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Abreviaturas

AA: Aminoacetona

AAPH: di-hidroc1oreto de 2,2'-azobis-(2-amidinopropano)

AGEs: produtos finais de glicação avançada (advanced glication end products)

ALA: Ácido 5-aminolevulínico

ATP: Adenosina trifosfato

CCT: Complexo de c1ivagem da treonina

CHELEX: Resina quelante catiônica específica para íons de metais de transição

CP: Ceruloplasmina

DMPO: 5,5-dimetil-l-pirrolina-N-oxido

DTPA: Ácido dietilenotriaminapentacético

DTT: Ditiotreitol

EDTA: Ácido etilenodiaminotetracético

EGTA: Ácido etileno-glicol-bis(~-amino-etiléter)N,N,N',N',-tetracético

EROs: Espécies reativas de oxigênio

GSH: Glutationa reduzida

Hepes: Ácido N- [2-hidroxietil]piperazina-N - [2-etanosulfônico]

IDDM: Diabetes mellitus insulino-dependente ou diabetes mellitus tipo I

LDL: Lipoproteína de baixa densidade

MG: Metilglioxal

NADH: Nicotinamida adenina dinuc1eotideo reduzido

NIDDM: Diabetes mellitus não insulino-dependente diabetes mellitus tipo 11

PPD: p-Fenilenodiamina

SOD: CuZn-superóxido dismutase

SSAO: Aminoxidase sensível à semicarbazida

Tris: Tris[hidroximetil]aminometano

X/XO: Sistema xantina/xantina oxidase
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Resumo

Aminoacetona (AA) é um catabólito de Thr e Gly que se acumula nas

síndromes cri-du-chat e treoninemia. Atualmente, a oxidação de AA é

considerada uma das fontes alternativas de metilglioxal (MG), agente citotóxico

e genotóxico, em diabetes mellitus. Em estados de deficiência metabólica, tal

como o diabetes, há acúmulo de AA que, por sua vez, sofre oxidação na

presença de amino oxidases sensíveis à semicarbazida (SSAO) com a produção

de MG, H202 e NH4+. As SSAO são enzimas Cu-dependentes, cujo mecanismo

de atuação ainda é pouco conhecido e possui como substrato, além de AA,

metilamina (endógena) e a benzilamina (xenobiótico). AA possui um grupo

amino vicinal à uma carbonila, o que sugere que ela possa sofrer enolização e

oxidação catalisada por metal, produzindo espécies reativas de oxigênio (EROs),

inclusive radicais HO·. A presente tese tem por objetivo esclarecer o mecanismo

pelo qual AA sofre oxidação aeróbica, direta e catalisada por metal, com

concomitante produção de EROs. Foi dada ênfase à catalise por ferro por sua

implicação em desordens associadas com diabetes. Serão apresentados

resultados que implicam AA como promotora de danos a membrana de

mitocôndrias isoladas, bem como a estrutura proteica de ferritina e

ceruloplasmina (CP). Como ferritina e CP estão envolvidas na homeostase de

ferro, os danos causados a estas proteínas por AA possivelmente afetam o

estado redox de plasma de diabéticos, contribuindo significantemente para o

aumento do estresse oxidativo no diabetes.
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Abstract

Aminoacetone (AA) is a threonine and glycine catabolite long known to

accumulate in cri-du-chat and threoninemia syndromes and, more recent1y,

implicated as a contributing source of methylglyoxal (MG) in diabetes mellitus.

AcetylCoA overproduction in diabetes also leads to AA accumulation. AA as well

as many other endogenous (e.g., methylamine) and xenobiotic amines (e.g.,

benzylamine) are oxidized by dioxygen in the presence of SSAO, a group of

poorly understood plasma circulating and membrane bound Cu-dependent

enzymes, yielding an aldehyde, H202 and NH4+ ions. With AA, SSAO activity

paradoxally produces the cytotoxic and genotoxic MG. AA bears an amino group

vicinal to the carbonyl function and therefore is expected to undergo

phosphate-catalyzed enolization and iron-catalyzed oxidation to yield reactive

oxygen species (ROS), including HO· radicals. The present work aims to clarify

the mechanisms by which AA undergoes direct and metal-catalyzed aerobic

oxidation to yield deleterious ROS, with emphasis on the catalytic role of iron

given its well-known implications in diabetes. In the present work we show that

ROS generated through the aerobic oxidation of AA are able to induce damage

in isolated rat liver mitochondria as well as in horse spleen ferritin (HoSF) and

human ceruloplasmin (CP). The current findings of changes in HoSF and CP

may contribute to explain intracellular iron-induced oxidative stress during AA

accumulation in diabetes mellitus patients.



Introdução· 6

1. Introdução

Aminoacetona (AA) é um catabólito de treonina e glicina que se acumula

em síndromes como o cri-du-chat1 e a treoninemia,2 doenças caracterizadas por

um alto nível de treonina circulante. Recentemente AA tem sido apontada,

junto com triose fosfatos e acetona, como fonte endógena de metilglioxal (MG)

principalmente em diabetes mellitus. Metilglioxal é um potente agente de

modificação de proteínas e DNA e está acumulado principalmente em tecidos

susceptíveis a lesões observadas no diabetes. A seguir serão apresentadas as

principais rotas de formação e degradação de AA assim como seu possível papel

no diabetes mellitus.

