contendo 0,1 mg/mL de ampicilina (Amp) e a placa foi deixada em estufa a 37 ºC overnight. 

Uma colônia da placa foi transferida para um tubo contendo 3 mL de meio LB com Amp (0,1 

mg/mL), o qual foi incubado a 37 ºC e 300 rpm “overnight”. O pré-inóculo foi diluído para 

100 mL com meio LB contendo Amp e incubado “overnight” a 37 ºC e 300 rpm. Ao fim da 

incubação, as bactérias foram recuperadas por centrifugação a 6000 g por 15 min a 4 ºC. O 

pellet foi ressuspendido em 4 mL de tampão P1, gentilmente misturado por inversão a 4 mL 

de tampão P2 e incubado a temperatura ambiente por 5 min. Após adição de 4 mL de 

tampão P3 gelado e leve inversão, incubou-se em gelo por 15 min. Centrifugou-se por duas 

vezes a 20000 g por 30 e 15 min a 4 ºC, recolhendo-se o sobrenadante contendo os 

plasmídios. O sobrenadante foi aplicado em coluna QIAGEN-tip previamente equilibrada 

com tampão QBT. Os contaminantes foram eluídos com duas lavagens de 10 mL de 

tampão QC e o plasmídio foi eluído com 5 mL de tampão QF. Para precipitação do DNA, 

3,5 mL de isopropanol foram adicionados à fração eluída com tampão QF, a qual foi em 

seguida centrifugada a 15000 g por 30 min a 4 ºC. O pellet foi lavado com 2 mL de etanol 

70 % e, após centrifugação a 15000 g por 10 min, o sobrenadante foi descartado com 

cuidado. O DNA, seco ao ar por 5 min, foi ressuspendido em 200 L de H2O. A 

concentração do DNA foi determinada por espectrofotometria a 260 nm. 
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Soluções: 

Tampão P1 (ressuspensão): 50 mM Tris, pH 8; 10 mM EDTA; 100 g/mL RNase A 

Tampão P2 (lise): 200 mM NaOH; 1 % SDS (p/v) 

Tampão P3 (neutralização): 3 M acetato de potássio, pH  5 

Tampão QBT (equilíbrio): 750 mM NaCl; 50 mM MOPS ácido, pH 7; 15 % isopropanol (v/v); 

0,15 % Triton X-100 (v/v) 

Tampão QC (lavagem): 1 M NaCl; 50 mM Tris, pH 8,5; 15 % isopropanol (v/v) 

Tampão QF (eluição): 1,25 M NaCl; 50 mM MOPS ácido, pH 7; 15 % isopropanol (v/v) 

 

3.6.2. Incubação de pBlueScript com acetaldeído 

 Uma alíquota de 0,5 g de plasmídio foi incubada em tampão fosfato de potássio 

100 mM, pH 8 (vf = 50 L) com concentrações variadas de acetaldeído (0,5 a 100 mM), na 

presença ou não de lisina (0,5 ou 20 g), por 3 h a 37ºC e 300 rpm. Ao fim da incubação, 5 

L de corante foram adicionados a 30 L de amostra para aplicação em gel de agarose 0,8 

% com 30 L de brometo de etídio 1 mg/mL. O gel foi mergulhado em tampão de corrida 

TAE e posteriormente submetido a um potencial de 100 V. As bandas foram visualizadas 

pela irradiação do gel com luz UV no aparelho Image Master VDS (Pharmacia Biotech, 

USA). 

 

Soluções: 

Tampão TAE pH 7,65 (50 vezes concentrado = 50 X): 242 g Tris, 57,1 mL ácido acético; 

100 mL Na2EDTA (0,5 M, pH 8) 

Corante da amostra (10 vezes concentrado): 20 % Ficoll 400; 0,1 M Na2EDTA pH 8; 1 % 

SDS; 0,25 % azul de bromofenol; 0,25 % xileno cianol. 
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3.7. Tratamento de ratos Wistar com acetaldeído 

3.7.1. Tratamento por 8 dias - intraperitoneal e gavage 

  Ratos Wistar machos e adultos com 18 semanas foram divididos em 3 grupos, grupo 

controle, sem nenhum tratamento; veículo que recebeu injeções intraperitoneal (i.p.) ou 

gavage diárias de 1 mL de solução salina (NaCl) 0,9%; grupo acetaldeído que recebeu 

doses de 150 mg/Kg de solução de acetaldeído por via oral (gavage) ou intra-peritoneal 

(máximo de 0,8%).  Os animais foram pesados diariamente. Os grupos que receberam 

inoculação intraperitoneal possuía 5 animais cada e os que receberam por gavage possuía 

7 animais cada. 

  Ao final dos 8 dias de tratamento, total de 8 inoculações, os ratos foram sacrificados 

com guilhotina e seus órgãos imediatamente congelados em nitrogênio liquido e 

armazenados em freezer –80 ºC. 

 

3.7.2. Tratamento por 30 dias- intraperitoneal e gavage 

  Ratos Wistar machos adultos com 18 semanas, foram divididos em 3 grupos, sendo 

eles: grupo controle sem nenhum tratamento; veículo que recebeu doses intraperitoneal 

(i.p.) ou gavage diárias de 1 mL de solução salina (NaCl) 0,9%; grupo acetaldeído que 

recebeu doses intraperitoneal ou gavage de 60 mg/Kg de solução de acetaldeído (máximo 

de 0,8%).  Os animais foram pesados diariamente. Os grupos que receberam inoculação 

intraperitoneal possuíam 6 animais cada e os que receberam por gavage possuía 7 animais 

cada. 

  Ao final dos 30 dias de tratamento, total de 20 inoculações, os ratos foram 

sacrificados com guilhotina e seus órgãos imediatamente congelados em nitrogênio liquido 

e armazenados em freezer –80 ºC. 
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3.7.3. Tratamento por 50 dias - via aérea 

Vinte e oito ratos Wistar machos adultos com 18 semanas, foram divididos em 5 

grupos, com 5 animais cada, sendo eles: grupos controle sem nenhum tratamento, grupos 0 

ppb, 10 ppb, 30 ppb, e 90 ppb de acetaldeído. Os animais foram pré-condicionados durante 

10 dias em caixas especialmente adaptadas em colaboração com o laboratório do Prof. Dr. 

Ivano G. R. Gutz do Departamento de Química Fundamental, desta instituição.   

As caixas foram inteiramente vedadas com borracha especial inerte e tampadas com 

uma placa de vidro para permitir a entrada de luz e garantir o ciclo claro e escuro. Cada 

caixa possuía uma entrada de gás constante de 12 litros ∕ min com a presença ou não de 

acetaldeído, na concentração requerida para cada experimento (0, 10, 30 ou 90 ppb). As 

trocas de ar foram garantidas por uma saída de ar com pressão parcial levemente negativa. 

O sistema era adaptado com uma entrada de gás de segurança, ar sintético, e um sistema 

de alarme, que eram ativados em caso de falta de energia elétrica a um fluxo de 2 L ∕ min. 

O fluxo de ar era controlado por uma bomba Ferrari (compressor Mega Jet CMJ-130) 

e um manômetro. O ar retirado do ambiente e totalmente filtrado em um sistema de filtros 

industriais de carvão ativado era adicionado a um fluxo de acetaldeído controlado por uma 

segunda bomba.  

  Ao final dos 50 dias de tratamento, os ratos controle e tratados com 0,10, 30 e 90 

ppb de acetaldeído foram anestesiados com 0,9 mL/Kg Xilazina (10 %) e 0,56 mL/Kg 

Quetamina (2 %) para retirada do sangue, urina e órgãos (fígado, pulmão, cérebro). Em 

seguida os órgãos foram imediatamente congelados em nitrogênio liquido e estocados em 

freezer -80 ºC. A figura 3.1 resume o perfil do desenho experimental de exposição dos 

animais. 
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Figura 3.1. Representação do experimento em que ratos Wistar foram expostos a 

acetaldeído por via respiratória. 
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3.7.4. Avaliação dos efeitos do acetaldeído em ratos  

Alguns dos efeitos promovidos pelos diferentes tratamentos com acetaldeído nos 

ratos Wistar foram avaliados por medidas associadas ao aumento do estresse oxidativo, 

sendo estas: lipoperoxidação, fragmentação do DNA, aumento de glutationa oxidada, 

diminuição de glutationa reduzida, formação de 8-oxodGuo, 1,N2-dGuo e 1,N2-

propanodGuo. 

 

3.7.4.1. Avaliação de lipoperoxidação  

100 mg de tecido foram homogeneizados em 500 L de tampão TKM (Tris-HCl 50 

mM, KCl 25 mM e MgCl2 5 mM, pH 7,5), 75 L de solução 0,2 % de BHT em etanol 95 %, 

50 L de SDS 10%. Desta solução foram aliquotados 100 L para posterior dosagem de 

proteínas. Em seguida, foram adicionados nos 400 L restantes, 500 L de solução 0,4 % 

de TBA em HCl 0,2N : H2O (2:1) (preparada imediatamente antes do uso). Os tubos foram 

incubados por 45 min a 90 ºC. Após esse período, as amostras foram resfriados em gelo e 

o aduto TBA-MDA (produto rosa) foi extraído com 500 L de isobutanol. A fase 

isobutanólica foi coletada para posterior detecção e quantificação por HPLC com detector 

de fluorescência. A detecção e quantificação do aduto MDA-TBA foi realizada como descrito 

em 3.5.6.2. 

 

3.7.4.2. Fragmentação do DNA (ensaio cometa) 

 100 mg de tecido foram picotados em pedaços muito pequenos e incubados por 10 

min em solução de Hank’s e 10 % de DMSO. Em seguida, uma alíquota de 20 L desta 

suspensão foi misturada a 100 L de agarose LMP (aquecida a 37 ºC). Depositou-se a 

mistura sobre uma lâmina contendo uma fina camada de agarose NMP (previamente 

preparada) e cobriu-se a lâmina com uma lamínula (24 x 60 mm). Após 5 min na geladeira, 
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a lamínula foi retirada e a lâmina mergulhada em solução de lise para outra incubação na 

geladeira por 90 min.  

 Ao fim da incubação, as lâminas foram retiradas da solução de lise (no escuro) e 

transferidas para a cuba de eletroforese (dentro de um banho de gelo) onde ficaram 

descansando por 20 min mergulhadas no tampão gelado para eletroforese. Em seguida, a 

cuba foi submetida a 25 V / 300 mA por 20 min. 

 Após a eletroforese, as lâminas lavadas por três vezes em tampão de neutralização 

por 5 min, foram mergulhadas em etanol 100 % e coradas com 50 L de solução de 

brometo de etídio (20 g/mL) imediatamente antes da leitura em microscópio óptico de 

fluorescência Diaphot 300 (Nikon, Tókio, Japão), com filtros 510-560 nm e barreira de 590 

nm. Foram visualizados 50 cometas em cada lâmina, preparada em duplicata, usando o 

software Komet 6.0. Os resultados foram plotados pelo momento da cauda (do inglês “Olive 

tail moment”). 

  As receitas das soluções utilizadas neste ensaio estão descritas em 3.5.7. 

 

3.7.4.3. Formação de 1,N2-dGuo e 1,N2-propanodGuo 

  O DNA foi extraído de 500 mg de tecido, conforme descrito em 3.5.6, e deste 200 g 

foi hidrolisado conforme 3.5.7. Em seguida, as amostras foram analisadas por HPLC 

acoplado a espectrometria de massa, como descrito no item 3.4. 

 

3.7.4.4. Comitê de ética em experimentação animal 

  Todos os experimentos em ratos Wistar foram aprovados pelo comitê de ética em 

experimentação animal do Instituto de Química da Universidade de São Paulo (CECUA), e 

estão de acordo com os princípios éticos na experimentação animal adotado pelo colégio 

Brasileiro (COBEA).  
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3.8. Desenvolvimento da metodologia para quantificação de 1,N2-propanodGuo e 1,N2-

dGuo por HPLC/ESI/MS-MS na urina de humanos  

3.8.1 Padronização da extração de adutos de DNA na urina de humanos  

  À 1,5 mL de urina de humanos resfriada a 4 ºC, foi acrescentado 1,5 mL de tampão 

acetato de amônio 5 mM e de mesilato de desferroxamina 0,1 mM, pH 5, e 1 pmol de 8-

oxodGuo, 1,N2-dGuo e 1,N2-propanodGuo. Esta solução foi aquecida a 37ºC e 

centrifugada por 15 min em 400 rpm, modificado de (Hillestrom et al., 2004). 

  A solução de urina foi extraída em coluna de extração de fase sólida (SPE), pré-

condicionada com 2 mL de metanol e 2 mL de água. Foram testados colunas com 

diferentes tipos de fase estacionária, sendo elas C18 (Varian), Strata C18E, Strata X 

(Phenomenex), e Oásis (Waters) (tabela 3.5). Para a eluição também foram utilizados 

diferentes métodos que variavam entre frações de 500 L a 1 mL de água, metanol, 

acetonitrila e a combinação destes solventes (tabela 3.6). 

  Após a eluição as frações individualmente coletadas foram liofilizadas e 

ressuspendidas em água previamente tratada com Chelex®, para posterior análise em 

HPLC acoplado a espectrometria de massa. 

 

Tabela 3.5.Tipos de colunas SPE testadas para otimização de metodologia para eluição de 

urina.  
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Tabela 3.6. Diferentes metodologias de extração de urina em coluna SPE para 

quantificação de 8-oxodGuo, 1,N2-dGuo e 1,N2-propanodGuo. 
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3.8.2. Metodologia de quantificação de 8-oxodGuo, 1,N2-propanodGuo e 1,N2-dGuo 

em urina por HPLC/ESI/MS-MS 

Depois de extraídas e secadas as amostras foram ressuspendidas para análise em 

um sistema de HPLC Agilent constituído por um autoinjetor Agilent 1200 High performance 

resfriado a 4 ºC, bomba Agilent 1200 Binary pump SL, detector Agilent 1200 DAD G1315C, 

forno de coluna Agilent 1200 G1216B a 18 ºC e um software Analyst 1.4.2.  Foi usado para 

separação uma coluna analítica Agilent C18(2) 250mm x 4.6 mm i.d., 3 m e um método 

gradiente de água e acetonitrila, descrito na tabela 3.7.  

 

Tabela 3.7. Método gradiente de água e acetonitrila para eluição das frações de urina 

 

 

 

Uma segunda bomba Agilent (1200 Isocratic pump SL) foi usada para alimentar, 

quando necessário, o espectrômetro de massa com fluxo isocrático (0,1 mL/min) de uma 

solução (40:60) água e acetonitrila contendo 0.1% ácido fórmico. Uma válvula para 

direcionar o fluxo troca duas vezes de posição: a 12 min, permitindo que o eluente que até o 

momento era descartado, entre no espectrômetro de massa, e a 25 min, permitindo a 

lavagem e o equilíbrio da coluna. O tempo total desta análise é de 35 min. 

Os adutos foram analisados com ionização por eletrospray no modo positivo e 

detecção por monitoramento de reação múltipla (MRM), em um espectrômetro de massa 
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triplo quadrupolo, sendo o terceiro quadrupolo uma câmara híbrida íon trap linear (API 4000 

Q-TRAP, Applied Biosystems). 

Todas as amostras injetadas continham [15N5]-1,N2-dGuo e [15N5]-1,N2-

propanodGuo como padrões internos. As transições m/z escolhidas para os íons 1,N2-

dGuo e [15N5]-1,N2-dGuo [M+H]+ foram 292  176 e 297  181, respectivamente, para os 

íons 1,N2-propanodGuo e [15N5]-1,N2-propanodGuo [M+H]+ foram 338  222 e 343  227, 

respectivamente e para 8-oxodGuo 284  168  .  

Todos os parâmetros do espectrômetro de massa foram ajustados para aquisição da 

melhor transição [M+H]+ / [M+H]+-2-D-erythro-pentose. Sendo que, curtain gas foi de 20 psi, 

temperatura 400 ºC, Gás de nebulização 45 psi e gás auxiliar 40 psi, voltagem aplicada no 

spray de íons na Fonte Turbo Ion Spray 4500 V, gás de colisão alto, aquecimento da 

interface heater ativado em 100 ºC e o potencial de entrada fixado em 10 V. Para as 

transições 338-222 e 343-227, foram selecionados 19 V de energia de colisão, o potencial 

de colisão na saída de Q2 foi de 20 V e a diferença de potencial entre Q0 e a orifice plate 

(declastering potential) em 51 V. Já, para as transições 222-176 e 227-181 os parâmetros 

acima foram de 17, 16 e 40 V, e para a transição 284-168 de 17, 16 e 46 V 

respectivamente. 

 

3.8.3. Comitê de ética em experimentação humana 

  A doação de urinas para a análise de adutos de DNA, descrita metodologia acima 

(3.8.1 e 3.8.2) foi aprovada pela comissão de ética em pesquisa com seres humanos do 

Instituto de Ciências Biomédicas da Universidade de São Paulo, parecer 891 ∕ CEP. Projeto 

intitulado, Estudo de biomarcadores de estresse redox em urina e sangue humano. 
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4. RESULTADOS  

4.1. Síntese, purificação e caracterização de adutos de DNA 

4.1.1. Síntese e purificação de 8-oxodGuo 

  A síntese e purificação da 8-oxodGuo foi realizada como descrito em materiais e 

métodos (3.3.1). O aduto foi caracterizado por espectrometria de massas, RMN e sua 

concentração calculada espectrofotometricamente em 293 nm (= 9600). Os espectros 

obtidos foram comparados com os descritos por Liu e col. (Lin et al., 1985), para 

confirmação estrutural. 

 

4.1.2. Síntese e purificação de 1,N2-dGuo 

  A síntese e purificação da 1,N2-dGuo foi realizada como descrito em materiais e 

métodos (3.3.2). O aduto foi caracterizado por espectrometria de massas, RMN e sua 

concentração calculada espectrofotometricamente em 226 nm. Os espectros obtidos foram 

comparados com os descritos por Loureiro et al (Loureiro et al., 2000), para confirmação 

estrutural. 

 

4.1.3. Síntese, purificação e caracterização de 1,N2-propanodGuo 

 O 1,N2-propanodGuo foi sintetizado e purificado como descrito em materiais e 

métodos (3.3.3). O cromatograma obtido a partir da análise do produto total da reação está 

apresentado na figura 4.1 
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Figura 4.1.  Cromatograma de purificação do 1,N2-propanodGuo. 

 

O 1,N2-propanodGuo, é caracterizado por possuir comprimento de onda de máxima 

absorção em torno de 254 nm. A partir do cromatograma acima apresentado podemos 

observar a presença de três picos majoritários neste comprimento de onda, 23, 45 e 47 

mim.   

Os picos foram coletados individualmente e suas massas foram confirmadas por 

espectrometria de massa. A figura 4.2 apresenta a estrutura do íon molecular 1,N2-

propanodGuo e o íon filho mais intenso após fragmentação e perda da 2’-desoxiribose.  
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Figura 4.2.  Estrutura e esquema de fragmentação do 1,N2-propanodGuo, * representa o 

carbono assimétrico. 

