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Resumo 

O peroxinitrito é um oxidante versátil, sendo responsável por 

oxidações uni e bieletrônicas, adições nucleofílicas, nitrações, 

nitrosações, hidroxilações e geração de oxigênio singlete, possuindo 

papéis fisiológicos e deletérios. Estudos de EPR captação de spin 

mostraram que compostos carbonílicos podem sofrer abstração de 

um elétron por peroxinitrito, seguida de consumo de oxigênio e 

quimiluminescência; p.ex., isobutiraldeído (IBAL), acetoacetona (AA), 

3-metilacetoacetpna (MAA), etil acetoacetato (EAA), etil 2-

metilacetoacetato (EMAA) e succinilacetona (SA). A emissão de luz é 

provavelmente devida à espécies excitadas tripletes, formadas a 

partir da termólise de intermediários dioxetânicos. Os perfis de pH 

obtidos por consumo total de oxigênio e quimiluminescência em 

tampão fosfato, apontam o ânion peroxinitrito como oxidante e a 

forma enólica dos compostos carbonílicos como substratos. A análise 

de produtos sugere a ocorrência de uma reação em cadeia na 

presença de oxigênio. Estas reações podem ter importante papel 

biológico, considerando-se que (i) compostos carbonílicos são ubíquos 

em sistemas biológicos em condições fisiológicas e patológicas, (ii) 

peroxinitrito está relacionado a respostas fisiológicas e patológicas, 

(iii) carbonilas tripletes podem ser vistas como radicais alcoxil e, 

dessa forma, possuir papel deletério a biomoléculas. 
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Abstract 

Peroxynitrite displays an ample repertoire of chemical reactions -

one- and two-electron oxidations, nucleophilic addition, nitration, 

nitrosation, hydroxylation, and singlet oxygen generation - conferring 

it cell toxicity and signalling properties. Carbonyl compounds were 

shown by EPR spin-trapping to suffer one-electron abstraction by 

peroxynitrite, which is followed by oxygen consumption and 

chemiluminescence; e.g., isobutyraldehyde (IBAL), acetoacetone 

(AA), 3-methylacetoacetone (MAA), ethyl acetoacetate (EAA), ethyl 

2-methylacetoacetate (EMAA) and succinylacetone (SA). Light 

emission probably arises from triplet species formed by the 

thermolysis of dioxetane intermediates. The pH profiles traced for 

oxygen uptake ·and chemiluminescence in phosphate buffer point to 

peroxynitrite anion as the oxidant and enolized carbonyls as the 

actual substrates. Product analysis suggests that a chain reaction 

occurs in the presence of oxygen. These reactions may play 

important biological roles considering that (i) carbonyl compounds are 

ubiquitous in biological systems under physiological and pathological 

conditions; (ii) peroxynitrite has been implicated in cell toxicity and 

signalling; (iii) triplet carbonyls may be viewed as alkoxyl radicais 

and, therefore, play a deleterious role in biomolecules. 
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1. Introdução 

1.1 Compostos Carbonílicos em Sistemas Biológicos 

Compostos carbonílicos são ubíquos em sistemas biológicos, 

presentes como intermediários bioquímicos necessários para a 

manutenção da homeostase. Em condições patológicas, processos 

como a oxidação de ácidos graxos poliinsaturados, açúcares e 

aminoácidos (1) levam ao aumento da concentração desses 

compostos e também de produtos de sua adição a proteínas e DNA 

(2). 

Crescentes evidências relacionam o acúmulo desses compostos 

e de seus adutos com o envelhecimento (3) e patologias como 

diabetes e doença de Alzheimer (4) . O estresse oxidativo gerado por 

esses compostos, denominado "carbonyl stress", se atribui à sua 

oxidação, com formação de intermediários reativos como radicais 

livres (5) e espécies excitadas (6,7) que supostamente 

desempenham papel deletério em sistemas biológicos. 

Algumas classes de compostos carbonílicos de relevância 

biológica são discutidas a seguir. 

1.1.1 Aldeídos 

Os aldeídos são compostos carbonílicos presentes 

universalmente em sistemas biológicos, alguns atuando como vitais 
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intermediários, como o gliceraldeído-3-fosfato, o piridoxal-5-fosfato e 

o retina!. 

Outra fonte endógena importante de aldeídos é o processo de 

lipoperoxidação, que tem esses compostos como produtos 

secundários da peroxidação de ácidos graxos poliinsaturados (8). Os 

principais aldeídos reativos formados nesse processo são o 

malonaldeído, 4-hidróxinonenal e 4-hidróxihexenal. Diversos efeitos 

biológicos têm sido atribuídos a esses compostos, incluindo o 

distúrbio da homeostase de cálcio em hepatócitos, a inibição da 

formação de mic.rotúbulos, a inibição da síntese proteica e formação 

de adutos com proteínas e DNA (9). 

Alguns aldeídos alifáticos de cadeia curta também possuem 

relevância biológica. O acetaldeído é gerado endogenamente através 

do metabolismo do etanol. Em ratos, a administração prolongada 

desse composto aumentou o número de tumores e apresentou efeitos 

carcinogênicos específicos em vários órgãos e tecidos (10). Efeito 

análogo foi demonstrado para o formaldeído. Este último, juntamente 

com o acetaldeído, é capaz de reagir com deoxiguanosina e DNA 

formando adutos (11). De fato, esses adutos foram detectados em 

células HL-60 tratadas com acetaldeído por 24 h (12). A formação de 

adutos de acetaldeído com proteínas também foi descrita (13) e 

detectada em cérebros de ratos tratados cronicamente com etanol 

(14). Nakao et ai. demonstraram que o acetaldeído também pode ser 

oxidado por reagentes como peróxido de hidrogênio/Fe(II) e 

BIBLIOTE( 
INSTffUTO DE QUÍM 
Uni~ersidade de São P 
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peroxinitrito, produzindo intermediários reativos como o radical 

metila (15). 

Os a-oxoaldeídos constituem outra importante classe de 

aldeídos gerados endogenamente com alta reatividade. Entre eles 

destaca-se o metilglioxal, formado durante o catabolismo da acetona 

e de aminoácidos como a treonina e glicina. Acumula-se em 

patologias como o diabetes e acredita-se que sua toxicidade esteja 

relacionada à reatividade que possui diante de proteínas e ácidos 

nucleicos (16) . 

O ácido 4,5-dioxovalérico (DOVA) é um a-oxoaldeído, produto 

final da oxidação do ácido 5-aminolevulínico (ALA), um intermediário 

da biossíntese do grupo heme. Acumula-se principalmente no cérebro 

e fígado em porfirias hepáticas tais como a porfiria aguda 

intermitente, tirosinose e plumbismo . Di Mascio et ai. demonstraram 

que DOVA é um eficiente agente alquilante de guanina (17), tanto em 

nucleosídeos quanto em DNA isolado, e também induz a quebra do 

plasmídeo pBR322 (18). 

1.1. 2 (3-Cetoácidos 

O acetoacetato é o principal ~-cetoácido presente 

endogenamente em seres humanos, sendo um dos corpos cetônicos e 

uma das principais fontes de energia em músculo cardíaco e córtex 

renal. Forma-se principalmente a partir de acetil-CoA, mas também a 

partir da degradação de fenilalanina, leucina e tirosina. 
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Recentemente, Jain et ai. estudaram a susceptibilidade à 

oxidação por Cu 2+ de LDL e VLDL isoladas de plasma de pacientes 

diabéticos (19). Apenas as lipoproteínas isoladas de pacientes 

hipercetonúricos foram mais susceptíveis à oxidação (80% em 

relação a pacientes não diabéticos). Essa susceptibilidade apresentou 

boa correlação com os níveis plasmáticos de acetoacetato. 

Em outro estudo, a adição de acetoacetato a células endoteliais 

em cultura resultou na inibição do crescimento dessas células e no 

aumento da lipoperoxidação (20). Entretanto, o mecanismo 

responsável por esses danos não foi identificado. 

Outro 13-cetoácido de interesse biológico é o 2-

metilacetoacetato. Esse composto acumula-se em desordens do 

catabolismo da isoleucina onde há deficiência da enzima 2-

metilacetoacetil-CoA tiolase (21). Os indíviduos afetados apresentam 

crises agudas de acidose e aumento da excreção de 2-

metilacetoacetato (22). As bases moleculares dos sintomas não são 

conhecidas. 

1.1.3 Cetonas 

A toxicidade de cetonas em humanos está relacionada 

principalmente com a exposição de trabalhadores industriais a esses 

compostos, usados geralmente como solventes. Os efeitos tóxicos da 

2-hexanona (MBK) foram bastante estudados após a contaminação 

de vários trabalhadores indianos em 1973, que apresentaram um 
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quadro de neuropatia periférica (23). Após a exposição, a MBK 

também é encontrada no fígado e sangue, bem como em tecidos 

fetais. Estudos em leveduras demonstraram que esse composto induz 

a perda de cromossomos (24). 

A butanona também induz a perda de cromossomos em 

leveduras (24) e a sua ação sinergística com n-hexano foi apontada 

como a responsável pela toxicidade dos solventes utilizados por 

usuários viciados alemães (25). Esse efeito sinergístico também foi 

verificado na sua administração conjunta com a 2,5-hexanodiona 

(25), dicetona amplamente estudada pela sua potente 

neurotoxicidade. 

Outras monocetonas, como a 3-heptanona, também são tóxicas 

e capazes de potenciar os efeitos de y-dicetonas neurotóxicas (2,5-

hexanodiona e 2,5-heptanodiona) (26). Apesar da conhecida 

toxicidade dessas cetonas, pouco sobre os seus mecanismos de ação 

foi descrito. 

1.1.4 J3-Dicetonas 

As ~-dicetonas foram pela primeira vez identificadas em tecidos 

e urina de humanos e animais em 1977. Os compostos isolados por 

Douglas et ai. são 2,4-dicetonas homólogas, com cadeias entre 13 e 

25 carbonos, constituindo uma classe de lipídios especial (27). 