1.1. Formação endógena de aminoacetona

A descoberta da produção endógena de AA por bactérias e mamíferos

ocorreu na mesma época em que havia um crescente interesse por

aminocetonas, iniciado com a descoberta do ácido õ-aminolevulínico (ALA) e

com a determinação de sua função biológica. ALA é uma aminocetona

precursora de porfirinas.3 No final da década de 50, foi demonstrado por Gibson

e colaboradores4 que partículas isoladas de reticulócitos de galinhas eram

capazes de sintetizar ALA, a partir de succinil-CoA e glicina, e AA, a partir de

acetil-CoA e glicina. Elliott5 foi o primeiro a demonstrar, em 1960, que

suspensões de células de Staphylococcus aureus eram capaz de metabolizar

treonina com a consequente produção de AA, caracterizada por métodos de

cromatografia em papel. Esta bactéria também foi capaz de metabolizar glicina

com a formação de AA, o que levou Elliott5,6 a propor dois mecanismos distintos

de formação de AA por Staphylococcus aureus.

A partir das descobertas relatadas acima foram caracterizadas três

enzimas que catalisam a degradação de treonina: (i) treonina desidratase,

formadora de 2-oxobutirato e NH4+; (ii) treonina aldolase, produtora de

acetaldeído e glicina; e (iii) treonina desidrogenase, fonte de 2-amino-3

oxobutirato,7-9 sendo apenas a última de origem mitocondrial. Bird e Nunn8

estimaram que as atividades destas três enzimas-chave, no fígado de ratos

alimentados, normalmente mobilizam 10%, 3% e 87Ofc>, respectivamente, da

treonina hepática.
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Quando do ínicio dos estudos do processo de formação de AA endógena,

propunha-se que a oxidação da treonina por NAD+, catalisada pela treonina

desidrogenase, formava o 2-amino-3-oxobutirato que, por ter tempo de meia

vida de menos de 1 min, em pH 7,0 a 37oC, poderia sofrer descarboxilação

espontânea com consequente formação de AA1ü ou sofrer ação da denominada

2-amino-3-oxobutirato-CoA ligase dando origem a glicina e acetil-CoA.l1 Uma

vez que não foi demonstrada a formação do 2-amino-3-oxobutirato in vivo,

ganhou importância uma proposta que sugere que este metabólito não é

efetivamente formado, mas seria disputado entre duas enzimas: a treonina

desidrogenase, que formaria glicina e acetil-CoA, e uma outra enzima

denominada aminoacetona sintetase, que formaria AA e C02.5,6,9

Boylan e Dekker,12 em 1981, foram os primeiros a purificar a treonina

desidrogenase, dando novo impulso aos estudos desta rota metabólica. Tressel

et al. 13 demonstraram que a treonina desidrogenase e a aminoacetona sintetase

estão associadas fisicamente, formando o que eles denominaram de Complexo

de Clivagem da Treonina (CCT). A proposta mecanística destes pesquisadores

propõe a ação direta do CCT sobre treonina catalisando a conversão desta em

glicina (Esquema 1).

A conversão de treonina a glicina por CCT é dependente de coenzima-A

(CoA), ou seja, a abundância de CoA favorece a conversão de treonina a glicina

e sua auséncia favorece a formação de AA. Desde que ambos NAD+ e CoA são

cofatores do catabolismo da treonina e da glicina, o controle desta via

metabólica depende das relações mitocondriais NAD+ fNADH e CoAfacetil

CoA. 14

Normalmente o catabolismo da treonina produz glicina e acetil-CoA,

contudo, em casos como a ceto-acidose em diabéticos, onde os níveis de acetil

CoA estão aumentados, a treonina é catabolizada à AA a qual se acumula em

tecidos de diabéticos. 15

1.2. Catabolismo da aminoacetona

Em paralelo aos estudos do metabolismo da treonina, Elliott16 descreveu a

formação de MG a partir de AA tanto em fatias de rins e figados de rato quanto

em plasma de bovinos. Esta reação envolvendo AA não pôde ser relacionada
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com uma ação enzimática, mas o produto MG pôde ser indentificado com

clareza. Elliott6 foi o primeiro a descrever que AA é estável em soluções

fortemente ácidas (HCI 6 N), mesmo quando aquecidas, e que esta estabilidade

diminui em meio alcalino.

Esquema 1. Metabolismo da treonina
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Urata e Granick9 descreveram a formação e o desaparecimento da AA em

reações com glicina, acetil-CoA e homogenatos de alguns tecidos de rato. Seus

resultados revelam que as quantidades formadas de AA são aproximadamente

as mesmas para homogenatos de rins, figado, glândula supra-renal e baço (-60

nmol/g de tecido), a metade para o músculo cardíaco (-30 nmol/g de tecido) e

menor para mucosa intestinal e músculo gastrocnemius (-20 nmol/g de tecido).