 

 

A análise por espectrometria de massas foi realizada em modo positivo e ionização 

por eletrospray. Por isso, todas as massas apresentadas no espectro da figura 4.3 estão 

representadas, em sua maioria, pela massa da molécula com a adição de 1 unidade, 

correspondente a um átomo de hidrogênio que se adiciona após a ionização.  

As análises por espectrometria de massa mostraram que o pico coletado em 23 min 

apresentava massa [M+ H]+ - 268, referente a 2’-desoxiguanosina, que não era totalmente 

consumida na reação de síntese (espectro não apresentado). Já os picos eluídos em 45 e 

47 min, respectivamente, apresentaram espectros de massas idênticos sendo que as 

massas dos íons pais nos dois espectros, m ∕ z – 338,3, correspondem à do aduto 

investigado, que possui um carbono assimétrico na posição 6, como pode ser observado, 

por um asterisco, nas estruturas da figura 4.2. A figura 4.3 apresenta os espectros de 

massa dos picos de 45 e 47 min, que, possivelmente, são os isômeros ópticos do 1,N2-

propanodGuo. 
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Figura 4.3. Espectros de massa dos picos coletados em 45 e 47 min. Íon pai de massa 

338,3 e seus íons filho de massas 222,2, 204,2 e 178,2. Os picos 244,2, 360,3 e 376,3 

correspondem a adutos de Na+ e K+ das moléculas não ionizadas. Os espectros A e B são 

idênticos e por isso indicam que são isômeros de 1,N2-propanodGuo. 

 

 

Nos espectros apresentados acima, além das massas 338 e 222 correspondentes 

aos íons molecular e filho mais intenso do 1,N2-PropanodGuo, também são observadas as 

massas 244,3 e 360,3, que correspondem a adutos de íons sódio das massas 222,3 e 

338,3 respectivamente. Já a massa de 376,4 corresponde ao aduto de potássio da molécula 

de massa 338,3. A formação destes adutos é bastante comum nas análises de 

espectrometria de massas no modo positivo devido à abundância destes íons na atmosfera. 
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A partir da identificação dos picos, os produtos de 45 e 47 min que possuem mesma 

massa molecular, foram coletados e liofilizados até atingirem massa de aproximadamente 2 

mg. Estes produtos foram ressuspendidos em D2O para análises de Ressonância 

Magnética Nuclear em 500 MHz, como descrito em 3.3.3. 

A figura 4.4 apresenta a estrutura do 1,N2-propanodGuo numerada para a atribuição 

dos picos dos RMNs de hidrogênio apresentados nas figuras 4.5 e 4.6.  

Podemos observar (figuras 4.5 e 4.6) que os espectros de 1H dos adutos são 

idênticos, o que confirma a presença da possível isomeria óptica. Para nos certificarmos da 

estrutura foi realizado um espectro 1H-1H –COSY (figura 4.7) e que também resultou em 

espectros idênticos. Portanto, podemos concluir que os produtos são realmente isômeros 

ópticos e pela atribuição dos deslocamentos (tabela 4.1) confirmar a estrutura do 1,N2-

PropanodGuo.  

   

 

 

 

Figura 4.4.  Estrutura numerada do 1,N2- propanodGuo para identificação dos hidrogênios 

nos espectros RMN apresentados nas figuras 4.5 e 4.6. 
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Figura 4.5.  Espectro de 1H RMN para o produto de 45 mim. Os átomos de hidrogênio estão 

atribuídos de acordo com a numeração da molécula representada na figura 4.4. 
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Figura 4.6.  Espectro de 1H RMN para o produto de 47 mim, com os picos ampliados, os 

quais foram utilizados para a atribuição dos deslocamentos químicos dos hidrogênios da 

molécula, apresentados da tabela 4.1 

 

 

 

 

 

 

 



Resultados 

99 

 

 

 

 

Figura 4.7.  Espectro de 1H-1H –COSY RMN para um dos isômeros de 1,N2-propanodGuo. 

A análise de RMN 2D, mostrou que os isômeros são realmente idênticos e se tratam de 

isômeros ópticos do aduto. (A) apresenta o espectro total, (B) Ampliação para melhor 

visualização dos acoplamentos entre 5,6 e 3,4 ppm e (C) Ampliação para melhor 

visualização dos acoplamentos entre 3,1 e 1,0 ppm. 
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Tabela 4.1. Deslocamentos químicos no espectro de 1H RMN dos isômeros de 1,N2-

propanodGuo em D2O. 

 

Posição  (ppm) Multiplicidade Tipo J (Hz) 

H-11 1,40862 D CH3 6,403 

H-6 3,808535 duplo d C-CH-N 17,34 

H-7ª 1,74257 t largo C-CH2-C Nf 

H-7b 2,3151 duplo t C-CH2-C 20,425 

H-8 6,362855 T N-CHOH-C 11,965 

H-2 7,98336 S C-NH-C  

H-1’ 6,31221 T O-CH-N 13,74 

H-2’ 2,55487 M C-CH2-C 24,17 

H-2’’ 2,81503 m (dddd) C-CH2-C 14,83 

H-3’ 4,67187 m (dddd) C-CH-C 13,2 

H-4’ 4,166085 M O-CH-C 11,965 

H-5’ 3,8601 M HO-CH2-C 15,152 

H-5’’ 3,891955 M HO-CH2-C 11,71 

m, multipleto; t, tripleto; d, dupleto; s, singleto; nf, não fornecido. 

  

 

  A confirmação da isomeria S e R dos isômeros do 1,N2-propanodGuo foi realizada 

pela análise de dicroísmo circular (DC) em meio ácido, apresentado na figura 4.8 (A).  

  Pela análise de DC podemos observar que um dos adutos tem espectro positivo e 

outro negativo, mostrando a diferença de isomeria das moléculas, e provando que são os 

enantiômeros SS e RR, nos carbonos 6 e 8 do 1,N2-propanoguanina. O pico de máxima 



Resultados 

101 

 

absorção em aproximadamente 280 nm está de acordo com os dados apresentados Chung 

e col., que mostraram pela primeira vez que os isômeros do propanodGuo possuem 

atividade óptica diferente (Chung et al., 1983).  

  A figura 4.8 (B) apresenta o espectro de absorbância dos adutos, que apresentam 

máxima absorção em 260 nm. O isômero 6R,8R apresentava maior concentração para a 

possível comparação entre os dois espectros, que são idênticos. 

 

 

 

Figura 4.8. Espectro de dicroísmo circular para identificação dos enantiômeros do 1,N2-

propanodGuo. (B) representa o espectro de absorbância dos adutos adquirido durante a 

aquisição de CD. 
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4.1.3.1 Determinação do coeficiente de extinção molar  do 1,N2-propanodGuo  

Após a confirmação estrutural e elevado grau de pureza apresentado nas análises 

de espectrometria de massa e RMN, os isômeros secos, foram pesados e ressuspendidos 

em água tratada com Chelex®. A partir dos valores de absorbância para diferentes amostras 

com concentrações conhecidas foram plotados curvas e, a partir das equações 

determinados os coeficientes de extinção molar dos isômeros do aduto. As curvas 

possuíam grande linearidade entre os valores de absorbância e concentração (R > 0,99). 

A determinação do coeficiente de extinção molar foi realizada com a utilização da 

fórmula de Lambert Beer (A= .b.c ), com a utilização dos valores de concentração e 

absorbância de cada ponto. A tabela 4.2 apresenta os coeficientes de extinção molar 

calculados para cada um dos adutos analisados e também o desvio padrão. 

 

Tabela 4.2. Valores do coeficiente de extinção molar () dos isômeros de 1,N2-

propanodGuo. 
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4.1.3.2  Avaliação da estabilidade dos isômeros de1,N2-propanodGuo  

  Durante as análises por espectrometria de massas observamos que as áreas dos 

adutos de 1,N2-propanodGuo diminuíam após ficarem algum tempo sob temperatura 

ambiente ou após passarem pelo processo de hidrólise, em pH ácido. Por esse motivo, 

realizamos a avaliação da estabilidade dos mesmos. 

Os padrões foram monitorados durante 24 h por medidas do espectro de 

absorbância, nos pHs ácidos 3 e 5 (o mesmo que os adutos são submetidos durante o 

processo de hidrólise), neutro (7) e básico (10). Para avaliação da estabilidade, 

monitoramos os valores de absorbância em 254 nm. A concentração inicial dos isômeros 

RR e SS foram propositalmente diferente para avaliarmos se a quantidade de adutos 

interferia na instabilidade, ou seja, na taxa de decaimento da absorbância. 

Podemos observar nos espectros de absorbância da figura 4.9, que em pH 3,0 o 

isômero 2 apresentou decaimento médio de 27% nos valores de absorbância enquanto o 

isômero 1 apresentou decaimento médio de 15%, durante as 24 horas de monitoramento. É 

interessante notar que o isômero 2 apresentou maior taxa de degradação que o isômero 1, 

isto ocorreu, provavelmente, porque o isômero 2 também apresentava maior concentração 

inicial que o 1 . 
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Figura 4.9.  Espectros de absorbância dos isômeros 1 e 2 de 1,N2-propanodGuo em pH 3 

após 24 h de incubação. 

 

   Também avaliamos o perfil de degradação em pH 5. Em apenas 30 mim de 

incubação observamos decomposição média de 17 % em relação à concentração inicial dos 

adutos (figura 4.10). Vale ressaltar que durante o processo de hidrólise (descrito em 3.5.7) o 
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DNA é submetido às mesmas condições do experimento acima descrito, ou seja, pH 5 

durante 30 mim, e que quando os adutos RR e SS estão na mesma concentração inicial o 

perfil de decaimento na absorbância é semelhante. 

 

 

 

Figura 4.10. Espectros de absorbância dos isômeros 1 e 2 de 1,N2-propanodGuo em pH 

5,0, após 30 min de incubação. 

 

  Nos experimentos com pH neutro (7,0), observamos que a degradação dos isômeros 

não é significativa quando comparada com a ocorrida durante a hidrólise, ou seja, em pHs 
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ácidos, observados nas figuras 4.9 e 4.10.  A figura 4.11, apresenta os espectros de 

absorbância em pH neutro, com decaimento médio de 2 % para os dois isômeros. 

 

 

Figura 4.11.  Espectros de absorbância dos isômeros 1 e 2 de 1,N2-propanodGuo em pH 7, 

após 24 h de incubação.  
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Em pH básico (10), podemos  observar que o decaimento médio também não é 

significativo, apenas 1 %. Porém, constatamos na figura 4.12 que nas primeiras 4 horas de 

incubação a absorbância decai mais significativamente.  

 

 

 

Figura 4.12. Espectros de absorbância dos isômeros 1 e 2 de 1,N2-propanodGuo em pH 

10, após 24 h de incubação. 
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  Os experimentos de avaliação da estabilidade dos isômeros de 1,N2-propanodGuo, 

demonstraram os isômeros apresentam estabilidade semelhante e esta é maior pHs neutros 

a básicos, diferentemente de pHs ácidos no qual a decomposição pode chegar a 30 % em 

pH 3 durante 24 horas e 17 % em pH 5 durante 30 min de incubação a 37 ºC, sob agitação. 

No processo de hidrólise do DNA, são realizadas incubações de 30 min e 1 h em pH 3 e 5 

respectivamente. Por este motivo, para corrigirmos o efeito da instabilidade dos padrões em 

pHs baixos, o padrão interno ([5N
15]-1,N2-propanodGuo) é adicionado nas análises por 

espectrometria de massas antes da hidrólise, pois desta forma a relação entre os adutos 

não marcado e marcado permanece constante (adotamos que o perfil de degradação de 

ambos é semelhante). 

 

4.2. Desenvolvimento de metodologia para quantificação de 1,N2-dGuo e  

1,N2-propanodGuo  em DNA pelo sistema HPLC/ESI/MS-MS 

  O desenvolvimento da metodologia sensível para a detecção e quantificação de 

1,N2-dGuo e 1,N2-propanodGuo, se tornou possível após a síntese e purificação de todos 

os padrões necessários. Nosso laboratório já possuía domínio de como sintetizar e purificar 

o eteno aduto, e por isso não enfrentamos dificuldades. 

  Para o propano aduto tivemos que padronizar uma metodologia de síntese com 

maiores rendimentos e um método de purificação por HPLC, para que fossem utilizados em 

análises de RMN e como padrões no desenvolvimento da metodologia por espectrometria 

de massas. 

  No desenvolvimento da metodologia foram testados inicialmente os melhores 

valores de voltagem do cone, temperaturas, pressões dos gases de nebulização e colisão, a 

fim de garantirmos uma melhor ionização das moléculas. 

Posteriormente, após todos os parâmetros estabelecidos, iniciou-se a padronização 

das condições cromatográficas para melhor separação dos adutos em relação às bases do 
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DNA não modificadas. Para isso, foi utilizado um sistema de válvula que separa o último 

nucleotídeo não modificado (dT) do primeiro aduto a ser analisado. Sendo assim, os 

nucleotídeos não modificados são direcionados após a separação na primeira coluna para o 

descarte e os adutos para uma segunda coluna e posteriormente para o espectrômetro. 

Todos os nucleotídeos modificados ou não são eluidos inicialmente por uma primeira 

coluna com gradiente de ácido fórmico (0.1% em água) e acetonitrila. A válvula usada para 

direcionar o fluxo troca duas vezes de posição: aos 13 min (tempo de limpeza), permitindo 

ao eluente da primeira coluna entrar na segunda coluna, e aos 24 min (período de análise), 

permitindo a lavagem da primeira coluna enquanto o aduto é eluído da segunda coluna para 

o espectrômetro de massa. O tempo total desta análise é de 35 min. A figura 4.13 apresenta 

um cromatograma representativo dos adutos analisados, 1,N2-dGuo e 1,N2-propanodGuo. 

A figura 4.13 apresenta o perfil de eluição  de 500 amol dos adutos 1,N2-dGuo e 

1,N2-propanodGuo e 33 fmol dos seus respectivos padrões isotopicamente marcados, que 

apresentam acréscimo de 5 unidades de massa em relação aos padrões não marcados. Os 

adutos de 1,N2-dGuo são eluídos em aproximadamente 22,08 min  e os adutos de 1,N2-

propanodGuo em 23,01, sendo que, os isômeros 6S-8S e 6R-8R, do propano aduto, são 

detectados simultaneamente no mesmo cromatograma pela transição 338-222 [M+H]+, onde 

podemos observar que não há separação completa dos picos. 
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Figura 4.13. Cromatogramas representativos de 500 amol de 1,N2-dGuo (A), 1,N2-

propanodGuo (C), e 33 fmol dos padrões isotopicamente marcados [15N5]-1,N2-dGuo (B) 

[15N5]-1,N2-propanodGuo (D). (E) representa o cromatograma de 100 g de DNA de timo de 

bezerro hidrolisado, sendo a dGuo eluida em 8,83 min. (F) representa as posições da 

válvula automática durante a análise em sistema HPLC/ESI/MS-MS. 
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Na figura 4.13 (E) está representado o cromatograma de 100 g de DNA de timo de 

bezerro hidrolisado. Neste cromatograma observamos a separação completa das bases do 

DNA, sendo a dGuo eluida em 8,83 min. Este fato nos permite a detecção e quantificação 

das bases nitrogenadas não modificadas na mesma metodologia em que os adutos serão 

analisados, excluindo a necessidade de outras técnicas e uma segunda análise. 

Para validação do método foram construídas curvas de calibração para dGuo, com 

concentrações que variaram entre 0,5 e 100 nmol da base, e também para 1,N2-dGuo e 

1,N2-propanodGuo em relação aos seus padrões isotopicamente marcados. As 

concentrações dos padrões variaram entre 100 amol e 100 fmol, sendo que em cada 

amostra foi adicionado 33 fmol do padrão interno. A curva foi construída pela relação entre 

as áreas de cada aduto e seu respectivo padrão marcado versus a quantidade de padrão 

não marcado adicionado. 

Nas figuras 4.14 e 4.15 estão representadas cada uma das curvas de calibração 

descritas acima. Todas as curvas apresentam coeficiente de linearidade acima de 0,99. 

 

 

 

Figura 4.14. Curva de calibração para dGuo, com concentrações que variam de 0,5 a 100 

nmol. 
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Figura 4.15. Curva de calibração 1,N2-dGuo (A) e 1,N2-propanodGuo (B). Concentrações 

dos adutos variam entre 100 amol e 100 fmol, com 14 pontos. Em cada uma das amostras 

foram adicionados 33 fmol de padrão isotopicamente marcado com 15N5. 
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Para demonstrar a reprodutibilidade e repetitibilidade do método, foram injetadas 

três amostras de 1 mg de DNA de timo de bezerro hidrolisado contaminado com 1 fmol de 

cada um dos padrões e 33 fmol dos padrões isotopicamente marcados. As amostras foram 

injetadas três vezes no mesmo dia e durante três dias subsequentes. A tabela 4.3 e a figura 

4.16, apresentam as quantificação de dGuo, 1,N2-dGuo e 1,N2-propanodGuo além de um 

cromatograma representativo de uma das amostras analisadas. 

 

Tabela 4.3. Quantificações de 1 fmol de 1,N2-dGuo e de cada um dos isômeros de1,N2-

propanodGuo em 100 g de DNA de timo de bezerro. As análises foram repetidas 3 vezes 

em 3 dias subsequentes. 
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Figura 4.16. Cromatograma de 1 fmol de 1,N2-dGuo (A) e de cada um dos isômeros 

de1,N2-propanodGuo (C), 33 fmol dos padrões isotopicamente marcados (B e D) e 100 g 

de DNA de timo de bezerro hidrolisado, em 260 nm (E). 
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Na tabela 4.3 observamos que em todas as análises independente do dia em que 

tenha ocorrido, a quantidade de 1,N2-dGuo e 1,N2-propanodGuo é muito semelhante ( 

desvio padrão de 8% e 6% respectivamente). Além disso, quantidade de propano 

quantificada em cada análise foi o dobro da de etenos, já que foram adicionados em cada 

amostra 1 fmol de 1,N2-dGuo e 2 fmol de 1,N2-propanodGuo, o que comprova que o 

método é reprodutivo. Por fim, comprovamos a repetitibilidade com a injeção das amostras 

de DNA descritas acima por 3 vezes consecutivas, o que resultou em aproximadamente a  

mesma quantidade de dGuo e adutos nas três restrições (desvio menor que 10%). 

O limite de detecção e quantificação foram determinados como sendo, 

respectivamente, 3 e 10 vezes a relação entre o sinal dos adutos e o ruído, o que 

corresponde nesta metodologia a 100 e 500 amol dos adutos. O cromatograma da figura 

4.17 apresenta uma amostra de DNA comercial hidrolisado e contaminado com 500 amol 

dos adutos não marcados. Neste cromatograma podemos observar a relação sinal/ruído 9,5 

para  1,N2-dGuo e 11,2 para o 1,N2-propanodGuo. 
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Figura 4.17. Cromatograma representativo do limite de quantificação do método com 500 

amol de 1,N2-dGuo (A) e de cada um dos isômeros de1,N2-propanodGuo (C), 33 fmol dos 

padrões isotopicamente marcados (B e D) e 100 g de DNA de timo de bezerro hidrolisado, 

em 260 nm (E). 
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4.2.1 Quantificação de 1,N2-propanodGuo no DNA  de timo de bezerro após 

tratamento com acetaldeído 

Estudos demonstraram que a formação de propano adutos derivados da reação de 

acetaldeído com a dGuo é catalisada por aminoácidos como lisina e arginina, tanto in vitro 

como in vivo, pois histonas são ricas em L-arginina e L-lisina (Sako et al., 2003; Sako et al., 

2002). De fato, níveis basais dos isômeros de 1,N2- propanodGuo foram detectados em 

órgãos normais (pulmão e fígado) de humanos (Zhang et al., 2006). 