Possuem propriedades antialérgicas e quelantes e, embora sejam 

ubíquos, as suas funções fisiológicas ainda não são conhecidas (28). 
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Estudos recentes sugerem que esses compostos também estão 

presentes nos inibidores de crescimento de tumores descritos por 

Szent-Gyorgy (29). 

Exogenamente, as p-dicetonas podem ser encontradas em 

antioxidantes derivados de gengibre. Esses compostos são capazes 

de inibir a lipoperoxidação induzida por ferro em homogenatos de 

cérebro de rato, em um mecanismo envolvendo o grupo metileno 

existente entre as duas carbonilas (30). Resultados análogos foram 

descritos para a curcumina e tetrahidrocurcumina, compostos com 

propriedades antiinflamatórias e anticarcinogênicas (31,32). Além do 

grupo dicetônico esses compostos apresentam grupos fenólicos. 

Entretanto, parte das propriedades antioxidantes tem sido atribuída 

ao grupo p-dicetônico (33). 

A succinilacetona (SA) é uma í3-dicetona, metabólito da 

degradação oxidativa da tirosina, que se acumula nas tirosinemias, 

patologias caracterizadas por danos renais, hepáticos e neurológicos 

(34). Parte desses danos foi relacionada à formação de adutos entre 

a SA e aminoácidos, glutationa reduzida e proteínas (35,36). 

Também atua como potente inibidor da DNA ligase (37) e da 5-

aminolevulínico desidratase (34), esta última inibição gerando o 

acúmulo de ALA, um agente pró-oxidante (38). 
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1.2 Espécies Tripletes 

1.2.1 Relevância Biológica 

As moléculas orgânicas em seu estado fundamental apresentam 

todos os seus elétrons pareados. Quando há a promoção de um 

desses elétrons a um orbital desocupado de maior energia, forma-se 

um estado excitado. Dois estados excitados podem ser formados: i) 

os spins dos elétrons solitários são mantidos (estado singlete); ii) o 

spin do elétron promovido inverte-se (estado triplete). Ambos os 

estados diferem• física e quimicamente do estado fundamental e 

também possuem caráter "biradicalar", uma vez que apresentam 

orbitais moleculares com apenas um elétron (Figura 1). 

LUMO --t- -+- -
HOMO ---tt- -+- -+-

---tt- -+- -+-
-+- -+- -+-

Estado Fundamental Singlete Triplete 
(singlete) Excitado 

Figura 1. Configurações eletrônicas dos estados fundamental, singlete e 
triplete. 

Os estados tripletes possuem maior vida-média (> 10-8 s) em 

relação aos respectivos estados singletes, pois a transição para o 

estado fundamental (singlete) é proibida pelas regras de seleção de 

spin. Essa maior vida-média permite a participação dessas espécies 



Introdução - 14 

excitadas em eventos bimoleculares como reações químicas ou 

processos físicos (39) (Figura 2). 

Entre os processos físicos de desativação dessas espécies estão 

a desativação não-radiativa, a fosforescência e a transferência da 

energia de excitação a um aceptor (40). 

As reações químicas possíveis das espécies tripletes incluem: 

isomerização cis-trans, cicloadição a duplas ligações, rearranjos, 

abstração de hidrogênio, oxidação e clivagens Norrish tipo I e II (40). 

>= 3* o-

solvente 

:: 

A 

)=o 

>=o 
>=o 
>=o 

+ calor decaimento não-radiativo 

+ hVp fosforescência 

formação de oxigênio singlete por TE 

transferência de energia (TE) a aceptores 

A3*t A1* - A + hVF 

fotoquímica 

desativação não-radiativa 

fluorescência 
sensitizada 

t----~::. fotoquímica (isomerização, cicloadição, clivagem, etc.) 

AH 
>--OH + A" abstração de hidrogênio 

L produtos 

Figura 2. Processos físicos e químicos de desativação de espécies tripletes. 

Vários estudos evidenciaram a formação de espécies tripletes 

em sistemas biológicos bem como danos causados a biomoléculas por 

estas espécies. Adam et ai. relataram danos em DNA tratado com 

dioxetanos, compostos geradores de espécies tripletes (41). Esses 

dioxetanos também induziram a quebra de DNA em fibroblastos e 
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células HL-60 (42). Resultado semelhante foi observado em 

bactérias . 

A lipoperoxidação é outro processo deletério importante que 

pode ser iniciado por espécies tripletes. Em neutrófilos expostos a 

fenilacetaldeído (PAA), a lipoperoxidação observada foi associada à 

geração de benzaldeído triplete gerado pela oxidação de PAA por 

mieloperoxidase (43). Em mitocôndrias isoladas, a lipoperoxidação 

também foi associada a espécies tripletes, uma vez que foi 

fortemente inibida por sorbato (44), composto supressor de 

carbonilas tripletes. Usando outras fontes de espécies tripletes 

(dioxetanos e excitação óptica), Indig et ai. demonstraram a 

formação de dienos conjugados a partir do ácido araquidônico (45). 

Nantes et ai. verificaram que a oxidação quimiluminescente de 

difenilacetaldeído (DPAA) à benzofenona triplete por mitocôndrias é 

promovida por citocromos e está relacionada com o colapso do 

potencial transmembrânico e com o inchaço mitocondrial observados 

(46). Recentemente, também se demonstrou que espécies excitadas 

geradas a partir de DPAA promovem danos oxidativos a fosfolipídios, 

proteínas e mtDNA isolados de mitocôndrias de fígado de rato (47). 

BIBLIOTEC~ 
INSTffUTO í) E QUÍMIC' 
, , _ .. , _ .. ,. ... i,t-:i. . .-(c. ,:<~ ; ::,o Paute 
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1.2.2 Geração de Espécies Tripletes 

Diferentes reações têm como produtos compostos carbonílicos 

tripletes. Uma dessas reações é a oxidação de "ene" hidroperóxidos 

por peroxidases ou peroxinitrito ( 48), produzindo intermediários 

dioxetânicos, cuja clivagem produz compostos carbonílicos no estado 

triplete. 

O desproporcionamento de radicais alquilperoxil formados em 

cadeias de lipoperoxidação também produz compostos carbonílicos 

tripletes ( 49). Entretanto, o rendimento dessa reação é muito baixo 

( < 0,01 %) (50). Outra via foi identificada por De La Fuente e Lissi e 

consiste na dismutação de radicais alcoxil formados pela redução 

unieletrônica de alquilhidroperóxidos (6), gerando compostos 

carbonílicos tripletes com 10% de rendimento. 

Por fim, · a oxidação aeróbica de compostos carbonílicos 

catalisada por hemeproteínas também pode produzir compostos 

carbonílicos tripletes através da formação de intermediários 

dioxetânicos cuja clivagem produz aquelas espécies em alto 

rendimento (10-60%) (39,51). 

Essa última via foi amplamente estudada por Cilento, Adam e 

Bechara, utilizando diferentes substratos (p.ex., DPAA, aldeídos 

lineares, malonaldeído e indóis) e catalisadores (HRP, mioglobina, 

citocromo e, mieloperoxidase, lipoxigenase e prostaglandina-H 

sintase) (51). A Figura 3 apresenta o mecanismo proposto para o 

caso do isobutiraldeído (IBAL). A reação é iniciada pela abstração do 
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hidrogênio enólico do substrato, formando o radical I. Por sua vez, 

esse radical reage com o oxigênio molecular, gerando um radical 

peroxil (II). Esse radical é convertido a um a-hidroperóxido pela 

abstração de um átomo de hidrogênio de outra molécula de substrato 

ou da própria enzima. A ciclização desse hidroperóxido forma o 

intermediário dioxetânico (III), que se cliva produzindo compostos 

carbonílicos, sendo um deles triplete. Mecanismo semelhante foi 

proposto for Becker et ai. para a oxidação de n-butiraldeído e iso

butiraldeído por Cu(II) (52). 

A reação depende fortemente da concentração de enol 

presente. Assim, compostos facilmente enolizáveis, como ~

dicetonas, reagem rapidamente (53). Para compostos menos 

enolizáveis, a presença de tampão fosfato é importante, uma vez que 

catalisa o tautomerismo ceto-enólico (54). 

)=<OH 
H 

IBAL 

1
1 catálise 
~ fosfato 

~~ 

HRP/H20z • 'r.º 
H 

(1) 

IBAL• 

º• • ~º J_ ~o 
OH( OH 
0• IBAL oH 
(li) l 

3 * i '?HH 
hV450 -•-- ~ • termtse 7T 

~ 0-0 
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Figura 3. Mecanismo de geração de espécies tripletes pela oxidação de 
compostos carbonílicos por peroxidases. 
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A presença de grupos alquil na posição a à carbonila também 

determina a reatividade do substrato perante os 

catalisadores citados, pois diminui o potencial de oxidação desses 

compostos (55). Esse efeito pode ser verificado, por exemplo, nos 

compostos 2,4-pentanodiona (E=2,53 V) e 3-metil-2,4-pentanodiona 

(E=l,99 V) (55). 

Também é interessante notar que essa via de reação, além de 

gerar intermediários radicalares e espécies excitadas, pode ter como 

produtos compostos carbonílicos potencialmente citotóxicos (p.ex., 

metilglioxal) (16) e genotóxicos (p.ex., DOVA) (17,18). 

1.3 Peroxinitrito 

O ânion peroxinitrito é formado em sistemas biológicos a partir 

da reação entre o ânion radical superóxido e o óxido nítrico, atuando 

como importante mediador da reatividade e toxicidade desses 

radicais (56). Oxidante potente e versátil, ele é capaz de reagir com 

todas as principais classes de biomoléculas, incluindo: i) 

antioxidantes como ascorbato (57), glutationa (58), a-tocoferol (59) 

e ácido úrico (60); ii) carboidratos (61); iii) lipídios (62); iv) ácidos 

nucleicos (63); v) proteínas como mieloperoxidase, HRP, álcool 

desidrogenase, aconitase, hemoglobina e citocromo e (64). Também 

atua como agente nitrante de compostos fenólicos (65) e de resíduos 
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de tirosina e triptofano. Além disso, age na nitrosilação de resíduos 

tiólicos (66). 