Observaram também que as atividades para formação de AA por homogenatos é

muito menor que as medidas para frações mitocondriais (-600 nmol/g de tecido

para mitocôndrias de rins e -200 nrnol/g de tecido para mitocôndrias de

figado), confrrmando o sítio onde AA é produzida na célula.9 O desaparecimento

da AA se dá principalmente no figado de ratos e este processo é enzimático. A

eficiência da catalise é maior na presença de oxigênio, fato este confirmado pelo

decréscimo de 90% na velocidade quando se borbulha N2 no meio reacional.9

Ray e Ray 17,18 descreveram a formação de MG, a partir de AA, catalisada por

uma aminoxidase presente no plasma e no figado de ruminantes. Esta
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aminoxidase foi purificada e estudada com diversos substratos porém AA se

mostrou o mais reativo de todos (Km= 9 JlM, para a enzima hepática de

caprinos), o que levou estes pesquisadores a acreditarem que esta enzima tinha

especificidade para formação de MG.

São conhecidas várias aminoxidases e é comum subdividi-las em duas

classes principais, com base na natureza química de seus cofatores: 19

A) Enzimas que possuem como cofator a flavina adenina dinucleotideo

(FAD): são as chamadas monoamina oxidases (MAO) e a forma

intracelular da poliamina oxidase (PAO);

B) Enzimas que possuem um ou mais cofatores que contenham grupos

carbonila: esta classe agrupa as enzimas de tecidos como a diamino

oxidase (DAO), lisil oxidase (LO) e uma monoamina oxidase sensível à

ação de semicarbazidas (SSAO, do inglés semicarbazide sensitive

amine oxidase) .

A enzima descrita por Ray e Ray pode ser classificada como uma SSAO.

Este tipo de enzima pode ser diferenciado da MAO pois é inibida por

semicarbazida (de 0,1 até 1 mM) e, apesar de sua função metabólica ainda não

ter sido determinada,20 seus substratos são aminas primárias, sendo as mais

reativas a AA, a metilamina21 e a benzilamina (não endôgena).20

A descoberta de que o diabetes mellitus é um estado onde há aumento na

concentração de AA e que a SSAO circulante está aumentada tanto no diabetes

mellitus do tipo I (insulino-dependente, IDDM) quanto no diabetes mellitus do

tipo II (não insulino-dependente, NIDDM)22 tornou de grande importância a

caracterização dos mecanismos de ação desta enzima.

A atividade normal da SSAO em plasma humano é de aproximadamente

350 mU/L, sendo que os valores aumentam consideravelmente em pacientes

diabéticos: 641 mU/L para diabetes tipo I e 619 mU/L para diabetes tipo II.22

Pacientes com falha cardíaca congestiva também possuem níveis elevados de

atividade de SSAO (590 mU/L), porém não há informações sobre a causa desta

elevação.23

Apesar de estar distribuída em diversos tecidos humanos, são os vasos

sangüíneos que possuem maior atividade da SSAO.24 Localiza-se também em
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retina e microvasos cerebrais,25 cartilagens,26 útero, uretra, vasos deferentes,27

rins28 e na circulação sanguínea.29 A SSAO em mamíferos está ligada

predominantemente na membrana plasmática de tecidos, especialmente em

células de músculo liso.30 Foi provado que culturas de células de músculo liso

vascular secretam uma forma solúvel de SSAO, indicando a possível origem da

SSAO circulante.31 Sua importãncia fisiológica ainda não foi estabelecida, mas

acredita-se que tenha papel inibitório da angiogênese em diabéticos, daí seu

possível envolvimento na nefropatia, neuropatia e retinopatia típicas desta

doença.32

A SSAO é uma glicoproteína que contém apenas um cofator contendo

carbonila (provavelmente 6-hidroxidopa),25 possui dois íons de cobre por moI de

enzima33,34 e acha-se distribuída em vários tecidos de mamíferos.32

Os substratos desta enzima variam conforme a espécie estudada, tanto

que SSAO de aorta de ratos é capaz de promover oxidação de aminas

aromáticas de forma mais eficiente que a SSAO de aorta de humanos.20 Este

fato sugere que se deve tomar cuidado com certas predições sobre a atividade

da SSAO humana quando se toma como base experimentos com animais de

laboratório.20

Aminoguanidina, uma hidrazina nuc1eofilica, mostrou-se eficiente

inibidora da formação de produtos finais de glicação avançada (AGEs, do inglês

advanced glication end products) , com a diminuição de formação de placas

aterosc1eróticas, além de prevenir a nefropatia em diabetes induzida em ratos.25

Foi demonstrado que aminoguanidina (la mgjkg) bloqueia o sítio catalítico da

SSAO de maneira irreversível, aumentando a excreção de metilamina (substrato

da SSAO) e da lactato desidrogenase (indicador de nefropatia).25 ASSA0 ê uma

enzima dependente de cobre e deve ter como cofator um grupo do tipo 6

hidroxidopa ou um piridoxal ou ainda um grupo pirroloquinolina quinona.

Todos estes fatores possuem um grupo ceto acessível à inibição por

semicarbazidas e hidrazinas.25 O esquema 2 mostra o mecanismo inibitório de

aminoguanidina sobre SSAO.