  Por este motivo investigamos a formação de 1,N2-propanodGuo no DNA de timo de 

bezerro variando–se a presença de lisina, temperatura e concentração de acetaldeído. A 

figura 4.18 apresenta os níveis do aduto quantificados em 100 g de DNA de timo 

hidrolisado. A formação do aduto foi verificada após a incubação em três concentrações de 

acetaldeído, 0,5 mM, 1 mM e 10 mM a 18 e 37 ºC. 

A avaliação da temperatura mostrou que a 37 ºC, apesar do acetaldeído estar no 

estado vapor (p.e = 21,0), a formação do aduto é em média 15 vezes maior quando 

comparado com a mesma concentração do aldeído a 18 ºC. Este fato pode estar associado 

à maior reatividade da 2’-desoxiguanosina em temperaturas maiores. Nos tratamentos com 

10 mM de acetaldeído na presença de lisina observamos a formação de 3,2 moléculas de 

1,N2-propanodGuo/106dGuo a 18 ºC e  48 moléculas de 1,N2-propanodGuo/106dGuo a 37 

ºC. Além disso, na temperatura mais baixa a formação do aduto não foi detectada nas 

incubações com 0,5 mM de aldeído. 

  Quanto à variação da concentração de acetaldeído, podemos observar na figura 

4.18, que a quantidade de aduto não aumenta proporcionalmente de acordo com a 

quantidade de aldeído adicionado, pois como este se apresenta no estado vapor a 37ºC. a 

quantidade que efetivamente está em solução depende da solubilidade e do equilíbrio entre 

fase líquida e fase vapor no sistema fechado. Por estes motivos a 37 ºC o coeficiente entre 

a quantidade de aduto formado entre 10 e 1 mM de acetaldeído não é 10 vezes e sim 2,5 
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vezes. Este fato é menos pronunciado a 18 ºC, pois há um aumento de 8 vezes na 

quantidade de aduto formado entre os tratamentos de 1 e 10 mM de acetaldeído. 

 

 

Figura 4.18. 1,N2-propanodGuo em DNA de timo após  reação por 24 h com acetaldeído 

(0,5, 1 e 10 mM)  a 37 C e 18 C, na presença ou não de lisina. *** p< 0,001 comparado 

com os mesmos tratamentos sem a adição de lisina. Barras pretas correspondem 

incubação com acetaldeído (1 mM e 10 mM), barras brancas correspondem incubação com 

acetaldeído na presença de lisina. 
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O grande aumento observado na formação de adutos em presença de lisina pode 

estar associado ao fato de que aminoácidos que podem atuar como agente nucleofílico, por 

exemplo, lisina e arginina, aumentam enormemente a formação do 1,N2-propanodGuo 

(Sako et al., 2003), pois reagem com o acetaldeído (um forte agente eletrofílico) resultando 

em crotonaldeído, que após reação com a dG forma os adutos, como demonstrado no 

mecanismo da figura 4.19. 

 

 

 

 

Figura 4.19. Mecanismo de formação do 1,N2-propanodGuo, a partir de acetaldeído na 

presença de agente nucleofílico (grupos amina e sulfidrila) Adaptado de Sako et al (Sako et 

al., 2003). 
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4.2.2 Quantificação dos níveis basais de 1,N2-propanodGuo  e 1,N2-dGuo  no DNA  de 

fibroblastos e fígado, cérebro e pulmão de ratos Wistar 

  O DNA dos cérebros, fígado e pulmão de 21 ratos Wistar machos (3 meses de 

idade), foram extraídos para quantificação dos níveis basais de 1,N2-dGuo e 1,N2-

propanodGuo. O DNA (100 g) contaminado com 33 fmol de padrões isotopicamente 

marcados foi analisado pela metodologia descrita em 4.2. Na figura 4.20 está representado 

o cromatograma dos adutos 1,N2-dGuo (A) e 1,N2-propanodGuo (B), os padrões 

isotopicamente marcados (B e D) e também, os nucleotídeos não modificados em uma das 

amostras de cérebro analisadas (E).  

  A quantificação dos níveis basais de adutos presentes nos tecidos dos animais foi 

realizada com a utilização das curvas de calibração das figuras 4.14 e 4.15, indicando que 

os níveis de adutos presentes em 100 g de DNA de todos os tecidos e animais analisados 

estão acima do limite de detecção da metodologia. Os níveis médios dos adutos plotados 

em relação à quantidade de dGuo (108) estão apresentados na tabela 4.4, que também 

apresenta os valores mínimos e máximos de cada aduto nos tecidos avaliados. 
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Figura 4.20. Cromatograma representativo da análise de 1,N2-dGuo e 1,N2-propanodGuo 

no DNA extraído do cérebro de ratos Wistar. 1,N2-dGuo (A) e de cada um dos isômeros 

de1,N2-propanodGuo (C), 33 fmol dos padrões isotopicamente marcados (B e D) e 100 g 

de DNA hidrolisado, em 260 nm (E). 
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Tabela 4.4. Níveis basais de 1,N2-dGuo e 1,N2-propanodGuo no DNA extraído do, fígado, 

pulmão e cérebro de ratos Wistar, n = 21. 

 

 

  

 

  Os níveis basais de 1,N2-dGuo e 1,N2-propanodGuo também foram quantificados 

em células em cultura da linhagem IMR-90 (fibroblastos normais de pulmão humano). Os 

adutos foram analisados à partir de 100 g de DNA isolado em setuplicata (tabela 4.5). 

 

 

Tabela 4.5. Níveis basais de 1,N2-dGuo e 1,N2-propanodGuo no DNA extraído de 

fibroblastos da linhagem IMR-90, n = 7. 

 

 

  

 

 

 



Resultados 

123 

 

4.3.  Estudos da citotoxidade e genotoxicidadade do acetaldeído em fibroblastos 

pulmonares humanos 

4.3.1 Cálculo da concentração de acetaldeído nos tratamentos dos fibroblastos 

pulmonares humanos - reação com 2,4-dinitrofenilhidrazina 

  O acetaldeído é um composto bastante volátil, apresenta temperatura de ebulição 21 

ºC a 1 atm, por esta razão em todos os tratamentos de células, os valores de concentração 

apresentados sempre correspondiam à quantidade adicionada no inicio da incubação de 3 

h. No entanto, é extremamente importante para melhor exatidão dos resultados que a 

concentração em que as células foram submetidas ao aldeído seja conhecida. 

  Para isso, inicialmente, desenvolvemos uma metodologia baseada em cromatografia 

gasosa e head-space, em que o acetaldeído depois de adicionado no meio de cultura 

celular seria evaporado dentro de um frasco hermeticamente fechado e então monitorado 

por CG. 

  No entanto, esta metodologia não foi bem sucedida, pois o aldeído tem estrutura 

pequena e apresenta baixa retenção pela coluna cromatográfica. Além disso, após um 

grande período de otimização dos parâmetros cromatográficos a metodologia não foi 

reprodutiva para concentrações abaixo de 1 mM e por isso partimos para a utilização de 

outro método e técnica. 

  A 2,4-dinitrofenilhidrazina é um composto conhecido por reagir com aldeídos e 

cetonas formando hidrazonas insolúveis, amarelas e estáveis. O esquema da figura 4.21 

apresenta a reação entre o acetaldeído e a 2,4 dinitrofenilhidrazona. 

 

 

Figura 4.21. Esquema da reação entre acetaldeído e 2,4 dinitrofenilhidrazina 
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O produto da reação entre acetaldeído e 2,4 dinitrofenilhirazina, AA-DNPH, foi 

monitorado por HPLC como descrito em 3.5.3.1. Inicialmente, construímos uma curva de 

calibração para testarmos a reprodutibilidade e o limite de detecção do método. O limite de 

detecção (relação 3 vezes sinal ruído) é de 1 nM e a curva de calibração está apresentada 

na figura 4.22. 

 

 

 

Figura 4.22.  Curva de calibração da reação entre acetaldeído e 2,4 dinitrofenilhidrazina. 

 

A avaliação da interferência do meio de cultura, na detecção do AA-DNPH, onde a 

hidrazina é adicionada para reagir com o aldeído mostrou que o meio não interfere na 

detecção do aduto. No entanto, para minimizarmos o efeito de reações secundárias, a curva 

de calibração também foi preparada em DMEM com 10% de SFB. 

Inicialmente, foram realizados experimentos para determinar as concentrações com 

as quais as células da linhagem IMR-90 foram expostas nos experimentos de viabilidade 

celular em placas de 10 cm de diâmetro. Para cada procedimento são usadas garrafas ou 

placas diferenciadas, de acordo com a quantidade de células necessárias. Por este motivo, 

foram realizados experimentos para determinar a quantidade de acetaldeído em todos os 

frascos usados no desenvolvimento deste trabalho. 
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Na tabela 4.6 apresentamos os valores de concentração de aldeído encontrados 

após a reação entre 2,4 dinitrofenilhidrazina (2 h) e alíquotas de meio de cultura retiradas 

imediatamente após a adição do aldeído e após 3 h de incubação das células com o 

aldeído. 

Todas as incubações foram realizadas na presença ou não de células na placa, a fim 

de tentarmos calcular a concentração de aldeído captado. Porém, não encontramos 

diferenças significativas entre os valores adicionados na placa com e sem a presença de 

células, o que impossibilitou afirmar a concentração que cada célula absorveu. 

Entretanto, podemos afirmar pela análise da figura 4.6 e tabela 4.23, que as 

concentrações descritas até o momento para os tratamentos de células IMR-90 com 

acetaldeído eram muito maiores do que os valores em que as células foram realmente 

expostas, pois grande quantidade do aldeído adicionado evapora assim que adicionado no 

meio de cultura a 37 º C. 

 

Tabela 4.6. Valores das concentrações de acetaldeído nos tratamentos dos fibroblastos da 

linhagem IMR-90 em placas de 10 cm de diâmetro. Valores estimados pela concentração do 

aduto AA-DNPH. 

ND = não detectado, C = contém células. 0h e 3h, tempo em que foram retirados alíquotas do meio de cultura 

para reação com 2,4-dinitrofenilhidrazina. 
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Figura 4.23. Concentrações de acetaldeído calculadas por derivatização com DNPH nos 

tratamentos dos fibroblastos em placas de 10 cm de diâmetro. O eixo y corresponde à 

concentração de acetaldeído calculada e o eixo x a adicionada. 

 

 

A tabela 4.7 resume as concentrações adicionadas e as calculadas de acetaldeído 

no meio de cultura das células de 10 cm de diâmetro que são utilizadas na quantificação da 

viabilidade celular. 

 

Tabela 4.7. Valores das concentrações de acetaldeído adicionados e calculados pela 

concentração do aduto AA-DNPH nos tratamentos de células com acetaldeído em placas de 

10 cm de diâmetro. 
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  A análise da tabela 4.7 permite-nos observar que tivemos uma diminuição de 

aproximadamente 10 vezes na concentração do aldeído nos tratamentos de 500 M, 18 

vezes para 1 mM, 34 vezes em 10 mM,  51 vezes  para 50 mM e 74 vezes  em 100 mM.  

Estes resultados demonstram que quanto maior a quantidade de aldeído adicionado maior a 

taxa de evaporação, o que pode estar relacionado, além da alta volatilidade, com a 

solubilidade do composto no meio de cultura. 

As figuras 4.24 e 4.25 apresentam os resultados da concentração calculada de 

acetaldeído, após a derivatização com DNPH em garrafas de 75 cm2 e 25 cm2, utilizadas, 

respectivamente, para dosagem de adutos de DNA, como por exemplo, 8-oxodGuo e em 

experimentos de citometria de fluxo, ensaio cometa e nos ensaios de lipoperoxidação. 

 

 

 

Figura 4.24. Quantidade real de acetaldeído no meio de cultura, imediatamente após a 

adição e ao término de 3 h do tratamento das células da linhagem IMR-90 em garrafas de 

75 cm2, para dosagem de 8-oxodGuo. (*** p< 0,001 comparado com controle e 1 mM, ** p < 

0,01 comparado com controle), n = 4. O eixo y corresponde à concentração de acetaldeído 

calculada e o eixo x a adicionada. 
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Figura 4.25. Quantidade real de acetaldeído no meio de cultura, imediatamente após a 

adição e ao término de 3 h do tratamento das células da linhagem IMR-90 em garrafas de 

25 cm2 utilizadas em ensaios cometa e citometria de fluxo. (*** p< 0,001, comparado com 

controle e demais concentrações), n = 4. O eixo y corresponde à concentração de 

acetaldeído calculada e o eixo x a adicionada. 
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  Podemos observar nas figuras 4.24 e 4.25, que nas alíquotas retiradas das células 

controle em 0h, não houve formação de nenhum produto de derivatização com DNPH, uma 

vez que não houve adição do aldeído, o que comprova a precisão do método, sem 

interferentes. Após 3 h de tratamento, podemos observar a detecção de um produto de 

derivatização com DNPH das células controle, que pode ser produto de reação do 

derivatizante com algum composto resultante do tratamento, como aldeídos da 

lipoperoxidação, e por este motivo, só podemos quantificar a concentração inicial de 

acetaldeído, e não a concentração que as células absorveram. 

  A partir destes resultados, podemos verificar que os tratamentos foram realizados 

com concentrações muito menores do que a quantidade de acetaldeído adicionada no meio 

de cultura dos tratamentos celulares. Todos os resultados que se referem aos tratamentos 

de fibroblastos pulmonares humanos com acetaldeído, serão reportados com as 

concentrações calculadas nesta seção. 

 

4.3.2. Viabilidade de células IMR-90 após tratamento com acetaldeído 

  Visando experimentos em que pretendíamos estudar os efeitos genotóxicos do 

acetaldeído em sistemas celulares, verificamos a citotoxicidade deste produto em culturas 

de fibroblastos pulmonares humanos da linhagem IMR-90. 

  As células foram tratadas com acetaldeído, nas concentrações 1 mM, 5 mM, 10 mM, 

25 mM, 50 mM, 100 mM, 500 mM e 1 M, durante 3 h, como descrito em 3.5.2. Estas 

concentrações correspondem respectivamente a 64 M, 140 M, 278 M, 573 M, 945 M, 

1356 M, 2749 M e 3907 M de acetaldeído calculado pela reação com DNPH (descrito 

em 4.3.1). 

  Na tabela 4.6 e na figura 4.26 observamos que apenas nos tratamentos com 64 M, 

140 M e 278 M, as células foram coradas em mais de 70% pelo MTT, apresentando 

baixa citotoxicidade do aldeído. O cálculo do IC 50, onde 50 % das células apresentaram-se 
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mortas resultou em 21 mM de actaldeído adicionado. Por este motivo, todos os 

experimentos em que as células foram tratadas com acetaldeído se deram com no máximo 

10 mM de aldeído adicionado. 

   

Tabela 4.8. Porcentagens e desvio padrão de células viáveis após tratamento com 

acetaldeído. 

 

 

 

 

 

Figura 4.26. Porcentagem de células coradas por MTT após tratamento com diversas 

concentrações de acetaldeído, que variaram entre 1 mM e 1 M adicionados por 3 h. 
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4.3.3. Avaliação do tamanho e complexidade das células após tratamento com 

acetaldeído 

  Frente aos diversos resultados encontrados nos tratamentos dos fibroblastos com 

acetaldeído, resolvemos comparar por citometria de fluxo, o perfil de complexidade e 

tamanho das células, avaliados pelos parâmetros de dispersão lateral-SS e dispersão 

frontal-FS, que são parâmetros importantes para avaliar a morte celular. 

  Podemos observar no histograma representado na figura 4.27 que nos tratamentos 

com acetaldeído, o aumento da concentração favorece a morte celular, e esta se torna mais 

acentuada em 953 e 1953 M, onde podemos observar a presença de duas populações 

distintas, uma com volume menor (FS), e por isso, atribuídas a células mortas, e outra 

população de células ainda vivas. 

A B C

ED

 

Figura 4.27. Perfil de complexidade (SS) por tamanho de células (FS), após tratamento 

com acetaldeído (Controle (A), 155 M (B), 703 M (C), 953 M (D) e 1953 M (E)). 
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A partir do histograma apresentado na figura acima, plotamos um gráfico de 

viabilidade celular em função da concentração de acetaldeído testada. 

 Podemos observar na figura 4.28, onde foram calculadas as porcentagens de células vivas 

nos diversos tratamentos com acetaldeído, que estes resultados comprovam os 

experimentos de viabilidade celular apresentados no item 4.3.2. 

 

 

Figura 4.28. Porcentagem de células vivas após tratamentos com 155, 703, 953 e 1953 M 

de acetaldeído em comparação com células controle. 

 

 

4.3.4. Avaliação da atividade mitocondrial e quantidade de cálcio intracelular 

A quantidade de cálcio intracelular e a atividade mitocondrial são parâmetros muito 

estudados para avaliação da morte celular via apoptose, uma vez que uma das formas de 

sinalização celular para apoptose é o aumento da quantidade de cálcio dentro do retículo 

endoplasmático e a diminuição da atividade mitocondrial. 

Com o propósito de marcarmos cálcio intracelular e atividade da mitocôndria foram 

utilizados dois fluoróforos bastantes conhecidos, Fluo3-AM e mito tracker red, para posterior 
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análise por citometria de fluxo. O Fluo3-AM é permeável às células viáveis, sofrendo ação 

enzimática de esterases, convertendo-se em um composto intensamente fluorescente. Já 

mito tracker red é um fluoróforo a base de rodamina que permeia a membrana da 

mitocôndria dependendo do seu potencial.  

Nos resultados obtidos para a intensidade de fluorescência era esperada uma 

diminuição da atividade mitocondrial (FL4), acompanhado por um aumento da quantidade 

de cálcio intracelular (FL1) nas células possivelmente apoptóticas.  

Nas figuras 4.29 e 4.30 nos tratamentos com 155 M de acetaldeído (97% de 

viabilidade celular), apesar de ocorrer um aumento na quantidade de cálcio, como descrito, 

anteriormente, por Holownia e col. (Holownia et al., 1999) a atividade mitocondrial não 

diminuiu, ao contrário, aumentou. Este fato pode estar ligado a um efeito de compensação 

da mitocôndria para diminuir o estresse gerado pelo tratamento, ou então, a um 

desacoplamento mitocondrial que aumentaria a sua atividade. Este efeito provocado por 

pequenas quantidades de aldeído já foi observado em outros trabalhos do grupo com 2,4- 

decadienal (Sigolo et al., 2008).  