Várias evidências indicam a formação e participação de 

peroxinitrito em diversos processos fisiológicos e patológicos como 

defesa do hospedeiro (67), sinalização celular (75) , oxidação de LDL 

(70) e apoptose (68). Em neutrófilos e macrófagos, a sua produção 

está relacionada com a defesa do hospedeiro. Nas respostas 

inflamatórias, o peroxinitrito pode estimular a resposta celular ao 

estresse. 

O peroxinitrito também está envolvido na ativação de vias de 

sinalização celular (69). Em vários tipos celulares (células epiteliais, 

hepáticas, fibroblastos, células endoteliais, células de neuroblastoma 

e neutrófilos) é capaz de ativar proteínas da família MAP quinase 

(p38, JNK e ERK ½). Além da ativação dessas vias de sinalização, o 

peroxinitrito também induz a expressão de genes de estresse como c

fos e heme oxigenase-1. 

O peroxinitrito é um relevante mediador das modificações 

oxidativas em LDL (70). Tanto a fração lipídica quanto a proteica da 

LDL podem ser oxidadas e nitradas por peroxinitrito. O processo de 

oxidação envolve a oxidação da parte protéica, as reações de 

propagação da oxidação lipídica, a perda de antioxidantes e a 

formação de adutos entre proteínas e lipídios. 
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1.3.1 Formação e Difusão 

Em sistemas biológicos o ânion peroxinitrito é formado 

principalmente a partir do óxido nítrico e do ânion radical superóxido, 

numa reação que possui constante de segunda ordem semelhante à 

constante de difusão (71). 

•No + 02•- • ON00-

0 ânion peroxinitrito está em equilíbrio com a sua forma 

protonada, o ácido peroxinitroso (ONOOH, pKa = 6,6) (72) . Assim, 

em condições biológicas, tanto o ânion peroxinitrito quando o ácido 

peroxinitroso estão presentes, sendo a proporção entre eles 

dependente do pH local. É importante ressaltar que essas espécies 

possuem reatividade e propriedades difusionais diferentes. 

Tanto o ânion peroxinitrito quanto o ácido peroxinitroso podem 

difundir-se atra·vés de membranas biológicas. O ácido peroxinitroso 

difunde-se passivamente através de bicamadas lipídicas. Já o ânion 

peroxinitrito atravessa a membrana por canais iônicos (73). 

1.3.2 Reatividade 

Os efeitos biológicos do peroxinitrito são promovidos por 

diferentes tipos de reação e espécies radicalares: oxidações diretas, 

nitração, nitrosação, dióxido de nitrogênio, radical hidroxila e radical 

carbonato (74). 

Peroxinitrito pode reagir diretamente com biomoléculas, 

promovendo oxidações mono e bieletrônicas que possuem constantes 
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de reação de segunda ordem entre 103-106 M-1s-1 (73). Entre essas 

reações encontram-se as oxidações de hemeproteínas como 

citocromo c2
+ , oxyhemoglobina e peroxidase (104 -106 M-1s- 1

) e de 

tióis de baixo peso molecular (glutationa e cisteína -10 3 M-1s-1
). 

O peroxinitrito é estável em pHs alcalinos, mas o ácido 

peroxinitroso sofre homólise (k=0,17 s-1 a 37 ºC, pH 7,4), gerando o 

radical hidroxila COH) e dióxido de nitrogênio CNO2) com um 

rendimento de 30%. O restante do ácido peroxinitroso isomeriza-se 

diretamente a nitrato (71). Processos como peroxidação lipídica e 

quebra de fitas de DNA têm sido atribuídos a esses radicais derivados 

de peroxinitrito. Também a oxidação e hidroxilação de resíduos de 

tirosina e a oxidação de grupos tiólicos de alto e baixo peso molecular 

estão parcialmente relacionadas a esses radicais (74). 

Outra via · de reação importante na reatividade de peroxinitrito é 

a nitração de resíduos de tirosina e triptofano, resíduos de guanina e 

de grupos alifáticos de ácidos graxos. Essas nitrações são catalisadas 

por metais de transição, metaloproteínas e dióxido de carbono. A 

nitração de resíduos de tirosina tem recebido especial atenção, uma 

vez que a presença desses resíduos nitrados foi detectada em 

proteínas (LDL, tirosina hidroxilase, MnSOD, glutamina sintetase e 

prostaciclina sintetase) isoladas de tecidos de pacientes (75). A 

detecção de 3-nitrotirosina é utilizada como evidência da geração de 

peroxinitrito em sistemas biológicos. A sua formação envolve 
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mecanismos radicalares, como a formação do radical tirosil, por 

radicais oriundos do peroxinitrito, e a sua recombinação com 0 NO2. 

Estudos recentes sugerem que a nitrosação de resíduos tiólicos 

seja uma modificação pós-translacional ubíqua, reguladora da função 

proteica (76). De fato, como a fosforilação, é uma modificação 

reversível e específica, permitindo que a função protéica seja 

modulada em resposta a estímulos. 

A nitrosação dependente de peroxinitrito possui baixo 

rendimento, mas pode ser relevante em determinadas condições. Kuo 

et ai. descreveram a nitrosação de proteínas (BSA, DNAse-1, 

ceruloplasmina, catalase e hemoglobina) tratadas com peroxinítríto 

(77). Resultado semelhante foi descrito por Viner et ai. para a ATPase 

dependente de cálcio do retículo endoplasmático (78). 

A reatividade do peroxinitrito em sistemas biológicos é 

amplamente modulada por dióxido de carbono, uma vez que este 

está presente em concentrações importantes (1-2 mM) em fluidos 

biológicos e reage rapidamente com peroxinitrito (k2=4,6.104 M-1s-1 a 

37 ºC). A reação entre CO2 e peroxinitrito produz o aduto 

nitrosoperoxicarboxilato (ONOOCO2-), cuja homólise (t½ < 1 µs) 

forma duas importantes espécies reativas: o radical carbonato (CO3°-) 

e dióxido de nitrogênio com rendimento de 35% (71). 

O ânion radical carbonato é um potente oxidante unieletrônico 

(Eº=l,78 V em pH 7.0) cujos mecanismos de reação envolvem, 

principalmente, transferências de elétrons e abstrações de hidrogênio 
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(71). Em sistemas biológicos, reage especialmente com glutationa, 

proteínas e ácidos nucleicos. Também é capaz de oxidar resíduos de 

tirosina, formando o radical tirosil, que rapidamente reage com ·No2, 

formando 3-nitrotirosina. Esse último mecanismo explica o efeito 

catalítico de C02 sobre a nitração de biomoléculas por peroxinitrito. 

1.3.3 Peroxinitrito e Adição Nucleofílica 

De modo análogo à reação com C02, o peroxinitrito reage com 

compostos carbonílicos como aldeídos (79). O mecanismo descrito 

para a reação entre aldeídos e peroxinitrito envolve o ataque 

nucleofílico do ânion peroxinitrito à carbonila do aldeído, formando 

um aduto intermediário. A ligação 0-0 desse aduto pode sofrer cisão 

homolítica ou heterolítica e cerca de 70% dos radicais ou ians assim 

formados recombinam-se, produzindo nitrato e o aldeído original. 

Embora em baixo rendimento, há importante formação de radicais, 

conforme demonstrado por Nakao et ai. para o caso do acetaldeído, 

onde há a formação de radical metila (15). 

O radical formado pela homólise da ligação 0-0 pode sofrer 

cisão 13, gerando um ácido orgânico e um radical alquil que, por sua 

vez, pode reagir com oxigênio, produzindo um radical peroxil que é 

aniquilado através da reação de Russell. Mecanismo semelhante foi 

descrito por Vásquez-Vivar et ai. para a reação entre peroxinitrito e 

piruvato, resultando na descarboxilação deste último e na produção 

do radical co2•- (80). E interessante notar que, embora os 
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intermediários para o sistema aldeído/peroxinitrito (k2=344-680 M- 1s-

1 - (15, 79)) sejam semelhantes aos observados na reação entre C02 

e peroxinitrito (k2=4,6.104 M-1s- 1
), os primeiros não são capazes de 

catalisar a nitração de compostos por peroxinitrito (79). 

Já a reatividade entre cetonas e peroxinitrito é menor e varia 

significativamente (acetona - k2=4,2 M-1s-1; biacetilo - k2=1,4.104 M-

1s-1) (81). A formação de radicais é relativamente baixa, com apenas 

10% do composto original gerando radicais (82). 
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2. Justificativas e Objetivos 

A reação entre peroxinitrito e aldeídos alifáticos foi 

recentemente descrita por Nakao et ai. (15) e Uppu et ai. (79) para o 

acetaldeído e propanaldeído, respectivamente. A reação é iniciada 

pelo ataque nucleofílico do ânion peroxinitrito ao grupo carbonila do 

composto e tem como principais produtos nitrato e o próprio aldeído. 

Dessa forma, parte do aldeído presente age como catalisador da 

decomposição do peroxinitrito. Entretanto, também há a formação de 

outros produtos como ácidos orgânicos, H202 e radicais 

intermediários. Mecanismo semelhante foi descrito para a reação 

entre cetonas e peroxinitrito (81). 

Nesse trabalho examinamos se o peroxinitrito, em competição 

com a adição nucleofílica a compostos carbonílicos enolizáveis, pode 

agir como oxidante unieletrônico da forma enólica desses compostos, 

iniciando uma reação aeróbica quimiluminescente semelhante às 

descritas para a oxidação desses compostos por HRP/H202 (39). Os 

dois mecanismos estão exemplificados nas Figuras 3 (p. 17) e 4 (p. 

26) para a oxidação de isobutiraldeído (IBAL). 