Por estar distribuída na vasculatura e no plasma, como sugerido por Ray e

Ray,17,18 acredita-se que sua função não seja apenas produzir MG a partir de
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AA, mas também metabolizar aminas circulantes, endógenas ou não, que

possam ter atividades farmacológicas ou deletérias.

Esquema 2. Ação de aminoguanidina sobre SSAO
o

H 11 "-"'SSAON-C-C-'····J"···_···H I

CU(II~..•.. *CH2

"0 ~

~ o

O'
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A ação de SSAO sobre AA (com a consequente formação de MG e peróxido

de hidrogênio, espécies reconhecidas como citotóxicas) tem sido proposta como

potencial fonte de espécies reativas de oxigênio (EROs) e consequente

causadora das disfunções vasculares observadas em pacientes diabéticos.25,32,35

1.3. Aminoacetona, metilglioxal e diabetes melZitus

Nos últimos anos, AA e seu produto de oxidação, MG, estão sendo

relacionados com o diabetes mellitus por diversos grupos.19,32,36 Apesar de o

diabetes ser considerado como um estado em que há aumento de estresse

oxidativo no organismo,37 ainda não está completamente estabelecido qual o

mecanismo que leva a este aumento. Neuropatia, nefropatia e retinopatia são

alguns dos distúrbios que estão relacionados com a acelerada arteriosclerose

causada pela diabetes em decorrência da ação do MG sobre proteínas,

provocando a formação de AGEs.32

Serão descritos, a seguir, alguns aspectos da química do MG: rotas de

produção e consumo, ação deletéria sobre proteínas e tecidos e importância no

diabetes.

A concentração normal estimada de MG em plasma está na faixa de 5 IJ.M

sendo que está aumentada de 5 a 6 vezes em pacientes de diabetes tipo I e de 2
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a 3 vezes em pacientes de diabetes tipo 11.38 São conhecidas três rotas

metabólicas de formação de MG em mamíferos (Esquema 3).39

Uma das rotas sintéticas apresentadas no esquema 3 aponta a formação

de metilglioxal a partir de trioses fosfato e outra a partir de corpos cetônicos.

Segundo Kalapos40 estas duas rotas são responsáveis por 90% da quantidade

de MG formada no organismo. Uma terceira rota leva à formação de MG a partir

de glicina e treonina com a formação prévia de AA, como discutido

anteriormente. Apesar de esta terceira rota ter menor importância na formação

do MG em organismos normais (-10%), o fato de a concentração de SSAO estar

aumentada em tecidos suscetíveis a danos causados no diabetes32,36 é um

indício do papel deletério da SSAO em pacientes diabéticos.

Esquema 3. Rotas metabólicas de formação de metilglioxal

Glicoseo Gli.."li..",

Triose-fosfato

Acetona
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TPI: triose-fosfato isomerase
P...,: citocromo P410

ME: não enzimático
SSAO: aminoxidase sensível a semicarbazida
CCT: complexo de cllvagem da treonina

Aceita-se hoje que a principal rota de degradação do metilglioxal inclui o

sistema enzimático das glioxalases. Este sistema contém duas enzimas: a

glioxalase 1 e a glioxalase II (Esquema 4). Foi descoberto em 1913 por Dakin e

Dudley41 e por Neuberg,42 de forma independente, e mostrou-se capaz de

transformar a-oxoaldeídos em seus derivados de ácido. Esta descoberta levou

vários pesquisadores a procurar qual a sua verdadeira função biológica e, no

início dos anos 60, Szent-Gyõrgyi e colaboradores propuseram uma teoria em

que o sistema das glioxalases43 é responsável pelo controle da proliferação
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celular. De forma simplificada: o MG (chamado por 8zent-Gyõrgyi de "retina")

age como um agente bloqueador da proliferação celular, enquanto a glioxalase I

(chamada por Szent-Gyõrgyi de "promina") age como um desbloqueador através

da retirada do MG do sistema.39,44 Muitas dúvidas ainda pairam sobre a função

do sistema das glioxalases e, hoje, poucos pesquisadores acreditam que este

sistema enzimático seja de fato responsável pela regulação da proliferação

celular.

Esquema 4. Sistema das glioxalases
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o sistema das glioxalases está presente no citossol de células e organelas

celulares (principalmente mitocôndria) e parece crucial para o suporte da

vida.45 Foi determinado que a glioxalase II é a enzima limitante da velocidade da

reação, mas nos dois tipos de diabetes a atividade da glioxalase I está

significativamente elevada e a atividade da glioxalase II está muito reduzida.46

Como se sabe que MG acha-se em concentrações elevadas em diabéticos, pode

se concluir que há também um acúmulo de S-D-Iactoil-glutationa. O acúmulo

de MG e S-D-Iactoilglutationa é um forte indício de um possível papel de MG

como depletor de GSH, o que sugere um aumento na ação deletéria de EROs no

diabetes. 47

Estudos com culturas de hepatócitos de ratos revelaram que

concentrações de MG abaixo de 1 mM não provocam danos consideráveis neste
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tipo de célula; no entanto, acima desta concentração, há um aumento na

geração de EROs.47 Baseado nestes dados foram propostos dois mecanismos

distintos de ação deletéria de MG em humanos: ação direta e ação indireta de

MG sobre biomoléculas (Esquema 5).