Nos tratamentos com 703 M de acetaldeído, verificamos diminuição da atividade 

mitocondrial e aumento da quantidade de cálcio intracelular, estes resultados estão de 

acordo com a alta citotoxidade do acetaldeído que resultou em 75% de viabilidade celular e, 

portanto possível morte por apoptose de 25% das células tratadas (figura 4.28).  

Já, nos tratamentos com 953 M de acetaldeído foi observada a diminuição na 

atividade mitocondrial e quantidade de cálcio intracelular. Este último pode estar associado 

ao alto número de células mortas (figura 4.28) resultando em aumento de poros da 

membrana, o que promoveria a saída do metal e a diminuição da fluorescência. 

  Também, nos tratamentos com 1953 M de acetaldeído notamos diminuição da 

quantidade de cálcio intracelular provavelmente pelo mesmo motivo apresentado nos 

tratamentos com 953 M do aldeído, além de aumento da atividade mitocondrial que não é 
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relevante já que com apenas 40% de células vivas, mais fluoróforo pode ter entrado pela 

membrana e a fluorescência medida superestimada. 

 

A B C

ED

 

 

Figura 4.29. Intensidade de fluorescência para cálcio intracelular (FL1) e atividade da 

mitocôndria (FL4) em diversas concentrações de acetaldeído (Controle (A), 155 M (B), 703 

M (C), 953 M (D) e 1953 M (E). 
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Figura 4.30. Atividade mitocondrial (A) e cálcio intracelular (B) após tratamento de células 

IMR-90 em diferentes concentrações de acetaldeído (155, 703, 953 e 1953 M). *** p<0,001 

comparado com controle, # p<0,001 comparado com 165 M, 703 M, 953 M de 

acetaldeído, § p<0,001 comparado com 165 M de acetaldeído, ** p<0,01 comparado com 

controle. 
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4.3.5. Avaliação da fragmentação do DNA com iodeto de propídeo 

A análise do conteúdo de DNA presente no núcleo celular é um marcador para 

apoptose bastante utilizado, uma vez que células apoptóticas apresentam um padrão de 

fragmentação (Oancea et al., 2006). Dependendo da fase do ciclo celular em que se 

encontram, células normais deverão apresentar conteúdo de DNA igual a 2n ou 4n, 

enquanto células em apoptose apresentarão DNA menor que 2n, geralmente múltiplos de 

200 pares de bases, que representa o tamanho do DNA enovelado em torno de um 

nucleossomo. 

Nestes experimentos utilizamos tampão de lise à base de triton e citrato de sódio 

que permeabiliza a membrana plasmática, garantindo a entrada do iodeto de propídio em 

todas as células sem que estas se rompam por completo, permitindo assim a detecção por 

citometria de fluxo. 

A fluorescência do iodeto de propídio (FL3) é determinada pelo conteúdo do DNA ao 

qual se ligou, segundo as proporções referentes às regiões das células não apoptóticas 

(DNA íntegro) e das células apoptóticas (DNA fragmentado). Como mostrado na figura 4.31. 

 

 

Figura 4.31. Histograma representativo da fluorescência do DNA em que o iodeto de 

propídeo se ligou. 
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Na figura 4.32, demonstramos os resultados obtidos nos tratamentos de fibroblastos 

com acetaldeído e posterior marcação com PI. Nos tratamentos com 155 M e 703 M do 

aldeído, observamos aumento na fragmentação do DNA dose dependente em relação à 

quantidade de acetaldeído adicionado. Estes resultados juntamente com os mostrados no 

item 4.3.4 (aumento da quantidade de cálcio intracelular e diminuição da atividade 

mitocondrial) sugerem que a morte celular resultante da exposição dos fibroblastos normais 

pulmonares humanos ao acetaldeído pode ser promovida por apoptose. Estes dados estão 

de acordo com o trabalho reportado por Holowia e col.  (Holownia et al., 1999), que aponta 

para um aumento de cálcio intracelular e fragmentação do DNA marcado com PI em 

astrócitos de rato após tratamento com acetaldeído. 

Podemos observar na figura 4.32 que o efeito protetor do acetaldeído sobre os 

efeitos deletérios promovidos pelo aldeído foi maior no tratamento com 703 M de 

acetaldeído em relação ao tratamento com 155 M. 

Além disso, na figura 4.33, avaliamos, assim como descrito em 4.3.3, a porcentagem 

de células vivas em função de FS e SS. Observamos, também, que o tratamento com 

licopeno diminuiu a morte celular de maneira mais significativa em 703 M do que em 155 

M de acetaldeído confirmando que nos tratamentos com esta concentração do aldeído o 

licopeno pode estar protegendo contra morte celular, e em 155 M, como o número de 

células mortas é menor seu efeito é menos pronunciado. 
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Figura 4.32. Porcentagem de fragmentação do DNA celular marcado com iodeto de 

propídio após tratamento com acetaldeído. Barras pretas representam células que 

receberam apenas acetaldeído, barras brancas células que foram anteriormente pré-

tratadas com licopeno. 

 

 

Figura 4.33. Porcentagem de células vivas tratadas com 155 e 703 M de acetaldeído na 

presença ou não de licopeno (20M).  
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De fato, o efeito antiapoptótico promovido pelo licopeno já foi demonstrado por Liu e 

col. em experimentos com furões (Liu et al., 2006), onde foi observado que o efeito se dava 

diretamente na prevenção da ativação da p53.  

Um dos principais mecanismos estudados de morte celular por apoptose é via 

ativação do promotor p53 que é fosforilado pela proteína ATM a qual se liga ao DNA 

fragmentado, como descrito na introdução (1.10). Portanto, o mecanismo de proteção 

exercido pelo licopeno nos tratamentos dos fibroblastos com acetaldeído pode estar 

acontecendo de duas formas, a primeira seria pela proteção direta contra reações de 

oxidação promovidas indiretamente pelo acetaldeído no DNA. A segunda hipótese não 

envolve a proteção do DNA, mas apenas o efeito direto na ativação do p53, que poderia 

não ser fosforilado pela proteína ATM, como discutido por Liu e col. anteriormente (Liu et 

al., 2006). 

 

 

4.3.6. Investigação da peroxidação lipídica 

  A oxidação dos lipídios da membrana plasmática é um importante marcador de 

estresse oxidativo, pois além de provocar danos na membrana permitindo a entrada e saída 

de compostos com menor seletividade também levam à formação de aldeídos altamente 

reativos (p.e MDA, HNE e DDE). 

  O tratamento dos fibroblastos com acetaldeído resultou em aumento significativo de 

lipoperoxidação, em relação às células controle, nos tratamentos 58 M, 155 M e 703 M, 

que correspondem a 0,5 mM, 1 mM e 10 mM de aldeído adicionado (como apresentado em 

4.3.1). 

Quando comparados os níveis de lipoperoxidação, entre as diversas concentrações 

de acetaldeído utilizadas, observamos aumentos dose dependente nos níveis de MDA em 

resposta ao aumento da concentração de aldeído. 
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  Os possíveis efeitos antioxidantes promovidos pelo licopeno foram analisados a fim 

de minimizar os níveis de lipoperoxidação acarretados pelo tratamento com acetaldeído em 

fibroblastos viáveis. 

  O efeito antioxidante promovido pela pré-incubação das células com licopeno leva a 

diminuição dos níveis de lipoperoxidação nos tratamentos com acetaldeído. Esta proteção é 

de 75 % nos tratamentos com 58 M, 37 % com 155 M e 27 % com 703 M de 

acetaldeído, como podemos observar na figura 4.34. 

 

 

Figura 4.34.  Níveis de MDA (pmol) / proteína (mg) nas células pré incubadas com 20 M 

de licopeno e tratadas com acetaldeído (58, 155 e 703 M). * p<0,05 comparado com 

controle, THF e licopeno. ** p<0,01 comparado com AA 20 M. *** p<0,001 comparado com 

controle, THF e licopenoM. # p<0,001 comparado com mesmo tratamento sem adição de 

licopeno. Barras pretas representam células que receberam apenas acetaldeído, barras 

brancas células que foram anteriormente pré-tratadas com licopeno. 
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4.3.7. Estudo de fragmentação do DNA (Ensaio Cometa) 

O Ensaio Cometa (EC) ou “Single Cell Gel electrophoresis” (SCGE) é uma técnica 

rápida e sensível na quantificação de lesões e detecção de efeitos de reparo no DNA em 

células individuais de qualquer organismo eucarioto, independente das células estarem em 

proliferação. Estas características conferem ao teste uma ampla aplicabilidade para ensaios 

de genotoxicidade in vitro e in vivo, incluindo estudos de biomonitoramento humano e 

ambiental. 

Este ensaio é capaz de detectar danos no DNA induzidos por agentes alquilantes, 

intercalantes e oxidantes. Para alguns autores, o tamanho da cauda é proporcional ao dano 

que foi causado, porem é consenso apenas que a visualização do "cometa", significa dano 

ao nível do DNA, podendo ser quebra simples, duplas, crosslinks, sítios de reparo por 

excisão e/ou lesões álcali-lábeis. 

Nos resultados apresentados anteriormente, mostramos que o acetaldeído é capaz 

de induzir a oxidação de lipídeos da membrana plasmática e formar compostos reativos. 

Estes compostos podem, por sua vez, desencadear uma séries de reações com outras 

biomoléculas, como proteínas e DNA, podendo gerar quebras.  

O acetaldeído é um comprovado agente genotóxico (Brooks et al., 2005), podendo 

assim causar quebras no DNA e, portanto, formar cometas. A possível indução de quebras 

formadas diretamente ou indiretamente pela ação do acetaldeído no DNA de fibroblastos 

pulmonares humanos expostos a acetaldeído foi avaliado por ensaio cometa na versão 

alcalina, onde são reconhecidas apenas quebras de fita e sítios álcali-lábeis. Estes 

resultados estão apresentados nas figuras 4.35, 4.36 e 4.37. 
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Figura 4.35.  Ensaio cometa das células tratadas com 155 e 703 M de acetaldeído. MMS 

controle positivo. 

 

A figura 4.35 apresenta imagens de células aderidas no filme de agarose e coradas 

com brometo de etídio, após eletroforese. Podemos observar quatro imagens que 

representam tratamentos com 155 M e 703 M de acetaldeído (que correspondem a 1 mM 

e 10 mM do aldeído adicionado), além de células controle e tratadas com MMS, um forte 

agente alquilante e usado como controle positivo. 

O tratamento com acetaldeído nas duas concentrações exemplificadas (155 M e 

703 M) leva a um aumento visível no número de cometas formados, em relação às células 

controle. Quando comparamos apenas os tratamentos com 155 M e 703 M de 

acetaldéido o número de cometas aparentemente é o mesmo. 
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  Para uma melhor análise dos resultados, foram contadas 100 células, em duplicata, 

para todos os experimentos realizados, sendo que os cometas foram classificados de 

acordo com o tamanho de suas caudas, como descrito em materiais e métodos (3.5.7). O 

número de cometas assim como o índice dos cometas formados e seus respectivos desvios 

padrão estão listados nas figuras 4.36 e 4.37. 

 

 

 

Figura 4.36. Ensaio cometa das células pré-incubadas com 20 M de licopeno e tratadas 

com 58, 155 e 703 mM de acetaldeído. Resultados expressos pelo índice do dano (tamanho 

da cauda) nos cometas formados. * p<0,05 comparado com o mesmo tratamento sem a 

adição de licopeno. ** p<0,01 comparado com controle, THF e licopeno. *** p<0,001 

comparado com controle, THF e licopeno. # p<0,001 comparado com mesmo tratamento 

sem adição de licopeno. Barras pretas representam células que receberam apenas 

acetaldeído, barras brancas células que foram anteriormente pré-tratadas com licopeno. 
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Figura 4.37. Ensaio cometa das células pré-incubadas com 20 M de licopeno e tratadas 

com 58, 155 e 703 mM de acetaldeído. Resultados expressos pelo número de cometas 

formados. Barras pretas representam células que receberam apenas acetaldeído, barras 

brancas células que foram anteriormente pré-tratadas com licopeno. 

 

 

A partir da análise das figuras 4.36 podemos observar aumento significativo do 

índice de cometas formados nos três tratamentos com acetaldeído em relação às células 

controle. No entanto, não encontrarmos aumentos significativos, quando comparamos as 

três concentrações analisadas, apesar de notarmos uma tendência de aumento no índice 

dos formados, dose dependente em relação à concentração de acetaldeído adicionado.  

Em relação ao controle positivo, nos tratamentos com MMS, observamos que os 

aumentos apresentados nos índices dos danos ao DNA foi muito semelhante aos 

provocados pelo acetaldeído (703 M), evidenciando o elevado efeito genotóxico deste 

aldeído. 
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Na figura 4.36, também, foram apresentados os resultados em que os pré-

tratamentos com licopeno diminuíram os efeitos gerados pelo acetaldeído em todas as 

concentrações testadas. Nos tratamentos com 58 e 155 M o pré-tratamento com licopeno 

fez com que os índices dos cometas formados ficassem próximos aos níveis basais.  

Na figura 4.36 estão reportados os resultados em função do número de cometas 

formados nos tratamentos com 58, 155 e 703 M de acetaldeído em relação às células 

controle. Apesar de não apresentarem aumentos significativos, os resultados mostram a 

tendência de aumento de células com DNA fragmentado em relação ao aumento da 

concentração do aldeído. Nesta figura podemos observar, mais uma vez, que os danos 

gerados por 703 M de acetaldeído apresentam a mesma amplitude que o tratamento com 

o controle positivo (MMS 80 M). 

  O efeito da atividade antioxidante do licopeno foi avaliada também em relação ao 

número de cometas. Podemos observar na figura 4.37 que em todas as concentrações de 

acetaldeído testadas (58, 155 e 703 M), houve uma diminuição no número de células com 

DNA fragmentado em presença de 20 M de licopeno, quando comparado ao tratamento de 

mesma concentração de aldeído sem adição do antioxidante. 

  O licopeno se mostrou um agente antioxidante bastante eficaz aos danos 

provocados pelo acetaldeído na membrana plasmática e no DNA dos fibroblastos, 

diminuindo os níveis de lipoperoxidação e consequentemente fragmentação. Este fato é 

relevante, pois ainda não existem relatos na literatura que correlacionem sua ação 

antioxidante frente aos efeitos citotóxicos e genotóxicos acarretados pelo acetaldeído. 
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4.3.8. Dosagem de 8-oxodGuo no DNA de células da linhagem IMR-90 tratadas com 

acetaldeído 

A 8-oxodGuo é biomarcador de danos oxidativos no DNA mais estudado até o 

momento, a presença desta modificação do DNA configura desbalanço redox, já que seu 

mecanismo de formação envolve espécies reativas de oxigênio (HO• e 1O2). 

A formação de 8-oxodGuo foi avaliada nos fibroblastos da linhagem IMR-90 tratados 

com acetaldeído, e apresentaram aumentos significativos nos níveis 8-oxodGuo em relação 

às células controle. A figura 4.38 apresenta os resultados dos tratamentos dos fibroblastos 

com concentrações 165 e 711 M de acetaldeído (que correspondem a 1 mM e 10 mM do 

aldeído adicionado). 

  Podemos observar na figura 4.38, que há uma tendência de aumento nos níveis de 

8-oxodGuo nos tratamentos com 165 M de acetaldeído em relação às células controle. 

Quando a concentração aumenta cerca de 4 vezes, observamos um aumento de mesma 

amplitude nos níveis de 8-oxodGuo, ou seja a quantidade de bases oxidadas também 

aumenta 4 vezes quando comparamos os tratamentos de 165M  com os de 711 M do 

aldeído. Já, os níveis de bases oxidadas apresentaram-se cerca de 25 vezes maiores nos 

tratamentos com 711 M de acetaldeído do que nas células controle.  
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Figura 4.38. Níveis de 8-oxodGuo em fibroblastos pulmonares humanos (IMR-90) expostos 

a acetaldeído durante 3 h. *** p<0,001 comparado com controle e 165 M, n = 3. 

 

 

4.3.9.  Dosagem de 1,N2-propanodGuo e 1,N2-dGuo no DNA de células da linhagem 

IMR-90 tratadas com acetaldeído 

  Os fibroblastos normais pulmonares humanos da linhagem IMR-90, tratados com 

acetaldeído, apresentaram aumentos significativos nos níveis de 1,N2-dGuo e 1,N2-

propanodGuo em relação às células controle. Estes aumentos foram observados 

principalmente nas células tratadas com 711 M de acetaldeído. Já, nos tratamentos com 

165 M do aldeído, observamos acréscimo apenas no número de eteno adutos por base 

não modificada (figura 4.39 e tabela 4.9).  

  No entanto, quando comparamos os aumentos entre as duas concentrações do 

aldeído testadas, observamos que este aumento é muito maior nos níveis de 1,N2-
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propanodGuo do que de 1,N2-dGuo. Além disso, observamos que o número de propano 

adutos é maior do que as de eteno adutos formados. 

  A figura 4.39 apresenta, também, os valores de 1,N2-dGuo e 1,N2-propanodGuo 

quantificados por HPLC/ESI-MS/MS no DNA das células pré-incubadas com 20 M de 

licopeno por 2 h e posteriormente tratadas com 165 e 711 M do aldeído. Nestes 

resultados, podemos observar que houve uma diminuição do dano em todas as 

concentrações de acetaldeído testadas, e que este decréscimo ocorreu nos dois adutos 

analisados. 

  Os níveis de adutos encontrados nas células controle, tratadas com THF e licopeno 

foram aproximadamente os mesmos, evidenciando que o pré-tratamento com licopeno, e 

que seu solvente THF, não são genotóxicos para as células. Além disso, podemos observar 

que os níveis basais entre os dois adutos nas células controle são, aproximadamente, 

iguais, cerca de 3 adutos a cada 108 bases não modificadas, como apresentado em 4.2.2.  

 

 

 

Tabela 4.9. Níveis de 1,N2-dGuo e 1,N2-propanodGuo no DNA das células tratadas com 

licopeno e acetaldeído. 
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Figura 4.39.  Quantificação de 1,N2-dGuo / 107 dGuo (A) e 1,N2-propanodGuo/ 107 dGuo 

(B) nos DNA das células tratadas com 20 M de licopeno e acetaldeído (AA). *** p<0,001 

comparado com controle e 165 M. Barras pretas representam células que receberam 

apenas acetaldeído, barras brancas células que foram anteriormente pré-tratadas com 

licopeno. 
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4.4.  Avaliação da quebra de DNA plasmídial após reação com acetaldeído 

A reação do acetaldeído com DNA resulta na formação de adutos (figura 1.5), porém 

ainda não é conhecido se a formação dos mesmos leva a fragmentação da cadeia. Além 

disso, como observamos que a incubação das células com o aldeído leva a fragmentação 

do DNA (ensaio cometa 4.3.4 e marcação com iodeto de propídeo 4.3.9) e este mecanismo 

ainda precisa ser elucidado. 

  Mediante os efeitos provocados pelo acetaldeído no DNA, resolvemos expor DNA 

plasmidial ao aldeído na presença de lisina, a fim de verificarmos se a fragmentação da 

cadeia é resultado da interação direta do acetaldeído com as bases nitrogenadas na 

formação dos adutos ou se esta quebra é causada por um produto de reação do aldeído 

com algum componente celular. 