A nossa hipótese é que compostos carbonílicos i) facilmente 

enolizáveis ou cuja enolização possa ser catalisada por fosfato, e que 

ii) possuam um substituinte alquil na posição alfa, e portanto, menor 

potencial de redução, reagem com peroxinitrito preferencialmente 

pela via dioxetânica. 
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Figura 4. Oxidação de compostos carbonílicos iniciada pela adição 
nucleofílica de peroxinitrito 

O objetivo inicial é elucidar o mecanismo de reação com os 

substratos modelos acetoacetona, isobutiraldeído, 3-

metilacetoacetona, neo-pentanal e 2-pentanona. Baseado nesses 

dados o estudo é ampliado à succinilacetona e aos ésteres do 

acetoacetato e do 2-metilacetoacetato, todos eles acumulados em 

erros do metabolismo humano. 
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Esquema 1. Estruturas moleculares dos compostos estudados. 



3. Materiais e Métodos 

3.1 Reagentes 
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Ácido sórbico, ácido succínico, biacetilo, Chelex-100, nitrito de 

sódio, peroxidase tipo VI, succinilacetona e 2-metil-2-nitrosopropano 

foram fornecidos pela Sigma Chemical Co .. Acetoacetato de etila, 

acetoacetona, ácido 3,5-dibromosulfanílico, 3-metilacetoacetona, 2-

metilacetoacetato de etila, isobutanal, neo-pentanal e 2-pentanona 

foram fornecidos pela Aldrich. Acetato de sódio, ácido clorídrico, 

bicarbonato de sódio, fosfato dibásico de sódio, fosfato monobásico 

de sódio, hidróxido de sódio e peróxido de hidrogênio foram 

fornecidos pela Merck. 

Os reagentes 9,10-dibromoantraceno-2-sulfonato de sódio 

(DBAS) e 9,10'-difenilantraceno-2-sulfonato de sódio (DPAS) foram 

gentilmente cedidos pelo professor Josef Wilhelm Baader e 

sintetizados conforme procedimento descrito por Catalani et ai. (83). 

3.2 Preparo de Reagentes 

Todas as soluções foram preparadas em água deionizada 

(Millipore Milli-Q) e os tampões pré-tratados com Chelex®. 

As soluções aquosas de peroxidase foram preparadas pela 

dissolução da massa adequada de enzima em água e sua 
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concentração determinada espectrofotometricamente (HRP - t 403 = 

1,02.105 M-1cm-1 (84)). 

As concentrações das soluções de H2O2, DBAS e DPAS foram 

determinadas espectrofotometricamente (E24o(H2O2) = 43,6 M-1cm-1 

(85).;t4os(DBAS) = 7750 M-1cm-1 e t3g7(DPAS) = 8050 M-1cm-1 (83)). 

Peroxinitrito foi dosado espectrofotometricamente em NaOH 1 

M (€302 = 1670 M-1cm-1 
) segundo Hughes et ai. (86). 

As soluções de acetoacetona (AA), acetoacetato de etila (EAA), 

isobutanal (IBAL), 2-metilacetoacetato de etila (EMAA), 3-

metilacetoacetona (MAA), neo-pentanal (NP) e 2-pentanona (2-P) 

foram preparadas a partir dos reagentes recém-destilados. 

3.3 Sínteses 

3.3.1 Síntese de Peroxinitrito 

Inicialmente, com o auxílio de uma bomba peristáltica, reagiu

se NaNO2 (0,6 M) com H2O2 em meio ácido (HCI 0,7 M) a 4 ºC, 

formando o ácido peroxinitroso (87). Uma vez que o ácido formado é 

muito instável em meio ácido (t½ < 1 s), adicionou-se à mistura de 

reação uma solução básica (NaOH 1,5 M). O excesso de peróxido foi 

removido adicionando-se dióxido de manganês à solução final sob 

agitação por lh a 4 ºC. A seguir, a solução foi transferida para frascos 
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Falcon e mantida a -16 ºC por 24 horas. Após esse período, o 

peroxinitrito foi retirado e mantido a -80 ºC. 

3.3.2 Síntese de DBNBS 

Prepara-se uma solução 10 mM de ácido 3,5-dibromosulfanílico 

em ácido acético glacial contendo 10 mM de acetato de sódio e 70 

mM de H2O2. A solução é mantida a temperatura ambiente por 14 

dias e, então, filtrada, e o sólido lavado com ácido acético e 

recristalizado de etanol (88). 

3.4 Métodos 

3.4.1 Medidas de Emissão de Luz 

Os experimentos de quimiluminescência foram realizados em 

um contador de fótons Hamamatsu, modelo C-767, acoplado à uma 

fotomultiplicadora Thorn EMI (9658AM) mantida a -12 ºC por um 

refrigerador termoelétrico FACT50 (Thorn EMI Electron Tubes Inc). A 

aquisição foi realizada através do software MCS32 (Ortec). Também 

foram realizados experimentos em um luminômetro da Biorbit 

(modelo 1251). 

3.4.2 Medidas de Consumo de Oxigênio 

O consumo de oxigênio foi monitorado em um sistema 

polarográfico Yellow Spring Instruments (Modelo 53). Todos os 

experimentos foram realizados a 25 ou 37 ºC e iniciados com a adição 
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de peroxinitrito ou peróxido de hidrogênio. O pH final da mistura da 

reação foi verificado nas reações iniciadas pela adição de alíquotas de 

soluções alcalinas de peroxinitrito. Assumiram -se as seguintes 

concentrações saturantes de oxigênio: 250 µM a 25 ºC e 220 µM a 37 

ºC (89). 

3.4.3 Medidas Espectrofotométricas 

Espectros de absorção e medidas cinéticas foram obtidos em 

espectrofotômetros Beckman, modelo DU-70, ou Hitachi, modelo U-

2000. 

3.4.S EPR-Captação de Spin 

Os experimentos de EPR foram realizados à temperatura 

ambiente (25 ± 2 ºC) em um espectrômetro Bruker EMX. O pH final 

da mistura da reação foi verificado nas reações iniciadas pela adição 

de alíquotas de soluções alcalinas de peroxinitrito. 

As simulações foi feita utilizando o software WINSIM descrito 

por Duling (90). 

3.4.6 Análise de Produtos 

3.4.6.1 Medidas de Eletroforese Capilar 

As análises de produto por eletroforese capilar foram feitas pelo 

laboratório da Prof. Marina Tavares, IQ-USP. 



Materiais e Métodos - 31 

As análises dos produtos de reação de AA, IBAL e MAA foram 

realizadas em um equipamento Perkin-Elmer, modelo 270A-HT, com 

detector de UV/Vis ajustado a 254 nm e a temperatura mantida a 25 

ºC. A aquisição e análise dos dados foram feitas pelo software 

Turbochrom. A separação foi realizada em uma coluna capilar de 

sílica fundida da Polymicro Technologies (75 µm d.i., 360 µm d.e. e 

comprimento 72 cm). A janela de detecção de 0,2 cm foi criada a 50 

cm do início do capilar. As amostras foram injetadas pelo método 

hidrodinâmico, a 5 mmHg por 1-5 s. Foi utilizado cromato de sódio 10 

mM como eletrólito e hexadeciltrimetilamônio 0,2 mM como 

modificador. 

As análises dos produtos das reações com EAA, EMAA e SA 

foram realizadas em um equipamento P/ACE da Beckman 

Instruments com controlador de temperatura e aquisição de dados 

feita pelo programa System Gold. A separação foi realizada em uma 

coluna capilar de sílica fundida da Polymicro Technologies (75 µm d.i., 

360 µm d.e. e comprimento 57 cm). A janela de detecção foi criada a 

50 cm do início do capilar. O ácido 3,5-dinitrobenzóico 10 mM pH 5,5 

foi utilizado como tampão e brometo de tetradeciltrimetilamônio 0,5 

mM como modificador. A análise foi feita a 254 nm, com voltagem a 

-8 kV e a temperatura no interior do cartucho mantida a 30 ºC. O 

capilar foi condicionado no início do experimento com NaOH 1 mM, 

água deionizada e tampão por 5, 5 e 20 min, respectivamente. O 

condicionamento entre as corridas foi feito com tampão por 2 min. 
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Para essas análises, alíquotas de peroxinitrito e HCI foram 

depositadas separadamente nas paredes internas de um tubo de 

microcentrífuga contendo 1 ml de solução do substrato. O tubo foi 

agitado vigorosamente e o pH final verificado (Condição 1). Algumas 

análises foram feitas em frascos com agitação magnética, 

adicionando-se peroxinitrito lentamente (Condição 2). 

O !BLíOT ECA 
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4. Resultados e Discussão 

4.1 Aldeídos e /J-Dicetonas 

4.1.1 Consumo de Oxigênio e Quimiluminescência 

As Figuras 5 e 6 apresentam o consumo total de oxigênio e a 

intensidade máxima de quimiluminescência da reação entre IBAL e 

peroxinitrito. O consumo varia com a concentração de reagentes e 

possui boa correlação com a quimiluminescência sensitizada por 

DBAS, um aceptor de espécies tripletes, sugerindo que estes 

processos estão relacionados. 
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Figura 5. Consumo total de ox,gemo e intensidade máxima de 
quimiluminescência por diferentes concentrações de IBAL na presença de 
peroxinitrito (0,5 mM) em tampão fosfato 100 mM, pH 7,2 a 25 ºC. 
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Figura 6. Consumo total de oxigênio e intensidade máxima de 
quimiluminescência por IBAL (20 e 10 mM, respectivamente) em 
diferentes concentrações de peroxinitrito em tampão fosfato 100 mM, pH 
7,2 a 25 ºC. 

A adição de 9,10-difenil-2-antracenosulfonato (DPAS), 

sensitizador apenas de espécies singletes, ao sistema 

IBAL/peroxinitrito não alterou a emissão, excluindo portanto a 

natureza singlete da espécie gerada. 

A reação entre peroxinitrito e neo-pentanal (NP), análogo não 

enolizável do IBAL, não consumiu oxigênio (Figura 7). De forma 

análoga, a reação de cetonas pouco enolizáveis como a 2-pentanona 

(2-P) com peroxinitrito apresentou baixo consumo de oxigênio, 

indicando uma correlação entre enolização e consumo de oxigênio. 