Esquema 5. Ações deletérias de metilglioxal

o
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Importantes relatos na literatura apontam para um possível papel do MG

em manifestações clínicas observadas no diabetes tais como sua concentração

em cristalino humano ser 20 vezes maior que sua concentração plasmática48 e

bastante elevada em rins e sangue de pacientes diabéticos.28,49 Porém

metilglioxal começou a ser relacionado a danos clínicos observados em

portadores de diabetes após outras constatações, a saber:4o e referências citadas

O durante hiperglicemia, glioxais são acumulados em eritrócitos;

o autoxidação de monosacarídeos envolve formação de radicais livres;

o aumento da concentração de metilglioxal em plasma de diabéticos;

o acetona e metilglioxal diminuem a concentração de glutationa

reduzida no fígado;

o a demanda por vitamina E é maior em diabetes mellitus e a

concentração de compostos reativos com ácido tiobarbitúrico (sinal de

elevada peroxidação lipídica) também está aumentada; e
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o Elevada glicação de proteínas (proteínas glicadas não-enzimaticamente

estão envolvidas em produção de superóxido).

A ingestão crônica de MG por camundongos, mesmo em baixas

concentrações (1,7 J.lmol/dia), resultou em uma diminuição de 30,6% dos níveis

sangüineos de GSH em relação aos controles, em paralelo com a diminuição de

20% na atividade da GSH-S-transferase,50 uma importante enzima no

metabolismo e detoxificação de substãncias exógenas carcinogênicas e

tóxicas.51

A adição de MG à cultura de células pancreáticas de ratos estimula uma

discreta liberação de insulina por estas células.52 Pode-se explicar este fato pois

a liberação de insulina está ligada diretamente com os níveis de GSH em células

f3-pancreáticas,53 e MG reage espontaneamente com GSH com consequente

diminuição de seus níveis intracelulares.

Metilglioxal mostrou-se um agente mutagênico endógeno, provocando

deleções multi-bases (50%) e substituição nos pares de base (350/0) em células

de símios.54 As substituições (transversões) observadas in vivo mais importantes

foram G:C~C:G e G:C~T:A.54

Doses de aproximadamente 360 J.lM de MG são capazes de inibir o

crescimento de células de leucemia humana 60 (HL60) enquanto doses de 520

J.lM tomam inviáveis culturas destas células.55 Outra observação importante é

que MG inibe o fluxo de elétrons através do complexo I da cadeia respiratória

mitocondrial e inativa a enzima gliceraldeído-3-fosfato desidrogenase de células

de carcinoma 'Ehr1ich ascites' e de leucócitos de pacientes de leucemia,

enquanto não exerce nenhum efeito nas mesmas células normais. 56,57 Apesar

destes dados, a eficácia de MG como agente anti-tumoral é pequena devido ao

uso de doses próximas ao máximo de saturação do sistema enzimático das

glioxalases, sendo o tratamento seguido de um novo aumento na taxa de

crescimento tumora1.38 A injeção intravenosa de doses acima de 250 mg/kg de

MG é capaz de matar, por parada cardíaca, gatos usados como animais

experimentais.58

Metilglioxal, formado na oxidação enzimática de AA, é um a-oxoaldeído e,

como tal, envolvido em reações de Maillard59 com proteínas. In vitro sabe-se que
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MO é capaz de reagir com proteínas e formar produtos de Maillard

fluorescentes. Estas reações entre MO e proteínas são inicialmente reversíveis e

geralmente com resíduos de arginina e lisina (formando derivados de

glicosilaminas) e também com resíduos de cisteína (formando derivados de

hemitioacetais).48,60 Este equilíbrio inicial pode ser deslocado irreversívelmente

para a formação de produtos, sendo os resíduos de arginina os mais

susceptíveis a este tipo de modificação.6o Estas proteínas modificadas por MO

ligam-se a receptores na superfície celular de monócitos e macrófagos sofrendo

então endocitose mediada por receptor e então degradação lisosomal.61,62

Apesar de a glicose ser o açúcar fisiológico mais abundante, sua concentração

efetiva na forma de cadeia aberta é de apenas 100 nM no sangue para

indivíduos normais e 200-500 nM em diabéticos. Já o MO está presente em

concentrações estimadas em 10 IJ.M em indivíduos normais e aumentada de 2 a

6 vezes em diabéticos, mostrando que MO pode ser tão eficiente quanto a

glicose na modificação de proteínas em diabéticos.36

Lee e colaboradores63 provaram que durante a formação de ligações

cruzadas de MO a aminoácidos (em especial alanina) há formação de EROS in

vitro (Esquema 6). A etapa determinante para as ligações cruzadas é a formação

da base de Schiff entre MO e o aminoácido. Provou-se que não há necessidade

de metais de transição nem de oxigênio na reação em que a proteína (ligada ao

MO) transforma-se em cátion radical e metilglioxal em ânion radical. Na

presença de 02, o MO·- tem papel de redutor e forma 02·-, comprovando que,

uma vez formado, MO funciona como agente redutor além de fazer ligações

cruzadas com proteínas. Íons superóxidos formados durante a reação podem

dar sequência a uma série de reações de propagação de cadeia, provocando

danos característicos de EROs.
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Esquema 6. Ligações cruzadas entre metilglioxal e proteínas
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Foi constatado que além de ser um inibidor da SSAO, aminoguanidina