  Na figura 4.40 onde representamos a porcentagem de DNA intacto e na forma 

circular aberta, após incubação com diferentes concentrações de acetaldeído, podemos 

observar que a reação com DNA não acarretou nenhuma fragmentação significativa do 

plasmídio, o que comprova que o mecanismo de quebra da cadeia não é resultado da 

reação direta do aldeído com o DNA, ou seja, pode ser provocado por mecanismos de 

reparo, reações de produtos secundários ou apoptose, e por isso mereceria ser investigado.  
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Figura 4.40. Fragmentação de DNA plasmídial após tratamento com acetaldeído. 

 SC – superenovelado, OC- circular aberto. 
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Tratamento de ratos Wistar com acetaldeído 

4.5. Tratamento de ratos Wistar com acetaldeído intraperitoneal por 8 dias 

Ratos Wistar tratados i.p. com 150 mg/Kg de acetaldeído diluído em solução salina 

0,9%, pH 5, apresentaram durante o período de tratamento (8 dias) uma perda significativa 

de peso em contraposição com ratos que receberam apenas injeções de solução salina 

0,9% e os ratos controle. Além disso, durante o tratamento ocorreu o óbito de um dos 

animais do grupo inoculado com acetaldeído. 

É importante ressaltar que os valores de concentração utilizados foram baseados em 

dados da literatura, que variam de 10 a 400 mg/Kg de aldeído e obtiveram resultados 

bastante interessantes de diminuição de locomoção, depressão, aversão, entre outros. No 

entanto, em nenhum destes trabalhos foi reportado morte ou que os animais apresentavam-

se debilitados (Quertemont et al., 2005). 

A tabela 4.10 apresenta as médias e o desvio padrão da variação do peso para cada 

um dos animais. 

 

Tabela 4.10. Média do aumento e perda de peso dos ratos controle, veículo (0,9 % NaCl) e 

tratados com 150 mg/Kg de acetaldeído. (*** p<0,001, acetaldeído em relação a controle e 

veículo). 
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A figura 4.41 apresenta o gráfico que ilustra a média do decremento de peso destes 

animais em contraposição ao aumento contínuo dos animais que não receberam injeções 

de acetaldeído (veículo e controle). 

 

 

Figura 4.41.  Gráfico ilustrativo da variação da massa dos animais inoculados ou não com 

acetaldeído. 

 

   Esta diminuição de massa dos animais tratados com acetaldeído, apesar de 

preliminar é bastante interessante uma vez que pode indicar uma mudança no padrão 

fisiológico ou uma disfunção metabólica provocados pelo aldeído. No entanto, uma grande 

diminuição de massa durante o tratamento, como nos animais 4 e 5 que emagreceram 

cerca de 20 % da inicial, não era o objetivo inicial, pois é mais tóxico do que o esperado. 

Além de, estar contra os princípios permitidos pelo comitê de ética.  

  Porém, vale ressaltar que apenas dois animais dos cinco que ficaram no final do 

experimento apresentaram grande diminuição de massa, os outros três perderam menos de 

10 % do peso inicial. O animal que veio a óbito no decorrer do experimento não 

apresentava grande emagrecimento como os animais 4 e 5, a causa morte não foi 

identificada. 
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4.5.1.  Investigação de lipoperoxidação – Quantificação do aduto MDA-TBA 

  O efeito provocado pelo acetaldeído na lipoperoxidação foi monitorado pela 

quantificação do aduto fluorescente formado pelo MDA com o ácido tiobarbitúrico por 

HPLC/FD. 

 Observamos um aumento significativo de 70% nos níveis de MDA-TBA nos fígados dos 

ratos que receberam 150 mg/Kg de acetaldeído i.p. quando comparado aos animais que 

receberam solução salina 0,9% i.p., ou aos que não receberam nenhum tipo de tratamento 

(figura 4.42).  

  As análises de lipoperoxidação nos pulmões e cérebro destes animais não 

apresentou aumento significativo em relação ao controle e veículo, apesar de no cérebro ter 

havido uma tendência bastante pronunciada de indução de formação de MDA nos ratos 

tratados com acetaldeído (dados não apresentados). 

 

 

 

 

Figura 4.42. Níveis de lipoperoxidação no fígado dos ratos tratados via intraperitoneal com 

150 mg/Kg de acetaldeído em relação aos grupos controle. *p<0,005, comparado 

acetaldeído em relação ao controle e veículo, n=5. 
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4.5.2. Estudo de fragmentação do DNA (ensaio cometa) 

Nos experimentos com animais tratados que receberam 150 mg ∕ kg de acetaldeído 

i.p. durante 8 dias, observamos que os níveis de fragmentação do DNA no fígado dos ratos 

que receberam acetaldeído foram duas vezes e meia maiores que os níveis de 

fragmentação apresentados nos ratos controle e cerca de duas vezes nos ratos que 

receberam injeções de solução salina 0.9%. Não houve variação nos níveis de 

fragmentação do DNA nos pulmões e cérebro destes animais. 

  A figura 4.43 apresenta os resultados de fragmentação do DNA do fígado dos 

animais tratados com acetaldeído. 

 

 

Figura 4.43.  Níveis de fragmentação do DNA no fígado de ratos tratados via intraperitoneal 

com 150 mg/Kg de acetaldeído. ***p<0,001, comparado acetaldeído em relação ao controle 

e veículo, n=5. 
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4.5.3. Análise de 1,N2-propanodGuo e 1,N2-dGuo no fígado, pulmão e cérebro dos 

ratos tratados com acetaldeído 

A análise de 1,N2-propanodGuo e 1,N2-dGuo por HPLC acoplado a espectrometria 

de massa, com a utilização da metodologia descrita em 3.4, no fígado, pulmão e cérebro 

dos animais tratados por 8 dias com acetaldeído, resultou em aumento significativo dos dois 

adutos apenas no fígado. Assim, como nos demais experimentos apresentados acima 

(MDA e ensaio cometa), o tratamento veículo não induz qualquer efeito genotóxico tanto no 

fígado como no pulmão e cérebro dos animais. A figura 4.44 apresenta a quantificação de 

1,N2-propanodGuo e 1,N2-dGuo respectivamente, no fígado dos animais expostos a doses 

de 150 mg ∕ kg de acetaldeído durante 8 dias.  
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Figura 4.44. Quantificação de 1,N2-propanodGuo e 1,N2-dGuo no fígado de ratos tratados 

com 150 mg/Kg de acetaldeído durante 8 dias. n = 5, * p<0,05 comparado com controle e 

veículo. 
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4.6. Tratamento de ratos Wistar com acetaldeído intraperitoneal por 30 dias 

Ratos Wistar, tratados via intraperitoneal com 60 mg/kg de acetaldeído, tiveram seu 

peso acompanhado durante 30 dias de tratamento.  Podemos observar (figura 4.45) que 

todos os grupos, acetaldeído, veículo e controle aumentaram de peso de forma semelhante. 

Diferente do experimento em que animais tratados por 8 dias com 150 mg/Kg de 

acetaldeído perderam peso de maneira significativa frente a animais controle e veículo que 

igualmente engordaram durante o experimento. 

 

 

 

Figura 4.45. Porcentagem do aumento do peso dos animais tratados com 60 mg/kg 

acetaldeído durante 30 dias, n = 6. 

  

O perfil de aumento de peso dos animais foi o mesmo, ou seja, tanto acetaldeído 

como controle e veículo apresentaram aumento similar de massa corpórea durante o 

período, o que evidencia que o tratamento de maior duração, com concentração diária 

menor de acetaldeído, não resulta em alterações fisiológicas, como foi observado nos 

tratamentos com 150 mg/Kg de acetaldeído i.p. durante 8 dias. 

  Em ambos experimentos com injeções de 150 mg/kg durante 8 dias, ou 60 mg/Kg 

durante 30 dias a concentração final de acetaldeído ao qual os ratos foram expostos foi a 
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mesma, ou seja, cada um recebeu 1200 mg/Kg do aldeído total ao final dos experimentos. 

Além disso, o tratamento de 60 mg/Kg foi estipulado baseando-se em medidas da 

concentração de acetaldeído na atmosfera da cidade de São Paulo, que alcança valores 

próximos a 50 ppb, e na taxa de respiração média dos animais (De Martins et al., 1999). 

 

 

4.6.1. Investigação de lipoperoxidação – Quantificação do aduto MDA-TBA no fígado e 

cérebro dos ratos tratados com acetaldeído durante 30 dias 

  Nos experimentos em que os ratos foram tratados por 30 dias com 60 mg/Kg de 

acetaldeído intraperitoneal, observamos um aumento significativo da lipoperoxidação, cerca 

de 5 vezes no fígado e 3,5 vezes no cérebro frente aos ratos controle e veículo, figura 4.46. 

Além disso, destacamos que os valores do aduto MDA-TBA são maiores no cérebro do que 

no fígado, isso pode ser um reflexo deste tecido que apresenta grande concentração de 

lipídeos, constituintes principais da bainha de mielina dos neurônios (Adibhatla et al., 2007). 

Destacamos também, que os pulmões destes animais tratados com acetaldeído não 

apresentaram nenhum efeito frente aos controles e veículos 
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Figura 4.46. Níveis de MDA-TBA no fígado (A) e cérebro (B) de ratos tratados com 

60mg/Kg de acetaldeído. (*** p< 0,001 comparado com controle e veículo, ** p < 0,01 

comparado com controle e veículo), n = 6. 
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4.6.2 Estudo de fragmentação do DNA (ensaio cometa) 

Ratos tratados com acetaldeído por 30 dias com doses de 60 mg ∕ kg tiveram 

aumentos  nos níveis de fragmentação do DNA de, aproximadamente, 2 vezes no cérebro e 

1,5 vezes no fígado. Os pulmões dos animais que receberam acetaldeído, assim como em 

todos os experimentos apresentados até o momento com ratos tratados via intra-peritoneal, 

não apresentaram aumentos de fragmentação do DNA em relação aos controles. 

  A figura 4.47 apresenta os resultados de fragmentação do DNA do fígado e cérebro 

dos animais tratados com acetaldeído. A porcentagem de cometas em relação às células 

intactas  nos cérebros dos animais tratados com acetaldeído é maior que nos fígados, cerca 

de 2 vezes (18,4 contra 9,5), mesmo que os níveis basais dos controles também sejam 

maiores no cérebro, podemos observar que a porcentagem de aumento de um tecido em 

relação ao ouro foi o dobro. Este fato pode indicar um possível reparo de DNA e 

detoxoficação mais eficientes no fígado do que no cérebro e também uma maior fragilidade 

do ultimo em relação ao acetaldeído.  
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Figura 4.47.  Níveis de fragmentação do DNA no fígado e cérebro de ratos tratados via 

intraperitoneal com 60 mg/Kg de acetaldeído. *p<0,005 acetaldeído em relação ao controle 

e veículo, **p<0,01, acetaldeído em relação ao veículo, *p<0,05 acetaldeído em relação ao 

controle. 
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4.6.3 Análise de 1,N2-propanodGuo e 1,N2-dGuo no fígado e cérebro dos ratos 

tratados com acetaldeído 

Os animais que receberam tratamento com injeções de 60 mg/Kg de acetaldeído 

durante 30 dias, apresentaram aumento significativo apenas no cérebro dos adutos 

analisados. As figuras 4.48 e 4.49, mostram a quantificação de 1,N2-propanodGuo e 1,N2-

dGuo no fígado e cérebro de 6 destes animais. 

Na figura 4.48, observamos que tanto 1,N2-propanodGuo como 1,N2-dGuo não 

encontram-se aumentados no fígado, isto sugere que o tratamento com menor quantidade 

de acetaldeído, porém durante maior tempo, pode permitir que o sistema de reparo ou 

maior detoxificação sejam ativados e estas lesões, provavelmente, reparadas. De fato, 

estes adutos são reparados por excisão de bases e nucleotídeos ou também por 

recombinação homóloga (Brooks et al., 2005; Gros et al., 2003; Liu et al., 2006). 

Na figura 4.49 observamos que, ao contrário do fígado, o cérebro dos animais 

tratados apresentou aumento significativo dos adutos analisados, em comparação aos 

animais controle e veículo.  

Está demonstrado que o acetaldeído, quando é formado pela oxidação do etanol, 

penetra com dificuldade dos tecidos periféricos para o sangue e cérebro devido à barreira 

metabólica imposta pela aldeído desidrogenase presente no endotélio capilar e astrócitos 

(Shultz et al., 1980; Sippel, 1974; Zimatkin, 1991).  

No entanto, nossos resultados, mostram que apesar de ter sido injetado via 

intraperitoneal o acetaldeído penetrou pelos tecidos alcançando o cérebro. O que pode 

também ser demonstrado pelo aumento de 1,N2-dGuo formado por um mecanismo de 

ação indireta do aldeído e aumento de estresse oxidativo.  

  Estes dados reforçam que o DNA do cérebro dos animais tratados com acetaldeído 

por 30 dias i.p. apresenta mais lesões do que o dos outros tecidos analisados, fígado e 

pulmão, apesar de termos encontrado aumento de lipoperoxidação maiores no fígado dos 
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animais tratados com acetaldeído em relação aos controles. No entanto, a quantidade de 

MDA formada no cérebro é sempre maior do que nos demais tecidos devido à quantidade 

de lipídeos que este tecido apresenta (Adibhatla et al., 2007). 

  Também, podemos observar nestes resultados uma tendência de aumento dos 

níveis de 1,N2-dGuo  no fígado dos ratos controle em comparação com os animais que 

receberam acetaldeído por 8 dias. Esta tendência pode ter ocorrido pois em tratamentos 

mais longos em que os animais são sacrificados mais velhos pode ocorrer aumento da 

produção endógena de radicais livres, que por sua vez desencadeiam uma série de reações 

intracelulares como lipoperoxidação, danos ao DNA e proteínas (Jones, 2008; Pamplona, 

2008).  
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Figura 4.48. Quantificação de 1,N2-propanodGuo e 1,N2-dGuo no fígado de ratos tratados 

com 60 mg/Kg de acetaldeído durante 30 dias, n = 6. 
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Figura 4.49. Quantificação de 1,N2-propanodGuo e 1,N2-dGuo no cérebro de ratos 

tratados com 60 mg/Kg de acetaldeído durante 30 dias, n = 6. ** p < 0,0,1 e *** p < 0,005 

comparados com controle e veículo. 
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4.7. Tratamento de ratos Wistar com acetaldeído por gavage durante 8 dias 

Ratos Wistar, tratados por gavage com 150 mg/kg de acetaldeído, tiveram seu peso 

acompanhado nos 8 dias de tratamento.  Durante este período todos os grupos, 

acetaldeído, veículo e controle aumentaram de peso de forma semelhante. Diferente do 

experimento em que animais tratados por 8 dias com 150 mg/Kg de acetaldeído injetado 

intra-peritoneal, que perderam peso de maneira significativa frente a animais controle e 

veículo que igualmente engordaram durante o experimento. 

 

 

Figura 4.50. Tabela representativa do aumento da massa de cada animal em relação à 

inicial e gráfico que demonstra a média das massas de todos os animais durante o 

tratamento com acetaldeído por gavage de 150 mg ∕ kg em 8 dias, n = 7. 
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Podemos observar que o perfil de aumento de peso dos animais foi o mesmo, ou 

seja, tanto acetaldeído como controle e veículo apresentaram aumento similar médio de 

massa durante o período (7,4 g para controle, 8,6 g para veículos e 10,2 g para 

acetaldeído), o que evidencia que o tratamento com esta concentração de aldeído não 

causa mudanças aparentes nos animais tratados, diferente do que observamos nos animais 

que receberam a mesma dose durante o mesmo período, porém, via intraperitoneal (item 

4.5). 

  

4.7.1. Investigação de lipoperoxidação – Quantificação do aduto MDA-TBA no fígado, 

pulmão e cérebro dos ratos tratados com acetaldeído durante 8 dias por gavage 

  Ratos Wistar tratados com acetaldeído por gavage diária de 150 mg /Kg de 

acetaldeído não apresentaram níveis aumentados de lipoperoxidação nos pulmões e no 

fígados. Os cérebros destes animais apresentaram aumento de, aproximadamente, 1,3 

vezes nos níveis de MDA nos animais tratados com acetaldeído em relação aos veículos e 

controles. 

  A figura 4.51 apresenta as tabelas com os valores das médias de MDA (nmol) / 

massa de tecido (g) para os fígados, cérebros e pulmões. Além disso, também apresenta o 

gráfico do aumento representativo da lipoperoxidação no cérebro dos animais tratados com 

acetaldeído em relação aos controles. 
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Figura 4.51. Níveis de MDA-TBA no fígado pulmão e cérebro de ratos  tratados com 150 

mg/Kg de acetaldeído durante 8 dias. ** p < 0,01 comparado com controle e veículo, n = 7. 
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4.7.2 Estudo de fragmentação do DNA (ensaio cometa) 

  Os tecidos dos ratos tratados com acetaldeído, apresentaram no fígado, cérebro e 

pulmão, aumentos significativos de cometas em relação ao controle (figura 4.52). Estes 

resultados foram expressos por momento da cauda (do inglês – Olive Tail Moment), que 

relaciona a intensidade da cauda em relação ao seu comprimento.  

É interessante notar que em todos os tratamentos, também observamos aumentos 

de cometas nos grupos tratados com solução salina 0,9 %, o que até o momento não havia 

sido acontecido em nenhum dos experimentos apresentados, tanto em ratos 8 dias como 

nos 30 dias tratados via intra-peritoneal com acetaldeído.  
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Figura 4.52. Formação de cometas no fígado cérebro e pulmão de ratos Wistar tratados 

com 150 mg/Kg de acetaldeído por gavage durante 8 dias. *** p < 0,001 comparado com 

controle e veículo, ** p < 0,01 comparado com controle, n = 7. 
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4.7.3 Análise de 1,N2-propanodGuo e 1,N2-dGuo no fígado e cérebro dos ratos 

tratados com acetaldeído 

Os animais que receberam tratamento com injeções de 150 mg/Kg de acetaldeído 

durante 8 dias por gavage apresentaram aumento significativo dos adutos analisados 

apenas no cérebro. As tabelas 4.11 a 4.12, apresentam a quantificação de 1,N2-

propanodGuo e 1,N2-dGuo no fígado e pulmão destes animais. 

 

 

Tabela 4.11. Quantificação de 1,N2-propanodGuo e 1,N2-dGuo no fígado de ratos tratados 

com 150 mg/Kg de acetaldeído durante 8 dias por gavage. n = 7. 

 

 

 

 

Tabla 4.12. Quantificação de 1,N2-propanodGuo e 1,N2-dGuo no pulmão de ratos tratados 

com 150 mg/Kg de acetaldeído durante 8 dias por gavage. n = 7 
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  É interessante notar, que estes animais também apresentaram aumento de 

lipoperoxidação apenas no cérebro, apesar de termos observado aumento de fragmentação 

do DNA em todos os tecidos analisados. Mesmo que os níveis de lipídeos oxidados estejam 

maiores no cérebro, o aumento da formação 1,N2-dGuo não foi observado. Os níveis de 

1,N2-propanodGuo, que apresentaram-se cerca de 5 vezes  maiores no cérebro em relação 

ao controle e veículo. A figura 5.53 apresenta a quantificação de 1,N2-propanodGuo e 1,N2-

dGuo no DNA do cérebro dos animais que receberam 150 mg/Kg acetaldeído por gavage 

durante 8 dias. 