De fato, a oxidação dos compostos mais enolizáveis acetoacetona 

(AA) e 3-metilacetoacetona (MAA) (concentração enólica em meio 

aquoso: AA - 15,9%; MAA - 2,8%) (91) consumiu completamente o 

oxigênio do meio (Figura 7). 
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Figura 7. Consumo de oxigênio por AA, IBAL, MAA, NP e 2-P (10 mM) 
tratados com peroxinitrito (0, 5 mM) em tampão fosfato 100 mM, pH 7,2 a 
25 ºC. 
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Figura 8. Perfil de pH do consumo total de oxigênio por MAA 1 mM tratado 
com peroxinitrito 0,5 mM em tampão fosfato 500 mM, pH 7 , 2 a 25 ºC. 
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O perfil de pH desse consumo é mostrado na Figura 8 para a 3-

metilacetoacetona. O gráfico obtido possui ótima correlação com a 

curva de titulação do ácido peroxinitroso (87), indicando o ânion 

peroxinitrito como a espécie iniciadora da oxidação. 

4.1.2 Estudos de Ressonância Paramagnética Eletrônica 

Os estudos de EPR foram realizados com o objetivo de detectar 

e identificar os intermediários radicalares. Os resultados obtidos para 

o IBAL, utilizando-se o captador DBNBS, são apresentados na Figura 

9. 

exeeXeexe 

1 mT 

A IBAL + ONOO- + DBNBS 

X X X 

• 

B ~ ~ IBAL + ONOO- + HC03 - + DBNBS 

e X X X 

Figura 9. Espectro de EPR dos adutos-radicais de DBNBS obtidos após 3 
min de incubação à temperatura ambiente de DBNBS 20 mM e de IBAL 10 
mM em tampão fosfato 100 mM, pH 7,2 na presença de peroxinitrito 0,5 
mM (A,B) e HCO3 - 20 mM (B). Condições instrumentais: potência, 20 mW; 
amplitude de modulação, 1 G; constante de tempo, 320 ms; ganho, 1.106

• 

O espectro observado possui dois adutos: um sexteto (aN=l,45 

mT; aH=0,97 mT) e um triplete (aN=l,45 mT). 
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O sexteto pode ser atribuído a um radical secundário 

(•CH(CH3) r DBNBS) cuja formação é prevista pela rota de adição 

nucleofílica (Figura 4) . Por sua vez, o triplete é atribuível ao radical 

terciário ( •IBAL), formado pela abstração de um hidrogênio da forma 

enólica do substrato (Figura 3 - (1)), embora não se possa excluir 

que seja originário da oxidação do "ene" aduto entre DBNBS e IBAL 

por peroxinitrito. 

A adição de bicarbonato ao meio resultou na diminuição da 

intensidade do sinal. Resultado semelhante foi observado para o 

consumo de oxigênio e quimiluminescência do sistema, indicando que 

a reação não é iniciada pelo aduto ONOO-C02- ou por um de seus 

produtos de decomposição, como o radical Co3•-. Nenhum aduto foi 

detectado utilizando-se o captador MNP. 

Para compostos pouco enolizáveis, como o acetaldeído, são 

esperados somente os radicais previstos pela adição nucleofílica. De 

fato, Nakao et ai. detectaram apenas o radical previsto por essa rota 

(•CH3), utilizando o captador DBNBS. A detecção de radicais previstos 

tanto pela rota de adição nucleofílica quanto pela rota de oxidação 

unieletrônica indica a ocorrência e a competição entre essas duas vias 

para o sistema IBAL/peroxinitrito. 

A Figura 10 apresenta os resultados do estudo de EPR para o 

sistema MAA/peroxinitrito. 

O espectro obtido é composto por um triplete (aN=l,52 mT), 

que pode ser atribuído ao aduto do radical terciário •MAA, formado a 
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1 mT 1 1 

A ___ irl+ 
. 1 1 

MAA + ONOO· + MNP 

MAA + ONOO- + MNP ,~---

C 4~+HRP+MNP 

D Biacetilo + ONOO- + MNP 

E ~ +MNP 

Figura 10. Espectros de EPR dos adutos-radicais obtidos após 4 min de 
incubação à temperatura ambiente de MNP 10 mM e MAA 10 mM (A-C e E) 
ou biacetilo 10 mM (D) na presença de peroxinitrito 0,5 mM (A-B e D) ou 
HRP 10 µM/H2O2 0,5 mM (C) em tampão fosfato 100 mM, pH 7,2. Condições 
instrumentais: potência, 20 mW; amplitude de modulação, 1 G; constante 
de tempo, 320 ms (A-C e E) e 163,8 ms (D); ganho, 5.104 (A e D) e 5.105 

(B, e e E). 

partir da abstração de um hidrogênio da forma enólica do composto. 

Aumetando-se o ganho é possível detectar um segundo aduto, com 

constante de acoplamento hiperfino menor (aN=0,83 mT), sendo 

atribuível ao radical acetil (Figura 10B). Esse radical também pôde 

ser formado a partir da adição nucleofílica de peroxinitrito ao biacetilo 

(Figura 10D e 11). 
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Figura 11. Geração de radical acetil através da adição nucleofílica de 
peroxinitrito ao biacetilo. 

Para evidenciar que ambos adutos podem ser gerados a partir 

da oxidação unieletrônica do composto, utilizou-se o sistema 

HRP/H2O2 como oxidante (Figura l0C). De fato, o espectro obtido foi 

o mesmo, corroborando as atribuições acima. O outro aduto presente 

nesse espectro também está presente no controle e é devido a uma 

impureza presente na solução do próprio captador (di-t-butilnitróxido 

- aN=l,72 mT) (92). 

A Figura 12 apresenta o espectro obtido para a oxidação de AA 

por HRP/H2O2 na presença de MNP. 

O espectro detectado é composto por um triplete (aN=l,54 mT) 

e um sexteto (aN=l,46 mT; aH=0,33 mT) (Figura 12A). As Figuras 

12B-D apresentam as simulações desses dois adutos em conjunto e 

isoladamente. 

O sexteto pode ser atribuído ao radical de carbono (Figura 13A) 

gerado pela abstração de um hidrogênio da forma enólica do 
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Figura 12. Espectros de EPR dos adutos-radicais obtidos após 2 min de 
incubação à temperatura ambiente de MNP 10 mM e AA 10 mM (A) na 
presença de HRP 0,2 mg/ml e H20 2 1 mM em tampão fosfato 100 mM, pH 
7,2. O espectro B é a simulação do espectro A; C e D são as simulações do 
triplete e do sexteto respectivamente. Condições instrumentais: potência, 
20 mW; amplitude de modulação, 0,5 G; constante de tempo, 81,92 ms; 
ganho, 4,48.104

• 
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• • 

A B 

Figura 13. Radical ressonante formado pela oxidação aeróbica de AA por 
peroxinitrito/02 ou HRP/H202, 

e 

Figura 14. Espectros de EPR dos adutos-radicais obtidos após 2 min de 
incubação à temperatura ambiente de MNP 20 mM e AA 10 mM (A) na 
presença de HRP 0,2 mg/ml e H20 2 1 mM em tampão fosfato 100 mM, pH 
7,2. O espectro em B é a simulação do espectro A; C é a simulação do 
sexteto. Condições instrumentais: potência, 20 mW; amplitude de 
modulação, 0,5 G; constante de tempo, 81,92 ms; ganho, 4,48.105

• 
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substrato (Figura 3) . Por sua vez, o triplete detectado é atribuível ao 

enolato desse radical (Figura 138). 

A oxidação de AA por HRP/H2O2 foi descrita por Mason et ai. 

embora em tampão acetato, pH 4,6. Nesse estudo também foram 

detectados um triplete e um sexteto, com constantes de acoplamento 

hiperfino semelhantes (triplete - aN=l,58 mT/ sexteto - aN=l,46 mT; 

aH=0,34 mT), que foram atribuídos aos mesmos radicais citados 

acima. 

Aumentando-se a concentração do captador e o ganho, é 

possível detectar outro aduto, ainda não identificado (Figura 14). 

Esse sexteto possui constantes de acoplamento aN= 1,63 mT e 

aH=2,00 mT. 

Os mesmos adutos presentes na oxidação de AA por HRP/H2O2 

foram detectados utilizando-se peroxinitrito como oxidante (Figura 

15), indicando que esses radicais não são oriundos da rota de adição 

nucleofílica. Há outro aduto presente no espectro, ainda não 

identificado. É importante notar que esses radicais são instáveis, uma 

vez que após 5 min há a diminuição da intensidade do sinal (Figura 

15B). 
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Figura 15. Espectros de EPR dos adutos-radicais obtidos após 2 min de 
incubação à temperatura ambiente de MNP 20 mM e AA 10 mM (A) na 
presença de peroxinitrito 0,5 mM em tampão fosfato 100 mM, pH 7,2. O 
espectro em B foi obtido após 7 min de incubação. Condições 
instrumentais: potência, 20 mW; amplitude de modulação, 0,5 G; constante 
de tempo, 81,92 ms; ganho, 4,48.105

• 

4.1.3 Análise de Produtos 

O mecanismo apresentado na Figura 3 propõe a propagação da 

oxidação dos compostos carbonílicos enolizáveis e a formação de 

ácidos orgânicos como produtos da reação. Assim, a determinação 

desses produtos foi realizada com o objetivo de verificar se essa 

propagação ocorre na oxidação desses compostos por peroxinitrito. 

A Tabela 1 apresenta os resultados das análises de produtos 

das reações entre IBAL ou 2-P e peroxinitrito. 
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Para a 2-P, a relação entre acetato produzido e peroxinitrito 

adicionado foi igual a 0,28 em pH 11. Esse valor é semelhante ao 

obtido para a reação entre acetaldeído e peroxinitrito (0,17 em pH 

6,7 (15) e 0,19 em pH 7,0 (79)) cujo mecanismo de reação 

preponderante é a adição nucleofílica. Da mesma forma, espera-se 

que apenas a rota de adição nucleofílica seja operante na oxidação da 

2-P por peroxinitrito devido à sua baixa enolização. 