pode prevenir a modificação irreversível de proteínas de plasma humano por

metilglioxa1.64 O mecanismo pelo qual MG é derivatizado por aminoguanidina

foi desvendado por Thornalley e colaboradores.65 Por diminuir a progressão da

retinopatia, neuropatia e nefropatia em ratOs com diabetes induzida,66-69

prevenir a formação de ligações cruzadas em proteínas7o e prevenir a formação

de fatores de reconhecimento para os receptores de AGEs com concomitante

disfunção em células endoteliais, aminoguanidina tem sido considerada um

possível agente terapéutico em pacientes com diabetes mellitus.

1.4. Oxidação não enzimática de aminocetonas

O interesse de nosso grupo por aminocetonas endógenas iniciou-se há 15

anos com o início dos estudos do ácido 5-aminolevulínico (ALA). O ALA é o

primeiro metabólito da via biossintética do grupo heme e está acumulado em

porfirias hereditárias (ex. porfiria aguda intermitente, PAI) e em porfirias

adquiridas (ex. saturnismo e tirosinemia). A PAI apresenta como sintomas

fadiga muscular, dores abdominais, alterações neuromotoras, alterações

neuropsiquiátricas, cirrose hepática e hepatoma.71 Os mesmos sintomas são

observados na intoxicação por chumbo e tirosinemias.72 Nas crises agudas de

PAI e plumbismo há uma elevação de até 100 vezes nos níveis plasmáticos de

ALA73 e esta elevação pode estar relacionada com a alta incidência de câncer

hepático nos portadores destas doenças. Pouco se conhece sobre as bases
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moleculares das lesões neurológicas e hepáticas na PAI,74-76 mas alguns

possíveis mecanismos já foram propostos. Nosso grupo desvendou o mecanismo

pelo qual ALA, uma a-aminocetona, é capaz de sofrer enolização e subsequente

oxidação aeróbica (não enzimática) gerando o ácido 4,5-dioxovalérico (DaVA),

íons NH4+ e EROs, entre elas 02-- e HO-.

Foi demonstrado que ALA pode agir in vivo como um potente pró-oxidante,

sublinhando um papel de EROs nas manifestações clínicas tanto de PAI quanto

de plumbismo e tirosinemia. Os principais resultados obtidos pelo grupo estão

resumidos no esquema 7.

Esquema 7. Danos a biomoléculas promovidos por ALA
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Assim como ALA, AA também é uma a-aminocetona e, portanto, deve

sofrer oxidação aeróbica por um mecanismo semelhante ao proposto para o

ALA.
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Durante o andamento das pesquisas para confecção da presente tese foi

publicado um artigo que revela um possível papel pró-oxidante de AA na

presença de Cu2+, causando danos a DNA.9ü Neste trabalho, Kawanishi e

colaboradores descrevem o aumento nas concentrações de 8-oxo-7,8-diidro-2'

deoxyguanosina (8-oxodG) quando DNA de timus de bezerro é incubado na

presença de AA e Cu(II). O mecanismo desta reação envolve complexação de AA

por Cu2+, seguida de dimerização oxidativa de AA, com formação de 2,5

dimetilpirazina, MG e EROs, como produtos principais.

1.5. Metabolismo de ferro

O ferro é o segundo metal mais abundante na crosta terrestre (após o

alumínio) e é um dos elementos mais quimicamente versáteis. Por apresentar

dois estados redox estáveis, é importante do ponto de vista bioquímico, visto

que seu potencial de redução pode ser modificado por uma série de ligantes

metabólicos.91 Existem várias proteínas transportadoras de elétrons que

possuem ferro em seu sítio ativo, com diferentes potenciais redox. Proteínas

com outras funções, como por exemplo a hemoglobina (transportadora de 02),

também possuem ferro em seus centros ativos.

Apesar da abundância de ferro em nosso ambiente, sua bio-disponibilidade

é bastante reduzida, visto que o ferro em condições de pH fisiológico e meio

oxidante é extremamente insolúvel. Tal fato exigiu que os diversos organismos

terrestres se adaptassem e adquirissem estratégias para absorção deste

importante metal. A estratégia apropriada por plantas e bactérias foi a

produção de pequenas moléculas orgânicas com grande afinidade por Fe(III),

chamadas comumente de sideróforas.92

Em sistemas biológicos, a maior parte do ferro intracelular está associado

a enzimas e proteínas de transporte ou armazenagem deste metal.93 Porém,

uma menor parte deste ferro intracelular forma um "pool" de íons ferro

quelatável. Neste "pool", tanto íons Fe(II) quanto Fe(llI) estão fracamente

associados a ligantes variados tais como ânions orgânicos (fosfato e

carboxilatos), polipeptidios e fosfolipídeos de superfície de membrana

(principalmente à cabeça polar).94 A concentração normal do "pool" de ferro

quelatável intracelular não ultrapassa 2,5 JlM porém possui importante papel
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como fonte de íons ferro para incorporação em diversas proteínas.95 Por outro

lado, a labilidade deste "pool" de íons ferro os torna disponíveis para diversas

reações redox inclusive deletérias, com formação de EROs,96 tais como:

Fe3 + + 02-- ~ Fe2+ + 02

Fe2+ + H202 ~ Fe3 + + HO- + OH- (reação de Fenton)

A soma destas duas reações é a chamada reação de Haber-Weiss, muito

lenta na ausência de complexos de ferro e cobre, mas catalisada por estes íons:

02-- + H202 ~ 02 + HO- + OH-

A formação do radical hidroxila (HO-) nesta reação ainda é uma questão

polêmica na literatura mas sabe-se que a mistura Fe2+ jH202 tem capacidade

hidroxilante e que é extremamente reativa, sendo capaz de causar peroxidação

lipídica, quebra de fitas de DNA e degradação de diversas outras biomoléculas.

Uma das estratégias para detoxificação de ferro em organismos vertebrados

inclui a produção de duas proteínas capazes de estocar o ferro "livre" e torná-lo

inacessível para reações redox. Elas são a transferrina (extracelular)97 e a

ferritina (intracelular).98 A ferritina tem atividade ferroxidásica e armazena

Fe(III) em seu núcleo. Nesta estratégia, de forma contraditória, íons de ferro são

armazenados principalmente no interior da célula onde sua capacidade de

produzir danos é potencialmente maior.

Em humanos há uma quantidade total de ferro que pode variar de 3 a 5

g/ indivíduo sendo que aproximadamente dois terços deste total está na

circulação na forma de hemoglobinas. 99 De 15 a 250/0 são armazenados na

forma de ferritina e 80/0 estão na forma de mioglobina em músculos e

citocromos. Os tecidos que mais contêm ferro são o figado, o baço e a medula

óssea.99

A transferrina é uma proteína que possui o papel de transporte de ferro,

quelando-o principalmente do trato intestinal e distribuindo-o para tecidos

capazes de produzir enzimas e proteínas ferro-dependentes (medula óssea

principalmente). Existem patologias associadas a falhas no transporte e
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acúmulo de ferro, onde a quantidade de ferro não ligado ã transferrina torna-se

importante, sendo este "ferro livre" ou "ferro quelatável" acumulado em tecidos

tais como o fígado e o pâncreas. 100

1.6. Ferritina

Denomina-se ferritina uma classe de proteínas amplamente distribuidas

na natureza, estando presentes em mamíferos, plantas e procariotos.101,102 A

ferritina é uma proteína diretamente relacionada com o armazenamento de

ferro possuindo então importante papel na detoxificação deste metal nestes

organismos.102 Exerce papel importante também nas células de intestino de

humanos, regulando a absorção de ferro através do seqüestro de excesso deste

metal. Em pacientes com hemocromatose, doença de origem genética onde há

grande absorção de ferro pelo intestino e seu acúmulo no fígado, não há

ferritina em células de absorção do duodeno, sugerindo seu papel regulador na

absorção deste metal. 103

A ferritina é uma proteína que pode ser caracterizada como uma concha

oca com diâmetro externo de aproximadamente 12 nm, diâmetro interno de 7 a

8 nm, massa molecular de 500 kDa e sua cavidade possui um diâmetro de 80

A. É composta por 24 subunidades polipeptídicas e é capaz de estocar até 4.500

átomos de Fe(III) como complexo inorgânico. Localizada principalmente no

citoplasma, pode ser encontrada em pequenas quantidades no plasma

sanguíneo (-100 ngjmL).104,105 As ferritinas isoladas de mamíferos são, na

verdade, misturas de isoferritinas com composição variada de subunidades e

conteúdo de ferro. São descritos dois tipos de subunidades constituintes das

isoferritinas denominadas H ou L de acordo com a seqüência de seus

polipeptídios. São esperados então 25 tipos de isoferritina, variando suas

subunidades de H24Lo ã HoL24. 106 As isoferritinas com maior número de

subunidades L possuem, em média, mais de 1.500 átomos de Fe(III) por

molécula.91 Esta nomenclatura foi adotada porque isoferritinas ricas em

subunidades L foram encontradas inicialmente no fígado (Liver) , mas foi

adaptada para light pois possui 174 resíduos de aminoácidos107 e estão

presentes também em outros órgãos estocadores de ferro (ex.: baço). Por outro

lado, as isoferritinas com maior número de subunidades H foram encontradas
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originalmente no músculo cardíaco (Heart) mas por possuir 182 resíduos de

aminoácidos e estão presentes em órgãos como coração e cérebro, sua

denominação atual como H vem de heavy.107 As isoferritinas ricas em

subunidades H possuem menos de 1.000 átomos de Fe(I1I) por molécula.91

Apesar das diferenças estruturais, as subunidades H e L possuem 55% de

homologia em suas sequências de aminoácidos.91,107

Ao final de cada subunidade, as ferritinas possuem um núcleo apoIar

caracterizado como ferridrito (Fe203.9H20) 108 sendo que cada átomo de Fe(III)