  

 

 

Figura 4.53. Quantificação de 1,N2-propanodGuo e 1,N2-dGuo no cérebro de ratos 

tratados com 150 mg/Kg de acetaldeído durante 8 dias por gavage. n = 7. *** p < 0,001 

comparado com controle e veículo. 
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4.8. Tratamento de ratos Wistar com acetaldeído por gavage durante 30 dias 

Ratos Wistar, tratados por gavage com 60 mg/kg de acetaldeído, tiveram seu peso 

acompanhado nos 30 dias de tratamento.  Durante este período, todos os grupos, 

acetaldeído, veículo e controle aumentaram de peso de forma semelhante.  

 

 

 

 

Figura 4.54. Representação do aumento da massa média dos animais durante o tratamento 

com acetaldeído por gavage de 60 mg ∕ kg em 30 dias, n = 7. 

 

Podemos observar que o perfil de aumento de peso dos animais foi o mesmo, 

apesar de o grupo que recebeu acetaldeído ter apresentado aumento médio de massa um 

pouco menor que os demais (58,4 g para controle, 58,9 g para veículos e 45,7 g para 

acetaldeído). Estes resultados evidenciam que o tratamento com esta concentração de 

aldeído não apresentou toxicidade aparente nos animais tratados, igualmente apresentado 

pelos ratos que receberam esta mesma dose via intra-peritoneal. 
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4.8.1. Investigação de lipoperoxidação – Quantificação do aduto MDA-TBA no fígado, 

pulmão e cérebro dos ratos tratados com acetaldeído durante 8 dias por gavage 

  Ratos Wistar tratados com acetaldeído por gavage diária de 60 mg /Kg de 

acetaldeído não apresentaram níveis de aumentados de lipoperoxidação nos cérebros e no 

fígados. Os pulmões dos animais tratados com acetaldeído apresentaram aumento de cerca 

de 2,1 vezes nos níveis de MDA em relação ao controle e 1,5 vezes em relação ao veiculo. 

  A figura 4.55 apresenta os valores das médias de MDA (nmol) / massa de tecido (g) 

para os fígados, cérebros e pulmões. Além disso, também apresenta o gráfico do aumento 

representativo da lipoperoxidação no pulmão dos animais tratados com acetaldeído em 

relação aos controles. 
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Figura 4.55. Níveis de MDA-TBA no cérebro, fígado e pulmão de ratos Wistar tratados com 

60 mg/Kg de acetaldeído durante 30 dias. *** p < 0,001 comparado com controle e ** p < 

0,01 comparado com veículo, n = 7. 
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4.8.2 Estudo de fragmentação do DNA (ensaio cometa) 

  Os tecidos dos ratos tratados com acetaldeído não apresentaram aumentos 

significativos de cometas em relação ao controle. Estes resultados foram expressos por 

momento da cauda (do inglês – Olive Tail Moment) que relaciona a intensidade da cauda 

em relação ao seu comprimento.  

Na figura 4.56 apresentamos o gráfico representativo em que os fígados, pulmões e 

cérebros dos animais tratados com acetaldeído não apresentaram aumentos significativos 

de cometas em relação aos controles e veículos. 
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Figura 4.56. Formação de cometas no fígado e cérebro de ratos tratados com 60 mg/Kg de 

acetaldeído durante 30 dias, n = 7. 
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4.8.3 Análise de 1,N2-propanodGuo e 1,N2-dGuo no fígado e cérebro dos ratos 

tratados com acetaldeído 

Os animais que receberam tratamento com injeções de 60 mg/Kg de acetaldeído 

durante 30 dias por gavage apresentaram aumento significativo dos adutos analisados no 

fígado e pulmão. As figuras 4.57 e 4.58 e a tabela 4.13 apresentam a quantificação de 1,N2-

propanodGuo e 1,N2-dGuo no fígado e pulmão e cérebro de 7 destes animais. 

 

 

Figura 4.57. Quantificação de 1,N2-propanodGuo e 1,N2-dGuo no fígado de ratos tratados 

com 60 mg/Kg de acetaldeído durante 30 dias por gavage. n = 7. *** p < 0,001 comparado 

com controle e veículo. 
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Figura 4.58. Quantificação de 1,N2-propanodGuo e 1,N2-dGuo no pulmão de ratos tratados 

com 60 mg/Kg de acetaldeído durante 30 dias por gavage, n = 7. ** p < 0,05 comparado 

com controle e veículo. 

 

Tabela 4.13. Quantificação de 1,N2-propanodGuo e 1,N2-dGuo no cérebro de ratos 

tratados com 60 mg/Kg de acetaldeído durante 30 dias por gavage. n = 7. 
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  Os animais tratados com 60 mg/Kg de acetaldeído durante 30 dias por gavage não 

apresentaram níveis aumentados de peroxidação lipídica no fígado, apesar de termos 

encontrado uma tendência de aumento de cometas formados e aumento significativo dos 

dois adutos de DNA analisados. No pulmão dos animais ocorreu aumento significativo de 

lipoperoxidação e de 1,N2-dGuo. E, no cérebro não foi observada nenhuma mudança dos 

parâmetros analisados. 

 

4.9. Tratamento de ratos Wistar com acetaldeído via respiração por 50 dias 

Ratos Wistar, tratados por inalação com concentrações de acetaldeído que variavam 

de 0 a 90 ppb, tiveram seu peso acompanhado nos 50 dias de tratamento.  Durante este 

período, todos os grupos, acetaldeído, veículo e controle aumentaram de peso de forma 

semelhante.  
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Figura 4.59. Massa média de todos os animais durante o tratamento com acetaldeído por 

inalação (A) de acetaldeído em 50 dias, n = 5. (B) representa massa dos 5 animais que 

respiraram 90 ppb de acetaldeído e (C) representa massa dos 5 animais que respiraram 30 

ppb de acetaldeído durante todo o experimento. 

 

 

Podemos observar que o perfil de aumento de peso dos animais foi o mesmo para 

todos os grupos com exceção dos animais que receberam 90 ppb de acetaldeído, que 

aumentaram de peso mais expressivamente nos últimos 15 dias de experimento comparado 

com demais grupos, como pode ser observado na figura 4.59, que apresenta as pesagens 

dos animais de 90 ppb (B) em comparação com os de 30 ppb (C).  

Analisando a diferença de massa corpórea final e inicial de cada grupo, constatamos 

que realmente, animais 90 ppb engordaram significativamente mais que os demais grupos, 

figura 4.60. Animais tratados com 0 ppb e 10 ppb ganharam cerca de 35 g durante os 50 
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dias de tratamento, enquanto os que respiraram 30 ppb ganharam 45 g e os de 90 ppb, 

aproximadamente 98 g. É interessante notar que, quanto maior a concentração de 

acetaldeído inalada, maior também o ganho de massa corpórea. Este aumento pode ter 

ocorrido por muitas razões, como maior consumo de ração, acúmulo de líquido ou 

metabolização do aldeído, porém, este efeito precisa ser melhor investigado. 

 

 

 

 
Figura 4.60. Diferença entre massa corpórea final e inicial (g) dos animais que respiraram 

variadas concentrações de acetaldeído. *** p < 0,001 comparado com ambiente, 0 ppb, 10 

ppb e 30 ppb de acetaldeído. 

 

4.9.1. Investigação de lipoperoxidação – Quantificação do aduto MDA-TBA no pulmão 

fígado e cérebro dos ratos tratados com acetaldeído durante 50 dias por respiração 

  Ratos Wistar tratados com acetaldeído por inalação constante de variadas 

concentrações de acetaldeído apresentaram níveis de aumentados de lipoperoxidação no 

cérebro, pulmão e fígado. 

  Os fígados dos animais que receberam 30 ppb e 90 ppb de acetaldeído 

apresentaram aumento médio de 4 e 6 vezes nos níveis de lipoperoxidação em relação aos 
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animais que respiraram 10 ppb de acetaldeído  e aos controles, ambiente e 0 ppb. Quando 

comparados os animais que respiraram 30 ppb e 90 ppb de acetaldeído, observamos 

aumento de 2 vezes nos níveis de lipoperoxidação (figura 4.61). 

 

 

 

 

Figura 4.61. Níveis de MDA-TBA no fígado de ratos Wistar tratados com acetaldeído 

durante 50 dias. *** p < 0,001 comparado com ambiente, 0 ppb e 10 ppb de acetaldeído. 

 

  Os pulmões dos animais tratados com acetaldeído apresentaram aumentos de 

lipoperoxidação dose dependente com o aumento da dose de acetaldeído inalado. No 

entanto, também observamos aumentos de MDA no pulmão dos animais que estavam 

confinados e respiraram ar sem acetaldeído (figura 4.62). Os níveis de MDA nos ratos que 

respiraram 30 e 90 ppb foram praticamente os mesmos. 
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Figura 4.62. Níveis de MDA-TBA no pulmão de ratos tratados com acetaldeído durante 50 

dias. *** p < 0,001 comparado com ambiente, 0 ppb e 10 ppb de acetaldeído, ** p < 0,01 

comparado com ambiente. 

 

  O cérebro dos ratos que respiraram ar com 0 ppb de acetaldeído e que inalaram 10 

ppb de acetaldeído apresentou aumentos significativos de lipoperoxidação em relação aos 

animais ambiente, assim como observado nos pulmões. Surpreendentemente, os animais 

que respiraram 30 ppb e 90 ppb apresentaram um decaimento significativo nos níveis de 

MDA em relação aos animais que respiraram 10 ppb (figura 4.63). 
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Figura 4.63. Níveis de MDA-TBA no cérebro de ratos tratados com acetaldeído durante 50 

dias. *** p < 0,001 comparado com ambiente e 10 ppb de acetaldeído, ** p < 0,01 

comparado com ambiente e 0 ppb de acetaldeído, * p < 0,05 comparado com 10 ppb de 

acetaldeído. 

 

 

4.9.2 Estudo de fragmentação do DNA (ensaio cometa) 

  A análise de cometas nos ratos que respiraram acetaldeído não resultou em 

aumentos significativos de quebra no DNA do fígado e cérebro, apesar de termos 

observado uma tendência de aumento no momento da cauda dos cometas formados nos 

ratos que respiraram 10 ppb e 30 ppb de acetaldeído. (figura 4.64). Já, no pulmão destes 

animais encontramos cometas com momento de cauda, aproximadamente 2 vezes maiores 

do que os apresentados pelos ratos ambiente, 0 ppb e 10 ppb.  

  O pulmão e cérebro apresentaram diminuição significativa de fragmentação no DNA 

dos animais que respiraram 90 ppb de acetaldeído em comparação com os ratos  que 

respiraram 30 ppb (figura 4.64).  
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Figura 4.64. Formação de cometas no fígado, cérebro e pulmão de ratos tratados por 

inalação de acetaldeído durante 50 dias, n = 5. *** p < 0,01 comparado com ambiente e 0 

ppb e 10 ppb de acetaldeído, # p < 0,001 comparado com 30 ppb de acetaldeído. 
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4.9.3 Análise de 1,N2-propanodGuo e 1,N2-dGuo no fígado, pulmão e cérebro dos 

ratos tratados com acetaldeído 

Os animais que receberam tratamento por inalação com diversas concentrações de 

acetaldeído durante 50 dias apresentaram aumento significativo dos adutos analisados. As 

figuras 4.65 a 4.67, mostram a quantificação de 1,N2-propanodGuo e 1,N2-dGuo no fígado, 

pulmão e cérebro destes animais. 

O pulmão dos animais apresentou aumento de 1,N2-propanodGuo e 1,N2-dGuo em 

relação aos controles. A figura 4.65 apresenta que os níveis de 1,N2-dGuo foram 

significativamente maiores nos animais que inalaram 90 ppb de acetaldeído em relação aos 

demais tratamentos. Os animais tratados com 10 ppb e 30 ppb possuíam os mesmos níveis 

de eteno aduto e estes são 1,5 vezes maiores que os apresentados pelos animais 0 ppb. 

Os níveis de 1,N2-propanodGuo nos animais que respiraram 10 ppb, 30 ppb e 90 ppb de 

acetaldeído são significativamente maiores que os animais ambiente e 0 ppb. Além disso, 

podemos observar que o aumento nos níveis do propano aduto é dose dependente em 

relação ao aumento da concentração de acetaldeído inalada, como pode ser observado na 

curva da figura 4.65 (R = 0,9782). 

No fígado, como apresentado na figura 4.66 apresentamos resultados que 

demonstram que os níveis de 1,N2-propanodGuo aumentaram dose dependente com o 

aumento da concentração de acetaldeído administrada. No entanto, apesar de, também 

termos encontrado aumentos dose dependente de lipoperoxidação nestes tecidos (4.9.1), 

estes aumentos não se refletiram na formação de eteno adutos e de fragmentação de DNA 

(4.9.2), sugerindo que o próprio acetaldeído esta promovendo o aumento nos níveis do 

propano aduto. 

  Por fim, nos cérebros dos animais tratados observamos apenas tendência de 

aumento de 1,N2-propanodGuo e 1,N2-dGuo dose dependente em relação à quantidade de 

acetaldeído inalada, como pode ser observado na figura 4.67.  
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Figura 4.65. Quantificação de 1,N2-propanodGuo e 1,N2-dGuo no pulmão de ratos tratados 

com acetaldeído por inalação durante 50 dias. n = 5. 



Resultados 

190 

 

 

 

Figura 4.66. Quantificação de 1,N2-propanodGuo e 1,N2-dGuo no fígado de ratos tratados 

com acetaldeído por inalação durante 50 dias. n = 5. 
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Figura 4.67. Quantificação de 1,N2-propanodGuo e 1,N2-dGuo cérebro de ratos tratados 

com acetaldeído por inalação durante 50 dias. n = 5. 
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4.10. Desenvolvimento da metodologia para quantificação de 1,N2-propanodGuo e 

1,N2-dGuo por HPLC/ESI/MS-MS na urina de humanos  

Alíquotas de urina de diferentes doadores foram preparadas para extração como 

descritos em materiais e métodos (3.5.1). As amostras foram extraídas em diferentes 

colunas e métodos de eluição a fim de determinamos a metodologia com maior 

porcentagem de recuperação dos adutos. Após analisarmos todas as frações das diferentes 

metodologias por HPLC acoplado a espectrometria de massa observamos que não houve 

variação significativa no perfil de eluição dos adutos. No entanto, a coluna C18 E, que 

possui fase estacionária de sílica com ramificação de cadeia com 18 carbonos e presença 

de grupos polares, retêm maior quantidade de propanodGuo, o aduto mais apolar. 

A coluna C18 convencional apresentou baixa retenção para 8-oxodGuo, que era 

eluida nas frações que continham apenas água independente da metodologia de extração 

usada, o que  inviabilizou a utilização desta coluna na extração da urina. 

Entre as três colunas restantes, foi escolhida a C18 E que apresentava a menor 

quantidade de adutos nas frações iniciais de água, 5 ou 10 % de metanol, ou seja, a que 

apresentava a maior taxa de recuperação dos adutos. 

As cinco metodologias de eluição desenvolvidas tinham como objetivo maximizar a 

recuperação, além de, obter a fração de saída dos adutos limpa de outros componentes, 

como sais que podem interferir nas análises de espectrometria de massa. 

Em todos os métodos testados, há fração inicial de água, para retirada dos sais 

abundantes na urina. Em seguida, a segunda lavagem é feita em todos os métodos com 

solução de 5 a 15 % de metanol que elui compostos muito polares e é importante para que 

a fração que contenha os adutos tenha menor quantidade de moléculas que interfiram na 

detecção por espectrometria de massas. No entanto, 8-oxodGuo  e 1,N2-dGuo são mais 

polares que 1,N2-propanodGuo e em todos os métodos começam a eluir nestas frações de 

5 e 10 %, diferente do propano adulto que inicia a eluição apenas nas frações acima de 
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50% de metanol.  Por este motivo, a fração intermediária com 40 % de metanol foi 

descartada. 

O método escolhido foi o E, que emprega após a lavagem com água, a fração de 15 

% de metanol. Em seguida, é aplicada a fração de 65 % de metanol em que os adutos são 

coletados. O rendimento final é de aproximadamente 70 % do aduto adicionado. É 

importante ressaltar, que pontos de perdas dos adutos podem ter ocorrido durante vários 

pontos do processo de extração, sendo eles nas frações de 15 %, antes da eluição 

majoritária e na de 100 %, onde ficam resquícios das moléculas não eluidas. Além disso, 

podem ocorrer perdas na liofilização e com reações secundárias durante o tempo de 

extração. No entanto, todos estes processos são minimizados com a adição de padrões 

isotopicamente marcados, cinco unidades de massa acima em relação às moléculas não 

marcadas. 

A figura 4.68, apresenta as estruturas e massas das moléculas analisadas na 

metodologia de extração de urina. 

 

 

 

Figura 4.68.  Estruturas e transições de massa dos adutos analisados na urina. 

 

  A figura 4.69, apresenta o cromatograma da fração de eluição dos adutos (65 %) 

com a utilização da metodologia E e coluna Strata C1E. Nesta figura estão representados 
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os cromatogramas da 8-oxodGuo (A), 1,N2-dGuo e seu padrão interno (B e C), 1,N2-

propanodGuo e seu padrão interno (E e F). 

 

 

 

Figura 4.69. Perfil de eluição da 8-oxodGuo (A), 1,N2-dGuo (B), 1,N2-propanodGuo (D), 

seus padrões isotópicos (C e E). 

 

Para validação do método foram construídas curvas de calibração 8-oxodGuo, 1,N2-

dGuo e 1,N2-propanodGuo com seus padrões isotopicamente marcados. As concentrações 

dos padrões variaram entre 100 amol e 100 fmol, sendo que em cada amostra foi 

adicionado 100 fmol do padrão interno. A curva foi construída pela relação entre as áreas 

de cada aduto e seu respectivo padrão marcado versus a quantidade de padrão não 

marcado adicionado. A figura 4.70 apresenta as curvas de calibração dos três adutos 
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descritos acima, sendo que as curvas apresentadas possuem alto índice de linearidade (R 

maiores que 0.98). 

 

 

Figura 4.70. Curvas de calibração 8-oxodGuo, 1,N2-dGuo e 1,N2-propanodGuo para 

quantificação de adutos de DNA na urina de humanos. 
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4.10.1 Quantificação de 1,N2-propanodGuo e 1,N2-dGuo por HPLC/ESI/MS-MS na 

urina de humanos  

As quantificações dos níveis basais de 8-oxodGuo, 1,N2-dGuo e 1,N2-propanodGuo 

na urina de humanos foram realizadas por HPLC acoplado a espectrometria de massa em 

20 doadores homens que moram na cidade de São Paulo. Todos os doadores declararam-

se não fumantes, além de não terem ingerido bebida alcoólicas dois dias antes da doação e 

também não tomarem remédios controlados para doenças crônicas. 