Tabela 1. Análise de Produtos para as reações entre IBAL ou 2-P e 
peroxinitrito. 

Substrato Número de RC02- RC02-/ONOO-

Experimentos (mM) (mol/mol) 

Formiato 

IBAL (pH 7,5) 3 0,32 ± 0,03 0,64 

IBAL (pH 11) 6 0,66±0,11 1,32 

Acetato 

2-P (pH 7,5) 3 ND 

2-P (pH 11) 3 0,14 ± 0,04 0,28 

Condições experimentais:IBAL e 2-P, 10 mM; peroxinitrito, 0,5 mM. 

Os resultados obtidos para o IBAL são significativamente 

diferentes e indicam uma propagação da reação, principalmente em 

pH alcalino. É importante notar que esses experimentos foram feitos 

na ausência de tampão fosfato, catalisador tanto da enolização 

quanto da adição nucleofílica de peroxinitrito a compostos 

carbonílicos. 
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O maior rendimento de produtos observado em pH alcalino para 

a oxidação do IBAL pode ser explicado pela maior enolização desse 

composto nesse pH. O aumento do rendimento não pode ser 

explicado pela maior concentração do ânion peroxinitrito em pH 

alcalino pois, em pH 7,5, cerca de 88% do peroxinitrito já está 

presente na forma aniônica. 

A Tabela 2 apresenta os resultados da análise de produtos para 

a oxidação das ~-dicetonas estudadas. 

Tabela 2. Análise de Produtos das reações entre AA ou MAA e peroxinitrito. 

Substrato 

AA (pH 7,5) 

AA (pH 11) 

MAA (pH 7,5) 

MAA (pH 11) 

Número de 

Experimento 

s 

3 

6 

3 

3 

RC02- (mM) 

Acetato 

0,50 ± 0,02 

1,20 ± 0,10 

1,40 ± 0,30 

6,36 ± 0,87 

RC02-/0NOO-

(mol/mol) 

1,0 

2,4 

2,8 

12,7 

Condições experimentais:AA e MAA 10 mM; peroxinitrito 0,5 mM 

O rendimento de produtos em pH 11 foi significativamente 

maior, especialmente para o MAA. Como descrito acima para o IBAL, 

essa diferença é provavelmente devida à maior enolização desses 

compostos em pH alcalino. 
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A relação entre produto formado e peroxinitrito adicionado para 

ambos compostos foi maior do que a observada para a 2-pentanona, 

acetaldeído e IBAL, indicando uma correlação entre a enolização e a 

propagação da reação, como previsto pela rota proposta na Figura 3. 

É importante notar que o rendimento de produtos para MAA foi 

de 3 a 5 vezes maior do que o observado para AA. Esse resultado 

sugere que a alquilação do carbono vicinal à carbonila determina a 

extensão da cadeia ("chain lenght") de reação desses compostos. 

Tabela 3. Propriedades Físico-Químicas do IBAL, AA e MAA 

Propriedade 

Epa (V) 

pKa 

IBAL 

1,8.10-4 ª 

> 2,75 

11,6 e 

AA 

2,53 

MAA 

1,99 

10,65 d 

Ke - constante de equilíbrio de enolização; pKa - constante de dissociação do enol; 
Epa, potencial anódico. ª Ref. 93 . b Ref. 91. e Ref. 94.d Ref. 54. 

Os resultados descritos acima podem ser explicados com base 

nos dados da Tabela 3. A facilidade de enolização do composto 

carbonílico determina o mecanismo de sua reação com peroxinitrito, 

o que pôde ser evidenciado pela existência ou não de consumo de 

oxigênio, pelos diferentes radicais intermediários detectados para 

cada um dos compostos e pela análise dos produtos. Além disso, a 

reatividade também é modificada pela alquilação do carbono vicinal à 

carbonila, alterando não só a extensão da reação, como visto pelo 
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maior consumo de oxigênio e formação de produtos, mas também a 

estabilidade dos radicais gerados (AA vs MAA). 

BIBLl OTf: C 
INSTITUTO OE QUIMIC 

S• Pat Ur,1versidade de ao 
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4.2 fi-Cetoésteres 

4.2.1 Consumo de Oxigênio e Quimiluminescência 

O consumo de oxigênio durante a oxidação de acetoacetato de 

etila (EAA) ou 2-metilacetoacetato de etila (EMAA) dependeu tanto da 

concentração do próprio substrato (Figura 16) quanto da 

concentração de peroxinitrito (Figura 17). A depleção total do 

oxigênio dissolvido na presença de 0,5 mM de peroxinitrito foi obtida 

com 2,5 e 5 mM de EAA e EMAA, respectivamente. Esse consumo é 

compatível com as constantes de enolização desses metabólitos (Ke: 

EAA - 0,022; EMAA - ~10-3
) (55). 
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Figura 16. Efeito da concentração de substrato sobre o consumo total de 
oxigênio na presença de peroxinitrito (0,5 mM) em tampão fosfato 100 mM 
por EAA ( •) ou EMAA ( •) em pH 7,2 a 37 ºC. 
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Figura 17. Efeito da concentração de peroxinitrito sobre o consumo total de 
oxigênio na presença de EAA ( •) ou EMAA (•) (2,5 e 5 mM 
respectivamente) em tampão fosfato 100 mM pH 7,2 a 37 ºC. 

A oxidação de ambos os metabólitos por peroxinitrito é 

quimiluminescente, como mostrado para o EAA na Figura 18. 

Conforme observado para as ~-dicetonas acima, tanto o 

consumo de oxigênio (Figura 19) quanto a quimiluminescência 

(Figura 20) da oxidação desses compostos por peroxinitrito foram 

inibidas pela adição de bicarbonato ao meio, excluindo assim a 

participação do aduto ONOO-C02- ou um de seus produtos de 

decomposição no processo de consumo de 02. 

As Figuras 21 e 22 apresentam os perfis de pH do 

consumo de oxigênio e da intensidade de quimiluminescência de EAA 

e EMAA iniciados pela adição de peroxinitrito. 
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8 10 

Figura 18. Emissão direta total de diferentes concentrações de EAA na 
presença de peroxinitrito (0,5 mM) em tampão fosfato 100 mM, pH 7,2 a 
37 ºC. 
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Figura 19. Efeito da adição de bicarbonato sobre o consumo total de 
oxigênio por EAA (•) ou EMAA ( •) (1,25 e 3,25 mM respectivamente) na 
presença de peroxinitrito (0,5 mM) em tampão fosfato 100 mM, pH 7,2 a 
37 ºC. 
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Figura 20. Efeito da adição de bicarbonato (20 mM) sobre a 
quimiluminescência do sistema EAA (10 mM)/peroxinitrito (O,S mM) em 
tampão fosfato SOO mM, pH 7,2 a 37 ºC. 
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Figura 21. Perfil de pH da quimiluminescência ( •) e do consumo total de 
oxigênio (•) por EAA (10 e 0,75 mM respectivamente) na presença de 
peroxinitrito (0,5 mM) em tampão fosfato SOO mM a 37 ºC. 
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Figura 22. Perfil de pH da quimiluminescência ( •) e do consumo total de 
oxigênio (•) por EMAA (10 e 2 mM respectivamente) na presença de 
peroxinitrito (0,5 mM) em tampão fosfato 500 mM a 37 ºC. 

Para ambos os metabólitos o gráfico obtido para o 

consumo de oxigênio descreve a curva de titulação do ácido 

peroxinitroso, indicando o ânion peroxinitrito como iniciador da 

oxidação. 

Entretanto, a q ui mi I u mi nescência direta desses 

metabólitos responde de maneira distinta a variações do pH do meio. 

Para o EMAA, a emissão direta possui boa correlação com o consumo 

total de oxigênio, apresentando maior intensidade em pHs alcalinos. 

Perfil de pH diferente foi obtido para a quimiluminescência de EAA, 

cuja intensidade é máxima em pH 7 ,2 e diminui com o aumento do 

pH. 

E 
"' 
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Perfil semelhante foi descrito por Yang et ai. para a 

constante de pseudo-primeira ordem da reação entre peroxinitrito e 

biacetilo (81). Esses autores demonstraram que a reação de cetonas 

pouco ou não enolizáveis com peroxinitrito em tampão fosfato ocorre 

por duas vias: i) adição direta do ânion peroxinitrito à carbonila; ii) 

adição catalisada por H2P04- do ânion peroxinitrito à carbonila (Figura 

23). 
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Figura 23. Vias de reação entre peroxinitrito e cetonas não enolizáveis. 

O aumento do pH do meio diminui a concentração de H2P04-, 

explicando assim a diminuição da constante em pHs alcalinos. 

Dessa forma, a queda da intensidade de emissão pode ser 

explicada pela menor concentração do ânion H2P04-, catalisador tanto 

da enolização quanto da adição nucleofílica de peroxinitrito a 

compostos carbonílicos. 
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Figura 24. Efeito da concentração de tampão fosfato (pH 7,2) sobre a 
emissão total de EAA ( •) ou EMAA (•) (ambos 10 mM) na presença de 
peroxinitrito (0,5 mM) a 37 ºC. 

Assim, o diferente comportamento das emissões de EAA e 

EMAA frente a variações no pH pode ser visto como respostas 

distintas desses metabólitos ao fosfato. De fato, a emissão devida à 

oxidação desses metabólitos responde de forma distinta a variações 

na concentração de tampão fosfato utilizado (Figura 24). A emissão 

do sistema EMAA/peroxinitrito não variou significativamente com a 

alteração da concentração de fosfato. Como o Eº de EAA é mais 

positivo que o de EMAA, é possível que a cinética de reação do 

primeiro substrato seja governada pela enolização do substrato 

(catalisada por fosfato), sendo determinada pela facilidade de 

oxidação no caso do EMAA. 
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Esse efeito da concentração do tampão fosfato também foi 

verificado para o consumo de oxigênio (Figura 25). Para ambos os 

metabólitos há um aumento na concentração do consumo de oxigênio 

com o aumento da concentração de tampão fosfato. 
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Figura 25. Efeito da concentração de tampão fosfato pH 7,2 sobre o 
consumo total de oxigênio por EAA ( •) ou EMAA ( •), ambos 1 mM, na 
presença de peroxinitrito 0,5 mM a 37°C. 

4.2.2 Estudos de Ressonância Paramagnética Eletrônica 

Para o estudo dos radicais intermediários foram utilizados os 

captadores MNP e DBNBS. Os resultados obtidos para o sistema 
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Figura 26. Espectros de EPR obtidos após 1 min de incubação de EMAA (10 
mM} e peroxinitrito (1 mM} na presença de MNP 10 mM (A}, 20 (mM} ou 
60 mM (C} em tampão fosfato 100 mM, pH 7,2 à temperatura ambiente. O 
experimento (D} foi realizado na ausência de EMAA. Condições 
instrumentais: potência, 20,12 mW; amplitude de modulação, 1 G; 
constante de tempo, 81,92 ms; ganho, 2.105

• 
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EMAA/peroxinitrito na presença de MNP são apresentados na Figura 

26. 

Apenas um triplete (aN= 1,54 mT) é detectado a baixas 

concentrações de MNP (10 mM) (Figura 26A). Aumentando-se a 

concentração do captador há um aumento na intensidade do triplete 

e também a detecção de um outro triplete (aN=0,83 mT) (Figura 

26B,C). 

O aduto de maior constante hiperfina pode ser atribuído ao 

radical terciário •EMAA formado a partir da abstração de um 

hidrogênio da forma enólica do substrato, previsto pelo mecanismo 

de oxidação unieletrônica (Figura 3). O outro aduto é atribuível a um 

radical do tipo acil, que pode ser formado a partir da quebra da 

ligação carbonila-carbonila dos produtos formados (biacetilo ou 

piruvato de etila) no estado excitado triplete, no caso, o radical acetil. 

Esse mesmo tipo de radical foi descrito acima para a oxidação de 

MAA por peroxinitrito. 

A Figura 27 apresenta os espectros obtidos utilizando-se o 

sistema HRP/H202 como oxidante. O espectro (Figura 27A) é idêntico 

ao obtido com peroxinitrito, indicando que os radicais detectados são 

formados pelo mecanismo de oxidação unieletrônica. 

A adição de sorbato, um supressor de espécies tripletes, causou 

o desaparecimento do sinal devido ao radical acil (Figura 27B), 

sugerindo que as atribuições feitas para esse radical estão corretas. 
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i 1 

A ------ ----· 

Figura 27. Espectros de EPR obtidos após 4 min de incubação de EMAA (10 
mM), HRP (0,5 µM), H202 (0,5 mM) e MNP (10 mM) na ausência (A) ou 
presença (B) de sorbato (5 mM) em tampão fosfato 100 mM, pH 7,2 à 
temperatura ambiente. Condições instrumentais: potência, 20,17 mW; 
amplitude de modulação, 1 G; constante de tempo, 163,84 ms; ganho, 
5.104

• 

Os espectros obtidos para a oxidação de EAA por peroxinitrito 

na presença de MNP são apresentados na Figura 28. 

Utilizando-se 20 mM de MNP nenhum aduto é detectado (não 

mostrado). O aumento da concentração de MNP permite a detecção 

de dois adutos: um triplete (aN=l,63 mT) e um sexteto (aN=l,62 mT; 

aH= 1,97 mT), compondo um espectro semelhante ao obtido para a 

oxidação de AA por peroxinitrito (Figura 15). Assim, o triplete foi 

atribuído ao enolato do radical ·EAA. O sexteto possui constantes de 

acoplamento muito semelhantes as obtidas para a oxidação de AA 

por peroxinitrito, sugerindo que o mesmo radical esteja presente nos 

dois sistemas. Esse aduto também foi detectado na oxidação de AA 
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B 

Figura 28. Espectros de EPR obtidos após 1 min de incubação de EAA 10 
mM e peroxinitrito 1 mM na presença de MNP 60 mM (A) em tampão 
fosfato 100 mM, pH 7,2 à temperatura ambiente. B é a simulação do 
especetro A. Condições instrumentais: potência, 20,17 mW; amplitude de 
modulação, 1 G; constante de tempo, 81,92 ms; ganho, 2.105

• 

Figura 29. Espectro de EPR obtido após 1 min de incubação de EAA 10 mM 
e peroxinitrito 0,5 mM na presença de DBNBS 20 mM em tampão fosfato 
100 mM, pH 7 ,2 à temperatura ambiente. Condições instrumentais: 
potência, 20,17 mW; amplitude de modulação, 1 G; constante de tempo, 
163,84 ms; ganho, 2.105

• 
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por HRP/H 20 2 , indicando que esse aduto não é formado pelo 

mecanismo proposto na Figura 4 . Ambos os adutos são instáveis em 

tampão fosfato, com desaparecimento do sinal após 10 min (não 

mostrado). Essa instabilidade não foi observada para os 

adutos obtidos para o sistema EMAA/peroxinitrito . 

A Figura 29 apresenta os resultados obtidos para o sistema 

EAA/peroxinitrito utilizando o captador DBNBS. Apenas o aduto 

correspondente ao radical ·cH3 (aN= 1,41 mT; aH= 1,35 mT; 

aH(m)=0,070 mT) foi detectado, resultado que evidencia a participação 

do mecanismo de adição nucleofílica na oxidação de EAA por 

peroxinitrito, uma vez que a formação desse radical é prevista por 

essa via (Figura 4). Esse radical não foi detectado no sistema 

EMAA/peroxinitrito/DBNBS, o que indica a prevalência da abstração 

unieletrônica na oxidação de EMAA por peroxinitrito. 

4.2.3 Análise de Produtos 

A Tabela 4 apresenta os resultados da análise dos produtos da 

oxidação de EAA e EMAA por peroxinitrito em água (pH=7,1). 

A relação RC02-/peroxinitrito obtida para o EAA e EMAA (O, 69 e 

1,29, respectivamente) foi inferior à observada para os respectivos 

análogos ~-dicetônicos AA e MAA (1,0 e 2,8) no pH estudado (Tabela 

. 
2). Esse resultado é o esperado pois a concentração enólica dos ~-

cetoésteres em meio aquoso é menor do que a observada para as ~

dicetonas. Entretanto, esse valor está bem acima do observado para 
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Tabela 4. Análise de Produtos das reações entre EAA ou EMAA e 
peroxinitrito 

Substrato Número de RC02- (mM) RC02-/0NOO-

Experimentos (mol/mol) 

Acetato 

EAA (pH 7,1) 3 0,69 ± 0,01 0,69 

EMAA (pH 7,1) 3 1,39 ± 0,07 1,39 

Condições experimentais: EAA e EMAA, 10 mM; peroxinitrito, 1 mM. 

compostos pouco enolizáveis, como acetaldeído, cuja relação é de 

apenas 0,19. 

A produção de acetato foi maior para a oxidação de EMAA, 

apesar de sua menor enolização. Esse dado pode ser explicado, como 

visto acima para AA e MAA, pelo menor potencial anódico do EMAA 

(2,56 V) em relação a EAA (>3,2 V), sendo, portanto, mais 

facilmente oxidado. Esse resultado sugere que a alquilação do 

carbono vicinal às carbonilas determina a extensão da cadeia de 

reação da oxidação dos metabólitos carbonílicos. 
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4.3 Succinilacetona 

4.3.1 Consumo de Oxigênio e Quimiluminescência 

A reação entre SA e peroxinitrito consome oxigênio, sendo esse 

consumo dependente da concentração de ambos os reagentes 

(Figuras 30 e 31). A depleção total do oxigênio dissolvido foi obtida 

com 0,5 mM de SA na presença de 0,5 mM de peroxinitrito. Conforme 

visto acima, este consumo é coerente com a enolização esperada de 

uma ~-dicetona . Esse consumo também pôde ser observado 

utilizando-se os · sistemas citocromo c/H202 ou hemoglobina/H202 

como oxidante, possuindo esses sistemas cinéticas mais lentas 

(Figura 32). 
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Figura 30. Efeito da concentração de peroxinitrito sobre o consumo total de 
oxigênio por SA 0,5 mM em tampão fosfato 500 mM, pH 7,2 a 37 ºC. 
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Figura 31. Efeito da concentração de SA sobre o consumo total de oxigênio 
desse substrato na presença de peroxinitrito 0,5 mM em tampão fosfato 
SOO mM, pH 7,2 a 37 ºC. 
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Figura 32. Consumo de oxigênio por SA 1,5 mM na presença de H20 2 0,5 
mM e citocromo e 30 µM (--) ou hemoglobina 22 µM (-) em tampão 
fosfato 100 mM, pH 7,2 a 37 ºC. 
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O sistema SA/peroxinitrito é quimiluminescente e a intensidade 

de sua quimiluminescência aumenta com o aumento da concentração 

de peroxinitrito, como mostra a Figura 33. 

260 

240 

220 

200 

180 

Ili 

> 160 
E 

E 140 .. -
120 

100 

80 

60 

o 200 400 600 800 1000 

Peroxinitrito (µM) 

Figura 33. Efeito da concentração de peroxinitrito sobre a 
quimiluminescência total de SA 0,5 mM em tampão fosfato 500 mM, pH 7,2 
a 37 ºC. 

Conforme observado para os metabólitos carbonílicos descritos 

acima, a adição de bicarbonato ao meio de reação inibiu tanto o 

consumo de oxigênio quanto a quimiluminescência do sistema (Figura 

34). 

A Figura 35 apresenta a variação do consumo de oxigênio e da 

quimiluminescência do sistema SA/peroxinitrito com o pH. 
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Figura 34. Efeito da adição de bicarbonato (20 mM) sobre a 
quimiluminescência do sistema SA (0,5 mM)/peroxinitrito (0,5 mM) em 
tampão fosfato 500 mM, pH 7,2 a 37 ºC. 
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Figura 35. Perfil de pH da quimiluminescência ( •) e do consumo total de 
oxigênio ( •) por SA (0,5 e 0,2 mM respectivamente) na presença de 
peroxinitrito (0,5 mM) em tampão fosfato 500 mM a 37 ºC. 
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O maior consumo e emissão em pH mais alcalino indicam o 

ânion peroxinitrito como iniciador da oxidação. As curvas obtidas 

possuem ótima correlação, novamente sugerindo que os dois 

processos estão relacionados. 