A quantificação dos adutos se deu a partir da extração de 1,5 mL de urina em SPE, 

sendo que todos os valores foram normalizados pela quantidade de creatinina total 

analisado por HPLC. As figuras 4.71 e 4.72 apresentam um cromatograma representativo 

da fração de eluição dos adutos. Na figura 4.71 estão representados os cromatogramas da 

8-oxodGuo (A), 1,N2-dGuo e seu padrão interno (B e C), e na figura 4.72 1,N2-

propanodGuo e seu padrão interno (A e B) e também, o perfil de eluição da amostra por UV 

(adquirido entre 200 a 350 nm) (C). Os níveis dos adutos em todas as urinas analisadas, 

assim como o valor médio e o desvio padrão estão apresentados na tabela 4.14. 

Dentre as 20 amostras de urinas analisadas, todas apresentaram 8-oxodGuo e 1,N2-

dGuo e 1,N2-propanodGuo, sendo que a quantidade de 8-oxodGuo detectada é cerca de 

1000 vezes maior que a de 1,N2-dGuo e 1,N2-propanodGuo. Os níveis médios de bases 

oxidadas foram 33 nmol de adutos por mg de creatinina e dos adutos de alquilação 50 pmol 

por mg de creatinina. 
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Figura 4.71. Perfil de eluição da 8-oxodGuo (A), 1,N2-dGuo  (B) e 1,N2-dGuo marcado 

com nitrogênio 15. 

 

 

 

 



Resultados 

198 

 

 

Figura 4.72. Perfil de eluição da 1,N2-propanodGuo  (A), 1,N2-propanodGuo marcado com 

nitrogênio 15 (B) e o perfil cromatográfico da amostra total adquirido entre 200 a 350 nm 

(C).  
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Tabela 4.14. Níveis de 8-oxodGuo, 1,N2-dGuo e 1,N2-propanodGuo na urina de humanos  

 

 

 

(ND- não detectado) 
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7. DISCUSSÃO 

7.1. Desenvolvimento da metodologia para detecção e quantificação de 1,N2-dGuo e 

1,N2-propanodGuo em DNA 

 O desenvolvimento da metodologia ultra-sensível para detecção dos adutos de DNA, 

1,N2-dGuo e 1,N2-propanodGuo, baseada em HPLC acoplado a espectrometria de massa 

permite avaliar e comparar os efeitos deletérios provocados por aldeídos, como por 

exemplo acetaldeído e crotonaldeído, provenientes de fontes endógenas e exógenas. Uma 

das vantagens do método é a quantificação e detecção on-line da dGuo não modificada. A 

metodologia exclui a necessidade de uma segunda análise para a quantificação da dGuo, 

aumentando sua precisão e eficiência. Outra vantagem é a adição de padrões 

isotopicamente marcados, antes da hidrólise do DNA conferindo, alta especificidade na 

detecção dos adutos, além de minimizar as perdas durante o preparo, injeção e ionização 

das amostras. 

 Com a utilização da metodologia os níveis basais de 1,N2-dGuo (4.01  0,32 

adutos/108 dGuo) e 1,N2-propanodGuo (3,43  0,33 adutos/108 dGuo) foram determinados 

no DNA de fibroblastos pulmonares humanos da linhagem IMR-90. 

  Adicionalmente, nós quantificamos os níveis basais deste adutos em diferentes 

tecidos de ratos Wistar, (fígado 2.47  0.61 1,N2-dGuo/108 dGuo e 4.61  0.69 1,N2-

propanodGuo/108 dGuo, cérebro 2.96  1.43 1,N2-dGuo/108 dGuo e 5.66  3.70 1,N2-

propanodGuo/108 dGuo e pulmão 0.87  0.34 1,N2-dGuo/108 dGuo e 2.25  1.72 1,N2-

propanodGuo/108 dGuo).  

  A formação endógena do 1,N2-propanodGuo e sua quantificação em tecidos de 

animais modelo ainda é controversa na literatura. A presença de 1,N2-propanodGuo foi 

investigada em estudos preliminares, que utilizavam  32P-postlabeling acoplado com TLC 

como método de detecção. Estes estudos, realizados por Schuler e Eder em ratos Fisher 



Discussão 

201 

 

344 não tratados ou tratados com crotonaldeído em diversas doses, não detectaram a 

formação endógena em níveis basais deste aduto (Budiawan et al., 2000; Schuler et al., 

2000). Entretanto, Nath e Chung quantificaram, previamente, 0,18-0,94 adutos por 106 dGuo 

de 1,N2-propanodGuo no fígado destes animais com a utilização de metodologia 

semelhante (Nath et al., 1994). Em outro trabalho, este mesmo grupo detectou este aduto 

no cérebro (0.397-0.691 adutos/ 106 dGuo), pulmão (0.117-0.469 adutos/ 106 dGuo) e 

outros tecidos dos mesmos animais modelo (Fisher 344) (Nath et al., 1996). 

Mais recentemente, Pan e col. desenvolveram uma metodologia baseada em 32P-

postlabeling para análise de vários propano adutos de DNA, entre eles, o 1,N2-

propanodGuo. Este método, que também associa HPLC a extração em fase sólida, detecta 

o produto da conversão do aduto no seu derivado de cadeia aberta, e por isso é mais 

específico que os métodos 32P-postlabeling convencionais, sendo capaz de detectar a 

formação endógena do aduto em ratos Long Evans (Pan et al., 2006). Estes resultados 

reportados por Pan e colaboradores estão de acordo com os aqui apresentados em fígado 

de ratos (4.61  0.69 1,N2-propanodGuo/108 dGuo). 

A presença do 1,N2-propanodGuo já foi descrita em fígado, pulmão e sangue 

humanos, com a utilização de metodologias diferentes, baseadas em 32P-postlabeling 

combinada com HPLC e HPLC/MS/MS. Níveis diferentes destes adutos foram reportados 

até o momento, provavelmente, estão associadas a diferentes níveis de exposição e na 

eficiência do sistema de reparo de cada individuo (Nath et al., 1996; Nath et al., 1998; 

Zhang et al., 2006). 

Eteno adutos, 1,N6-eteno-2’-desoxiadenosina (1,N6-εdAdo), 3,N4-eteno-2’-

desoxicitidina (3,N4-εdCyd), 3,N2-eteno-2’-desoxiguanosina (3,N2-εdGuo) e 1,N2-eteno-2’-

desoxiguanosina (1,N2-εdGuo), são biomarcadores de danos em DNA bem estabelecidos, 

sendo formados, principalmente, pela reação das bases nitrogenadas com produtos da 

lipoperoxidação (Arab et al., 2009). Os níveis basais do 1,N2-εdGuo foram reportados pela 



Discussão 

202 

 

primeira vez in vivo pelo nosso grupo, com a utilização de metodologia baseada em  

HPLC/MS-MS. Este aduto foi quantificado no DNA do fígado de ratas Wistar (5.22 ± 1.37 

adutos/107 dGuo) (Loureiro et al., 2002). Estes níveis são dez vezes maiores que os aqui 

reportados. Este fato pode estar associado com a melhoria da metodologia, quantificação 

simultânea da dGuo e também, o sexo e idade dos animais. Recentemente, 1,N2-εdGuo foi 

quantificado por Pang e colaboradores  (Pang et al., 2007) no DNA de tecidos de ratos SJL. 

Os níveis basais foram reportados no fígado (39 ± 38 / 109 dGuo), rim (20 ± 7 / 109 dGuo) e 

baço (24 ± 9 / 109 dGuo) e são semelhantes  aos níveis encontrados por nós no fígado dos 

ratos Wistar machos.  

O 1,N2-dGuo é um aduto que pode ser formado por diferentes mecanismos e 

moléculas precursoras, como por exemplo, a oxidação direta da desoxiribose via formação 

de fosfoglicolaldeído que ataca a dGuo (Awada et al., 2001) ou reação de DDE, aldeído 

formado pela lipoperoxidação, com a base (Loureiro et al., 2000). Estes mecanismos 

evidenciam e suportam nossos dados de que o acetaldeído promove lipoperoxidação 

formando aldeídos que desencadeiam uma série de reações com proteínas e DNA, 

potencializando seu efeito citotóxico e genotóxico, no entanto, estes mecanismos precisam 

ser melhor investigados. 

  Além disso, a relevância biológica da ocorrência do 1,N2-dGuo no DNA foi revelada 

por estudos que evidenciaram a mutagenicidade do aduto. Estudos de incorporação errada 

de bases, mostraram que o aduto tende a bloquear a replicação, levando também a adição 

errada de dATP e GTP no DNA (Langouet et al., 1997). Experimentos em Escherichia coli / 

M13MB19, demonstraram que o aduto leva a mutações, resultando em transições e 

transversões G→A e G→T (Langouet et al., 1998).  

  Este aduto também foi apontado como sendo causador de outros danos avaliados 

por ensaios de mutagênese intra cromossomal sitio específica no DNA de células, 

próximos a sua formação, como por exemplo, rearranjo, deleção, duplo mutante e 



Discussão 

203 

 

substituição de pares de bases (Akasaka et al., 1999). Saparbaev et al., descreveram que 

este aduto é substrato preferencial das enzimas glicosilase específica de mal pareamento 

de uracila em E.coli e da N-glicosilase alquilpurina-DNA de humanos (Saparbaev et al., 

2002). Recentemente, como colocado na introdução deste trabalho, foi reportado que a 

DNA polimerase humana  produz deleções do tipo “frameshift” quando encontra 1,N2-

dGuo no DNA (Zhang et al., 2009). 

  O desenvolvimento da técnica ultra-sensível e altamente específica que acopla 

HPLC a espectrometria de massa permite a investigação da possível utilização do 1,N2-

propanodGuo como biomarcador de exposição à acetaldeído, presente como poluente em 

atmosferas urbanas e produzido em pessoas sob abuso de álcool. Além disso, com a 

detecção simultânea do 1,N2-dGuo, é também possível avaliar, de maneira inequívoca, 

situações que envolvam estresse oxidativo e desbalanço redox associados ao efeito do 

aldeído. 

 

7.2. Efeito citotóxico e genotóxico do acetaldeído em fibroblastos pulmonares 

normais humanos (IMR-90) 

O tratamento de fibroblastos normais pulmonares humanos com diversas 

concentrações de acetaldeído resultou em aumento de estresse oxidativo, avaliado através 

da quantificação da morte celular, lipoperoxidação, fragmentação do DNA, atividade 

mitocondrial, cálcio intracelular e quantificação de adutos de DNA. 

O estabelecimento da concentração real de acetaldeído a que os fibroblastos foram 

expostos, medidas pela reação com DNPH, não foi avaliado em alguns trabalhos 

recentemente publicados (Duryee et al., 2008; Pereira et al., 2010; Speit et al., 2008). 

Os tratamentos das células com acetaldeído em concentrações menores que 200 

M, resultaram em mais de 90 % de viabilidade celular e aumentos na lipoperoxidação e 

cálcio intracelular. Nos tratamentos com 711 M de acetaldeído a viabilidade celular e a 
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atividade mitocondrial diminuíram significativamente, em contraste com os aumentos dos 

níveis de lipoperoxidação, fragmentação do DNA e cálcio intracelular, indicando que as 

células começam a morrer possivelmente, por apoptose. Este possível efeito indutor de 

apoptose promovido pelo acetaldeído já foi descrito por outros grupos em sistemas 

celulares diferentes, por exemplo, em embriões de ratos tratados com concentrações que 

variavam entre 30-60 g ∕ mL de acetaldeído corados com laranja de acridina (Menegola et 

al., 2001).  

A formação de 8-oxodGuo, gerada pela reação específica de radical hidroxila e 

oxigênio singlete gerados in situ com a dGuo (Cadet et al., 2002; Martinez et al., 2005; 

Ravanat et al., 2004), no DNA das células expostas a acetaldeído (165 M e 711 M) 

acrescenta mais uma evidência do estresse redox induzido pelo aldeído, já demonstrado 

com os experimentos de fragmentação do DNA por ensaio cometa e FACS.  

A geração de radicais livres derivados de acetaldeído foi comprovada tanto in vitro 

como in vivo. Estes radicais, hidroxila, acetila, formila, metila e ânion superóxido são 

formados por ação enzimática (xantina oxidase e aldeído oxidase), ou por reação do 

acetaldeído com compostos presentes em compartimentos celulares (mitocôndria e 

microssomos) (Albano et al., 1994; Boh et al., 1982; Fridovich, 1989; Gonthier et al., 1991; 

Nakao et al., 1999; Puntarulo et al., 1989; Rajasinghe et al., 1990; Rao et al., 1996). De fato, 

a reação do acetaldeído com outros compostos como o H2O2 ou peroxinitrito, gera radicais 

formila, acetila e metila. O mecanismo de formação com H2O2 é dependente de Fe2+ e se dá 

por duas vias principais, já a reação do acetaldeído com peroxinitrito é independente de 

metal, mas pode reciclar o radical formado pela reação com o nitrato originado pelo 

decaimento do peroxinitrito (Nakao et al., 1999).  

A quantificação dos adutos 1,N2-propanodGuo e 1,N2-dGuo, tanto in vitro como in 

vivo, permite, assim como observado nos ensaios de fragmentação do DNA e na 

quantificação de 8-oxodGuo, comprovar a toxicidade do aldeído, que mesmo volátil e muito 
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reativo, penetra na célula alcançando o DNA. Lembramos que o 1,N2-propanodGuo é 

formado pela reação de duas moléculas de aldeído com a dGuo (Hecht et al., 2001). Este 

aduto foi caracterizado como sendo mutagênico e carcinogênico e está associado ao 

aumento de risco de câncer hepático provocado pela ingestão de etanol (Brooks et al., 

2005).  

Devido à habilidade deste aduto em formar ligações cruzadas, discute-se na 

literatura que o ensaio cometa de pH básico, o que realizamos em nossos experimentos, 

não seria uma ferramenta apropriada para detectar danos causados pelo acetaldeído (Speit 

et al., 2008). No entanto, todos os nossos resultados apontam que, mesmo com a presença 

de ligações cruzadas, promovidas pela presença do 1,N2-propanodGuo em níveis 

aumentados, os ensaios cometas apontaram para um aumento da fragmentação do DNA. A 

formação de propano adutos não é o único efeito promovido pelo acetaldeído nas células, 

produtos secundários ou mesmo outras reações do acetaldeído com o DNA poderiam 

acarretar fragmentação das cadeias detectáveis pelo ensaio.   

Em resumo, o tratamento dos fibroblastos com acetaldeído desencadeia 

mecanismos complexos de estresse oxidativo, que podem ser iniciados por vias 

independentes. Nossos resultados demonstram que aumentos de lipoperoxidação, adutos e 

fragmentação do DNA e morte celular são alguns dos resultados da ação direta e indireta 

do aldeído. A quantificação de 1,N2-dGuo e 1,N2-propanodGuo no DNA das células 

expostas ao aldeído fornece um marcador bastante confiável de modificação em 

biomoléculas induzíveis por tratamento com acetaldeído. 

Por fim, investigamos, também, se a administração de um antioxidante como o 

licopeno poderia minimizar os efeitos provocados pelo acetaldeído. Nossos experimentos 

resultaram em diminuição dos níveis de lipoperoxidação, adutos e fragmentação do DNA, 

além de aumentar a de viabilidade celular protegendo a célula da morte. Esta redução nos 

níveis de morte celular, promovida pelo licopeno pode estar associada a uma proteção 
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frente à ação indireta do acetaldeído na fragmentação do DNA (Rich et al., 2000). No 

entanto, estes mecanismos de proteção exercido pelo licopeno frente ao acetaldeído 

precisam ser melhor investigados. 

  

7.3. Efeito do acetaldeído ratos Wistar 

Foram realizados três tipos de experimentos em ratos Wistar machos e com três 

meses de idade expostos a diferentes concentrações de acetaldeído por injeção 

intraperitoneal, gavage e respiração.  

  Em relação ao ganho de massa corpórea, os tratamentos por 8 dias intra-peritoneal 

e respiração apresentaram variações em relação aos demais (que resultaram em aumento 

constante e similar em todos os grupos). Ratos que receberam tratamentos por 8 dias intra-

peritoneal diminuíram de peso em relação aos controles e veículos. Animais que respiraram 

90 ppb de aldeído ganharam mais peso significativamente aos demais grupos (ambiente, 0 

ppb, 10 ppb e 90 ppb).  É interesante destacar que Nishikawa e col. observaram que 

animais que receberam HNE em concentrações que variaram de 10 a 1000 mg ∕ kg por 

gavage apresentaram aumento significativo de massa corpórea na menor concentração 

(Nishikawa et al., 1992) 

O tratamento com 150 mg/kg de acetaldeído via intraperitoneal resultou em aumento 

de 1,6 vezes na lipoperoxidação, 2,4 vezes de fragmentação do DNA, 1,8 vezes de 1,N2-

propanodGuo e 4 vezes de 1,N2-dGuo no fígado dos animais. O cérebro e o pulmão não 

apresentaram variação nos níveis basais em resposta aos tratamentos. 

O tratamento de 60 mg/kg, mesmo a dose final injetada sendo a mesma que no 

tratamento de 8 dias (1200 mg ∕ kg de aldeído), o aumento de lipoperoxidação no fígado dos 

animais foi maior, cerca de 5 vezes em comparação com controle e veículo, enquanto os 

níveis de fragmentação aumentaram em 1,5 vezes e os níveis de adutos de DNA não 

sofreram alteração. Neste tratamento, também observamos aumentos de estresse oxidativo 



Discussão 

207 

 

no cérebro, refletido por aumento de 3,3 vezes de lipoperoxidação, 1,9 vezes de 

fragmentação do DNA e, principalmente, aumentos significativos de 1,N2-propanodGuo (5,6 

vezes)  e de 1,N2-dGuo (7 vezes).   

  Os efeitos observados nos ratos que receberam acetaldeído por gavage foram 

menos pronunciados em comparação aos animais tratados intraperitonealmente. Animais 

tratados por gavage com 150 mg/kg durante 8 dias apresentaram aumentos de 

lipoperoxidação, sendo significativo apenas no cérebro (1,3 vezes) Em relação à 

fragmentação do DNA, foram observados nos três tecidos analisados, aumentos de 5 vezes 

no fígado, 4 vezes no cérebro e 10 vezes no pulmão. No entanto, os níveis de adutos de 

DNA não sofreram alteração, com exceção do 1,N2-propanodGuo que aumentou 5 vezes no 

cérebro destes animais, mostrando que este aduto é um biomarcador de exposição tanto 

em tratamentos i.p. como gavage. 

  Já, o tratamento de 60 mg/kg por gavage durante 30 dias, induziu aumento 

significativo de lipoperoxidação apenas  no pulmão (2 vezes) e, tendência de aumento nos 

níveis de fragmentação do DNA. Além disso, também observamos aumento de 1,N2-dGuo 

(2,2 vezes) no fígado e no pulmão (1,9 vezes) destes animais. Os níveis de 1,N2-

propanodGuo aumentaram apenas no fígado, no entanto, este foi bastante pronunciado, 

cerca de 3,5 vezes maiores que os controle e veículos.  