A Figura 36 apresenta a variação do consumo total de oxigênio 

e da quimiluminescência do sistema SA/peroxinitrito com a 

concentração do tampão fosfato. 
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Figura 36. Efeito da concentração de tampão fosfato pH 7,2 sobre a 
quimiluminescência ( • )e o consumo total de oxigênio(•) por SA (0,5 e 0,2 
mM, respectivamente) na presença de peroxinitrito 0,5 mM a 37 ºC. 

O consumo de oxigênio por SA aumentou com a concentração 

de tampão fosfato. Conforme descrito acima, o fosfato catalisa tanto 

a adição nucleofílica quanto a enolização. Assim, esse maior consumo 
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pode ser devido: i) ao aumento da concentração de intermediários 

radicalares gerados pela adição nucleofílica; ii) à maior concentração 

da forma enólica no equilíbrio tautomérico do substrato. 

Analogamente ao observado para o consumo de oxigênio, há 

uma dependência entre a quimiluminescência e a concentração de 

tampão fosfato. O aumento de 10 vezes da concentração de tampão 

triplicou a intensidade de qu imiluminescência do sistema, apontando 

uma correlação entre o consumo de oxigênio e a quimiluminescência 

do sistema. 

4.3.2 Estudos de Ressonância Paramagnética Eletrônica 

A Figura 37 apresenta os espectros de EPR obtidos para o 

sistema SA/peroxinitrito utilizando-se o captador MNP. 

O espectro é composto por três adutos: um sexteto e dois 

tripletes. Um dos tripletes (aN=l,71 mT) é devido à oxidação do 

próprio captador (Figura 37A e 38C). O outro triplete possui 

constante de acopla mente hiperfino aN= 1,63 mT e pode ser atribuído 

ao enol do radical gerado a partir da abstração de um hidrogênio do 

substrato. 

O sexteto (aN=l,63 mT;aH=l,92 mT) ainda não foi identificado, 

mas é muito semelhante aos detectados para as oxidações de AA 

(aN=l,63 mT; aH=2,0 mT) e EAA (aN=l,62 mT; aH=l,97 mT) por 

peroxinitrito, indicando o mesmo tipo de radical nos três sistemas. 
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s--f+t--

Figura 37. Espectros de EPR obtidos após 1 min (A) ou 10 min (B) de 
incubação de SA 10 mM e peroxinitrito 1 mM na presença de MNP 60 mM 
em tampão fosfato 100 mM, pH 7,2 à temperatura ambiente. Condições 
instrumentais: potência, 20,17 mW; amplitude de modulação, 1 G; 
constante de tempo, 81,92 ms; ganho, 6,32.105

• 

Esse aduto também foi detectado na oxidação de AA por HRP/H202, 

indicando que esse radical é formado pelo mecanismo de oxidação 

unieletrônica. 

Os dois adutos detectados são bastante instáveis e após 10 

minutos apenas o aduto devido à oxidação do próprio captador está 

presente (Figura 37B). 

4.3.3 Análise de Produtos 

A oxidação de SA pode gerar dois ácidos orgânicos distintos 

(acetato e succinato) (Figura 39). Os experimentos para a 

identificação e determinação da concentração desses ácidos foram 
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Figura 38. Simulações do espectro de EPR para o sistema SA/peroxinitrito 
(A). B é a simulação desse espectro na ausência do aduto devido à 
oxidação do captador (C). 

realizados na ausência de tampão fosfato e em duas condições 

distintas. Na Condição 1 a oxidação é iniciada misturando-se 

rapidamente todo o peroxinitrito com a solução de SA, mantendo-se 

o sistema fechado. Por sua vez, a Condição 2 consiste na adição 
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Figura 39. Produtos formados pela oxidação unieletrônica de SA por 
peroxinitrito. 

lenta de peroxinitrito ao meio, mantendo-se o sistema aberto e sob 

agitação. Em ambas as condições o pH da mistura de reação está 

entre 7,1 e 7,2. A Tabela 5 apresenta os resultados obtidos. 

Tabela 5. Análise de produtos da reação entre SA e peroxinitrito 

SA 

Condição 1 

Condição 2 

Acetato 

0,40 ± 0,02 

11,00 ± 0,21 

RC02- (mM) RC02-/0NOO-

(mol/mol) 

Succinato 

0,27 ± 0,04 1,34 

0,56 ± 0,02 11,56 

Condições Experimentais: SA, 10 mM; peroxinitrito, 0,5 mM (Condição 1) ou 1 mM 
(Condição 2). 
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A relação RC02-;peroxinitrito obtida para a oxidação de SA por 

peroxinitrito foi igual a 1,34 na condição 1. Esse valor é coerente com 

o descrito acima para a oxidação de ~-dicetonas nas mesmas 

condições experimentais (AA e MAA) (Tabela 2), indicando uma 

propagação da reação de oxidação. Além disso, sugere a ocorrência 

de outro mecanismo de oxidação, uma vez que o valor esperado para 

a adição nucleofílica é significativamente menor (~0,19). 

Em uma condição que favorece a reoxigenação do meio 

(sistema aberto sob agitação) o rendimento de produtos foi cerca de 

8,5 vezes maior, confirmando o fato de a disponibilidade de oxigênio 

governar a propagação da reação. 
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5. Conclusões 

Compostos carbonílicos em geral, cujo principal mecanismo 

descrito de oxidação por peroxinitrito é a adição nucleofílica, possuem 

baixo consumo de oxigênio quando submetidos ao tratamento com 

peroxinitrito em meio aerado. Entretanto resultados obtidos para os 

compostos estudados nesta dissertação mostram que a oxidação por 

peroxinitrito consome oxigênio, consumo que está relacionado com a 

enolização do substrato (Figura 7), evidenciando a ocorrência de 

outro mecanismo de reação além da adição nucleofílica. 

De fato, os estudos de EPR para o IBAL evidenciaram adutos de 

radicais que podem ser originados por duas vias diferentes (Figura 3 

e 4), indicando a competição entre essas duas rotas. 

A necessidade da enolização pôde ser confirmada nos estudos 

com J3-dicetonas, cuja concentração enólica em meio aquoso é maior. 

As reações desses substratos com peroxinitrito mostraram a 

formação de produtos acima da concentração de peroxinitrito 

adicionado e, dessa forma, a propagação da reação. Esse resultado 

indica a forma enólica desses compostos como o substrato da 

oxidação. Além disso, apenas radicais esperados pelo mecanismo de 

oxidação unieletrônica foram detectados, corroborando a relação 

entre enolização e consumo de oxigênio com o mecanismo de 

oxidação unieletrônica. 
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O estudo com as ~-dicetonas também mostrou que a alquilação 

do carbono a possui forte efeito sobre a reação, como visto pelo 

maior rendimento de produtos para a oxidação de MAA em relação a 

AA. Também é importante notar que os compostos a-alquilados 

apresentaram adutos mais intensos e estáveis (Figuras 10,15,26 e 

28). 

Todas as reações estudadas são quimiluminescentes e possuem 

forte correlação com o consumo de oxigênio. O estudo de 

quimiluminescência para o sistema IBAL/peroxinitrito indica que as 

espécies excitadas formadas encontram-se no estado triplete. A 

formação das espécies no estado triplete também pode ser 

evidenciada pela formação do radical acetil nesses sistemas. 

A oxidação desses compostos foi fortemente inibida pela 

presença de C02. Esse resultado exclui a participação do radical 

carbonato no mecanismo de reação. O ânion peroxinitrito pode ser 

atribuído como a espécie iniciadora da reação, conforme observado 

nos experimentos de perfil de pH para o consumo de oxigênio e 

quimiluminescência. 

Em conjunto esses dados confirmam a hipótese de trabalho e 

indicam que a enolização e a a-alquilação desses compostos modula 

a reatividade dos compostos carbonílicos frente ao peroxinitrito, 

permitindo a ocorrência de outro mecanismo de reação. 

Além dos dois mecanismos propostos, uma terceira via, 

combinando as duas anteriores, pode ser proposta para explicar os 
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(SH) 

Figura 40. Propo$ta de mecanismo de oxidação de compostos carbonílicos 
por peroxinitrito. 

dados obtidos. A oxidação poderia ser iniciada pelo ataque 

nucleofílico do ânion peroxinitrito à carbonila do composto carbonílico 

(Figura 40). A seguir, poderia ocorrer a reforma do composto original 

e a produção de nitrato ou a homólise da ligação 0-0 e a formação 

do radical oxil, como proposto pelo mecanismo de adição nucleofílica. 

Por sua vez, esse radical pode sofrer clivagem ~, originando um 

radical de carbono que pode ser aniquilado (Reação de Russell) como 

proposto pelo mecanismo da Figura 4, ou iniciar a reação de oxidação 

unieletrônica, abstraindo um hidrogênio da forma enólica do 

composto. 
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Independentemente do mecanismo de reação proposto, é 

interessante notar que a oxidação de compostos carbonílicos por 

peroxinitrito produz radicais intermediários potencialmente tóxicos 

como radicais de carbono, radicais oxil e radicais peroxil, além de 

espécies tripletes. É importante lembrar ainda que, embora esse 

trabalho não tenha estudado a sua formação, o mecanismo de 

oxidação proposto prevê a formação de a-oxoaldeídos reativos, como 

DOVA e metilglioxal. Dessa forma, a reatividade desses compostos 

frente a peroxinitrito pode contribuir para a elucidação das bases 

moleculares das patologias onde há o acúmulo desses metabólitos, 

como tirosinemia (succinilacetona), diabetes (acetoacetato) e 

isoleucinemia (2-metilacetoacetato). 
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