  No tratamento de animais por inalação de diferentes concentrações de acetaldeído 

houve aumento de lipoperoxidação nos três tecidos analisados, sendo este dose 

dependente no fígado e pulmão. Já no cérebro, os níveis de MDA foram significativamente 

maiores em 10 ppb e 30 ppb em relação a 0 ppb e controle, e diminuíram significativamente 

em 90 ppb. Em relação aos níveis de fragmentação do DNA, o único tecido que houve 

alteração em resposta ao tratamento foi o pulmão, este aumento foi dose dependente em 

relação à concentração de aldeído. Porém, nos animais que receberam 90 ppb, o momento 

da cauda do cometa formado foi menor em relação aos demais tratamentos, isto pode ser 
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atribuído ao fato de que quanto maior o número de propano adutos, maior também o 

número de ligações cruzadas DNA-DNA e DNA - proteínas e portanto menor a sensibilidade 

do ensaio. 

  Por fim, em relação à quantificação de 1,N2-dGuo e 1,N2-propanodGuo, foram 

detectados no pulmão aumentos de ambos os adutos em relação dose dependente ao 

aumento da concentração de aldeído. Os níveis de 1,N2-dGuo aumentaram 3,0 vezes nos 

animais tratados com 90 ppb e cerca de 1,5 vezes nos tratamentos de 10 ppb e 30 ppb de 

acetaldeído em relação aos controles, enquanto os níveis de 1,N2-propanodGuo 

aumentaram  dose dependente em relação à quantidade de aldeído inalada e foram cerca 

de 1,5 vezes maiores nos tratamentos de 10 ppb, 1,7 vezes nos de 30 ppb e 2,3 vezes nos 

de 90 ppb. No fígado, os níveis de 1,N2-propanodGuo aumentaram cerca de 2 vezes tanto 

nos animais que respiraram 30 ppb quanto os que respiraram 90 ppb do aldeído. Os 

animais que inalaram 10 ppb do aldeído não sofreram aumento de 1,N2-propanodGuo e  em 

nenhum dos tratamentos foi observado alteração nos níveis de eteno aduto no fígado. Os 

cérebros dos animais que inalaram acetaldeído não tiveram aumento significativos dos 

adutos de DNA, apesar de tanto no eteno quanto no propano terem sido observadas 

tendências de aumento destes adutos. 

  A tabela 7.1 apresenta o resumo dos resultados dos animais tratados com 

acetaldeído intraperitoneal, gavage e respiração.  

  A análise da tabela 7.1 nos permite observar que o tratamento com acetaldeído 

intraperitoneal foi especialmente prejudicial ao fígado dos animais, em ambos os 

tratamentos (8 e 30 dias), sendo que os cérebros dos animais tratados por 30 dias também 

apresentaram sensibilidade ao tratamento mais longo. 
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Tabela 7.1. Resumo dos resultados obtidos nos tratamentos de ratos Wistar com 

acetaldeído 

 

 

  O tratamento por gavage resultou também em danos ao fígado dos animais, porém 

diferente do tratamento intra-peritoneal por 8 dias, este ainda resultou em danos ao cérebro. 

O tratamento por 30 dias gavage, além de também apresentar danos aos cérebros como 

seu similar intra-peritoneal, resultou em efeitos significativos sobre lipoperoxidação nos 

pulmões. 

  Os animais que respiraram acetaldeído, diferentemente dos resultados com os 

outros tratamentos i.p. e gavage, apresentaram danos em todos os tecidos analisados dose 

dependente em relação ao aldeído inalado, com pequenas exceções, como o caso de 

diminuição de lipoperoxidação no cérebro dos animais que respiraram 90 ppb de aldeído. 

Estes dados evidenciam que o aldeído inalado, em menores concentrações que as 

administradas via intraperitonal ou gavage é mais tóxico aos animais. 
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  Dados da literatura demonstraram o efeito citotóxico, genotóxico e carcinogênico do 

acetaldeído em ratos, principalmente associado como produto da oxidação do etanol 

(Dahchour et al., 2005; De Silva et al., 2000; Franco-Perez et al., 2006; Novitskiy et al., 

2006; Quertemont et al., 2005; Satoh et al., 2008; Tambour et al., 2005; Tambour et al., 

2006; Xi et al., 2004). Dentre eles, destacamos que Xi e col. observaram a formação de 8-

oxodGuo e quebra de DNA em animais tratados com acetaldeído, no entanto, este grupo 

discute que a reação do acetaldeído com DNA é fraca, sendo capaz de oxidá-lo via catálise 

de Fe2+ (Xi et al., 2004).  

O acetaldeído também é associado a diversos efeitos de mudanças 

neurocomportamentais em animais expostos via intraperitoneal ou intravenosa em 

concentrações entre 2 e 400 mg ∕ kg, sendo eles, depressão, perda de reflexos, efeitos 

ansiolíticos, discriminatórios e aversivos, revisado por (Quertemont et al., 2005). A 

diminuição locomotora, no tempo de resposta a estímulos e em pressionar uma alavanca 

(do inglês lever pressing) foram avaliados em animais tratados por administração central e 

periférica do aldeído (McLaughlin et al., 2008; Tambour et al., 2006). 

Discutimos, anteriormente, dados que comprovam a formação de radicais livres pela 

ação de enzimas (xantina oxidase, aldeído oxidase) e frações celulares (mitocôndria e 

microssomas) que oxidam acetaldeído (Albano et al., 1994; Boh et al., 1982; Gonthier et al., 

1991; Nakao et al., 1999; Puntarulo et al., 1989; Rajasinghe et al., 1990). Em modelos 

animais, a formação de radicais foi monitorada no hipocampo de animais expostos a 200 

mg/kg de acetaldeído, onde foi detectado o aumento de espécies reativas (Dahchour et al., 

2005). A detecção inequívoca por EPR de radicais metila e acetila, derivados de 

acetaldeído marcado com carbono 13 foram comprovados na bile de ratos Sprague-Dawley 

tratados com acetaldeído (Nakao et al., 2000). Estes dados suportam nossos resultados 

que apontam o fígado como um órgão bastante susceptível aos tratamentos com 

acetaldeído por diferentes vias. 
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Estudos com inalação de acetaldeído em diferentes modelos animais, já foram 

reportados desde 1900, ano em que Lewin mostrou propriedades anestésicas do aldeído 

em animais expostos. Posteriormente, muitos trabalhos vêm demonstrando, efeitos 

carcinogênicos em diferentes modelos que respiraram concentrações altíssimas de 

acetaldeído (Lewin, 1900; Shiohara et al., 1985). Dentre eles, destaca-se o tratamento, 

realizado por um grupo holandês, com duração 52 semanas e concentrações que variaram 

de 0 a 5000 ppm do aldeído durante 6h por dia, 5 dias na semana. Neste estudo, reportado 

em 4 artigos na revista Toxicology nos anos 80, foi observado efeitos do acetaldeído em 

concentrações maiores que 400 ppm, em que os animais apresentaram degeneração do 

epitélio olfativo. Os efeitos encontrados nos animais submetidos a concentrações maiores 

variaram desde hiper e metaplasia das células do epitélio olfatório, diminuição de linfócitos e 

de produção de urina, aumento de neutrófilos, retardamento no crescimento, até o 

desenvolvimento de câncer (de células escamosas e adenocarcinomas) (Appelman et al., 

1982; Woutersen et al., 1984; Woutersen et al., 1986; Woutersen et al., 1987). 

Em contrapartida, o tratamento de humanos por inalação de 50 ppm de acetaldeído 

durante 4 horas por dia, concentração esta estabelecida como o valor máximo fixado na 

Alemanha para exposição do aldeído e prevenção contra irritação, não apresentou 

aumentos de interleucinas 1 , 6 e 8,  fator de necrose tumoral , fator estimulante de 

formação de colônias de macrófogos-granulócitos, proteína quimiostática monocítica 1 e 

cicloxigenases 1 e 2 (Muttray et al., 2009).  

Dorman e col. também submeteram ratos F-344 a concentrações de 0 ppm a 1500 

ppm de acetaldeído por inalação e não observaram a formação de ligações cruzadas entre 

DNA - proteínas e por esta razão concluíram que o acetaldeído não está associado à 

formação de lesões nestas concentrações. Neste estudo, outros parâmetros como, 

proliferação celular do epitélio olfatório em concentrações maiores que 1500 ppm. 

Inflamação, metaplasia escamosa e hiperplasia do epitélio respiratório foram observados 
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em concentrações maiores que  500 ppm do aldeído. Além disso, este trabalho afirma que 

estas concentrações de acetaldeído não afetam o ganho de peso dos animais (Dorman et 

al., 2008).  

   Segundo a Cetesb, em seu relatório anual de qualidade do ar na cidade de São 

Paulo, disponível para consulta na página da web da instituição 

(http://www.cetesb.sp.gov.br/Ar/publicacoes.asp), os níveis de acetaldeído aferidos na 

subestação localizada no bairro de Cerqueira César, foram  em média 5,6 ppb, tendo 

alcançado o valor máximo de 13 ppb durante o ano de 2008. Recentemente, foi publicado 

um estudo baseado em modelos atmosféricos 3-D que comprova o aumento global da 

concentração do acetaldeído nos próximos anos, advindo do crescente uso de 

combustíveis, como etanol e gasolina (Millet et al., 2010) 

 Nossos dados mostraram que concentrações próximas às que estamos susceptíveis 

todos os dias, 10 ppb de acetaldeído, promovem danos significativos em ratos Wistar 

expostos por apenas 50 dias ao aldeído. Os resultados apontaram aumento de 

lipoperoxidação no pulmão e cérebro, aumentos de 1,N2-dGuo no pulmão e 1,N2-

propanodGuo no cérebro, além de aumento significativo de 1,N2-propanodGuo no pulmão 

dos animais tratados. Estudos com animais expostos a esta concentração de acetaldeído 

por períodos mais longos precisam ser realizados.  

 

7.4. Desenvolvimento da metodologia para detecção e quantificação de 8-oxodGuo, 

1,N2-dGuo e 1,N2-propanodGuo na urina 

O desenvolvimento da metodologia de análise de adutos de DNA, como 8-oxodGuo, 

1,N2-dGuo e principalmente o 1,N2-propanodGuo, na urina de humanos e animais é um 

método bastante interessante para avaliação de estresse oxidativo e exposição a aldeídos 

in vivo, uma vez que, diferente das metodologias para análise de adutos,  que se baseiam 

na extração de DNA de sangue ou tecidos, estas medidas na urina, por serem não 
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invasivas, são de grande vantagem para avaliação de adutos em grande escala e em 

estudos populacionais. 

Adicionalmente, a avaliação de três adutos em uma única metodologia é bastante 

interessante, pois permite comparar diferentes parâmetros de estresse oxidativo. 8-

oxodGuo é uma base oxidada (Breen et al., 1995), 1,N2-dGuo uma eteno base formada por 

diferentes mecanismos, entre eles, lipoperoxidação e oxidação da desoxiribose (Awada et 

al., 2001). E o 1,N2 propanodGuo é resultado da ação direta de acetaldeído e crotonaldeído, 

provindos de fontes endógenas e exógenas (Sako et al., 2003).  

A presença na urina de 8-oxodGuo, 8-OHdGuo e eteno bases, como 1,N2-eteno-2’-

desoxiguanosina, 3,N4-eteno-2’-desoxicitidina e 1,N6-eteno-2’-desoxiadenosina, já foram 

descritas na literatura (Chen et al., 2005; Chen et al., 2004; Hillestrom et al., 2004; 

Hillestrom et al., 2006; Marie et al., 2009; Nair et al., 2010; Wu et al., 2004). Os níveis 

basais destes adutos na urina de humanos ainda precisam ser melhor investigados e 

estabelecidos, uma vez que variam de acordo com o estilo de vida, idade, local onde 

habitam, entre outros.  

A quantidade de adutos presentes na urina, não é somente provinda de bases 

eliminadas por reparo, mas também de moléculas formadas em nucleotídeos livres no 

citossol, provenientes da dieta, células apoptóticas e necróticas, que foram excretados por 

não terem sido utilizados para transcrição, replicação, metabolismo e demais funções 

(Knutson et al., 2008). 8-oxodGuo e eteno bases são reparadas principalmente por excisão 

de base ou nucleotídeo (BER e NER) pela ação de enzimas, alquiilpurina-DNA-N-glicosilase 

e FPG (formamido pirimidina [DNA glicosilase]), principalmente, (Boiteux et al., 2002; 

Dosanjh et al., 1994; Saparbaev et al., 2002; Velez-Cruz et al., 2005). Recentemente, foi 

reportado que adutos formados por acetaldeído são reparados principalmente por 

recombinação homóloga e NER (Mechilli et al., 2008).  
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  Como qualquer outro metabólito, os níveis de adutos de DNA detectados na urina 

podem estar subestimados, já que uma parte deles pode estar sendo liberado nas fezes 

pela ação das atividades biliares (Knutson et al., 2008). Além disso, alguns estudos têm 

demonstrado que adutos de DNA podem sofrer biotransformação quando livres no citossol 

e ao serem eliminados (Knutson et al., 2007; Knutson et al., 2008; Knutson et al., 2007; 

Otteneder et al., 2006). Em estudos recentes, Knutson e col. (Knutson et al., 2009) 

estudaram a biotransformação de eteno adutos in vitro, 1,N2-Gua, , N2-3-Gua, 

heptananona-1,N2-Gua, 1,N6-Ade, 3,N4-Cyt e seus respectivos 2’-desoxinucleotídeos que 

foram usados em diversas incubações como substratos de diversas enzimas, xantina 

oxidoredutase e purina nucleosídeo fosforilase. Estes estudos mostraram que 1,N2-Gua e 

heptanona-1,N2-Gua são substratos para reações enzimáticas no citossol de fígado de 

rato,  formando sempre um produto de oxidação no anel imidazólico da base. No entanto, 

nucleotídeos são menos susceptíveis a oxidação do que nucleosídeos, porém estão mais 

sujeitos a clivagem glicolítica. O 2-oxo-1,N2-Gua foi detectado após a oxidação do 1,N2-

Gua, que por sua vez pode ser formado após a clivagem glicolítica do 1,N2-dGuo. 

Entretanto, Knutson e col. (Knutson et al., 2009) também demonstraram maior estabilidade 

de propano derivados em estudos com propano adutos formados por acroleína e que 

possuem, assim como o propano aduto derivado de HNE e crotonaldeído ∕ acetaldeído, um 

grupo –OH como ramificação do anel propano adicionado à base nitrogenada.  

  De fato, estudos preliminares na urina de 20 residentes da cidade de São Paulo 

apresentou níveis detectáveis de propano adutos (125 pmol ∕ mg de creatinina). Estes 

dados mostram que esta técnica pode ser, utilizada em estudos para comparar os níveis 

destes adutos em grupos de pessoas expostas a concentrações diferentes de acetaldeído 

poluente e mesmo entre indivíduos em diferentes estágios de alcoolismo.  

  Portanto, o propano aduto é potencialmente um biomarcador adequado para 

monitorar exposição ao acetaldeído e pode ser detectado com eficiência, especificidade e 
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sensibilidade pela metodologia por HPLC-MS ∕ MS desenvolvida neste trabalho. Monitorar o 

1,N2-propanodGuo na urina de humanos pode fornecer informações importantes para a 

formulação de políticas públicas para proteção saúde da população contra, por exemplo,  os 

efeitos da poluição. 
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8. CONCLUSÕES 

A reação do acetaldeído com o DNA, foi comprovada pela detecção de 1,N2-

propanodGuo, produto comprovadamente mutagênico e carcinogênico da reação direta do 

aldeído. Este aduto, assim como o 1,N2-dGuo foram detectados por HPLC acoplado a 

espectrometria de massa, metodologia ultra-sensível desenvolvida neste trabalho, que nos 

permitiu avaliar o possível envolvimento do acetaldeído como biomarcador de estresse 

oxidativo em modelos celulares e animais experimentais. 

 Nossos resultados apontam efeito significativo do acetaldeído, em concentrações 

menores que 200 M em fibroblastos pulmonares humanos normais, nas induções de 

lipoperoxidação, fragmentação do DNA, aumento de cálcio intracelular, e também na 

formação de 1,N2-dGuo e 1,N2-propanodGuo. O efeito antioxidante promovido pelo 

licopeno em algumas destas lesões foi estudado. Os dados indicaram que o carotenóide é 

um potencial protetor, em células, contra os danos promovidos pelo aldeído. 

O acetaldeído também promove aumentos significativos de lipoperoxidação, 

fragmentação do DNA e a formação 1,N2-dGuo e 1,N2-propanodGuo em fígado de ratos 

Wistar tratados i.p. com 60 e 150 mg/kg de acetaldeído. Aumentos significativos de  

lipoperoxidação e a formação 1,N2-dGuo no cérebro de ratos Wistar tratados i.p. com 60 

mg/kg de acetaldeído também foram observados. Ratos expostos a acetaldeído por gavage 

apresentaram aumentos de estresse oxidativo nos três tecidos analisados.  Principalmente, 

ratos expostos por gavage tiveram aumento do propano aduto no pulmão dos animais que 

receberam acetaldeído por 8 dias e aumentos de eteno e propano no fígado dos animais 

tratados por 30 dias.  

O tratamento dos ratos Wistar por inalação de acetaldeído por 50 dias, evidenciou 

que a partir de concentrações semelhantes às que estamos expostos na cidade de São 

Paulo (10 ppb), podemos observar o aumento de lipoperoxidação e fragmentação do DNA  

nos pulmões, cérebros e fígados dos animais. Os níveis de 1,N2-propanodGuo também 
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estavam significativamente aumentados nesta concentração. Em concentrações mais 

elevadas, observamos também aumentos significativos nos níveis de 1,N2-dGuo. É 

interessante notar que o aumento nos níveis dos propano adutos estão relacionados dose 

dependente com as quantidades de aldeído inalada. 

  Portanto, demonstramos que o acetaldeído é bastante citotóxico e genotóxico em 

baixas doses in vitro e in vivo. Todos os resultados comprovam que o acetaldeído reage 

com lipídeos promovendo lipoperoxidação que resulta em aldeídos reativos que podem 

reagir com proteínas, outros lipídeos e com o DNA levando, por exemplo, à formação de 

1,N2-dGuo. Também, comprovamos em nossos experimentos o aumento da formação de 

1,N2-propanodGuo, formado pela reação direta do acetaldeído com o dGuo.   

  Apresentamos o desenvolvimento de metodologia ultra-sensível para a detecção de 

três adutos de DNA em urina de humanos. Os resultados mostraram pela primeira vez a 

detecção de 1,N2-propanodGuo na urina de moradores da cidade de São Paulo, além de 

também, quantificar os níveis de 8-oxodGuo e 1,N2-dGuo nestas amostras. 

Nossos resultados comprovam que o acetaldeído é um forte agente citotóxico e 

genotóxico, mesmo em concentrações muito baixas, podendo contribuir para o 

esclarecimento dos mecanismos de desenvolvimento de doenças atribuídas ao aldeído, 

como o câncer. Além disso, o desenvolvimento de metodologias ultra-sensíveis para 

detecção e quantificação de adutos na urina e DNA isolado contribui para o emprego destes 

adutos, em especial o 1,N2-propano- 2’-desoxiguanosina, como possível biomarcador de 

exposição de atmosferas poluídas e doenças associadas ao estresse oxidativo. 
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