deste complexo é ladeado por aproximadamente 6 átomos de oxigênio.109-111

Este sítio tem sido relacionado com a capacidade ferroxidásica da ferritina. O

núcleo da ferritina contém, geralmente, íons de fosfato inorgãnico, sendo este

fosfato caracterizado como fator importante para a entrada de Fe(I1I) na

cavidade da ferritina.l 12 Não há evidências de que o fosfato esteja presente no

núcleo da apoferritina, mas sabe-se que ferritina de baço de cavalo contém

aproximadamente 1 fosfato para cada 10 íons de ferro incorporado. 113 Apesar

de não se saber exatamente qual a função fisiológica de fosfato no núcleo da

ferritina, sabe-se que este ãnion facilita a formação do núcleo inorgânico e

assiste a oxidação de Fe(I1) a Fe(I1I) inerente à apoferritina. 114,115

Não se sabe ao certo de que forma o ferro chega a ferritina, nem qual seu

doador intracelular, mas sabe-se que a entrada de ferro na ferritina é gradua1.91

Os resultados experimentais são de dificil interpretação pois há intensa

competição pelo ferro entre as subunidades protéicas, a superficie da cavidade e

as interfaces das subunidades.91 Sabe-se também que todo Fe(I1) que chega até

a ferritina é cataliticamente oxidado a Fe(I1I) antes de atingir a cavidade.91

A capacidade ferroxidásica de ferritina humana está diretamente ligada a

suas subunidades H,107,112-117 onde foi identificada uma ponte dimérica de

Fe(I1I) como intermediária do processo de oxidação de Fe(I1) a Fe(I1I). A

subunidade L está diretamente ligada à capacidade de formação dos núcleos

inorgânicos de Fe(I1I), na subsequente mineralização e no armazenamento do

Fe(I1I) por longos períodos de tempo.91,118 Fica claro então que uma boa

estratégia de detoxificação de Fe(I1) nas células repousa na presença de

isoferritinas contendo tanto subunidades H e L, sendo que a primeira é
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responsável pela rápida oxidação de Fe(II) a Fe(III) e a segunda responsável pela

incorporação e nuc1eação do cluster inorgânico. Foi observada uma velocidade

ótima de incorporação de ferro em isoferritinas com uma quantidade de

subunidades H entre 5 e 8. 119

A liberação de ferro de ferritina pode ser feita in vitro por diversas

substâncias. Entre elas pode-se citar o íon superóxido,120.121 flavinas

reduzidas,122,123 semiquinonas124 e o radical enoil de ALA.89 Mas, in vivo, há

propostas que esta liberação de ferro é feita por uma ferri-redutase dependente

de NAD(P)H através do uso de uma .lançadeira de flavinas reduzidas,125 apesar

de sua concentração intracelular ser baixa.

A liberação de ferro de ferritina prenuncia a peroxidação lipídica. 121 Foi

provado que as EROs formadas durante a oxidação aeróbica de ALA, além de

liberarem Fe(II) da ferritina,85 provocam danos a sua estrutura proteica. 126

Estes danos são detectados principalmente pela diminuição da fluorescência

dos resíduos de triptofano e por mudanças no espectro de dicroismo circular da

proteína, indicadores do teor de a-hélice. As principais mudanças nas

características físico-químicas da ferritina são a diminuição de sua capacidade

ferroxidásica e de sua capacidade de incorporação de Fe(III).

Esquema 8. Liberação de Fe(I1) de ferritina in vivo
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Algumas desordens podem ser caracterizadas pelo alto nível de ferritina

sérica tais como doenças renais, doenças de figado, AIDS e câncer. 127

Abdalla et aI., 128 em seus estudos in vitro, descrevem que a presença de

concentrações elevadas de ferritina em tecidos suscetíveis a inflamação crônica

pode exacerbar a lipoperoxidação de lipoproteínas de baixa densidade (LDL).

Neste processo, a liberação de ferro de ferritina por ânion superóxido gerado

durante o "burst" respiratório de neutrófilos aumenta a formação de LDL

oxidado que, após incorporação por macrófagos, pode potencialmente induzir a

formação de ateromas,129

1.7. Ceruloplasmina

Cobre, assim como ferro, é um metal essencial à nutrição humana,130 Ele é

importante para o funcionamento normal do metabolismo celular, estando

presente em todos os órgãos e tecidos humanos, principalmente no figado,

cérebro e cabelos. 131 O conteúdo total de cobre em um adulto varia entre 50 e

80 mg, sendo absorvido principalmente pelo intestino e excretado pela bile. Sua

absorção está em estreita competição com ferro e zinco. 132

As principais enzimas que dependem de cobre são a CuZn-superóxido

dismutase (SOD) e a citocromo oxidase (citl23) , formadas principalmente no

figado,131,133 Outra proteína, formada no figado, que contém cobre é a

ceruloplasmina (CP), responsável por aproximadamente 95% do cobre

plasmático. 134 Sua síntese é influenciada pela quantidade de estrógeno e sua

concentração plasmática é de 350 mg/L. 130

Ceruloplasmina é uma proteína com cadeia polipeptídica simples, possui

aproximadamente 1.046 resíduos de aminoácidos, até 4 cadeias de carboidratos

(7-8% do peso total) e sua massa total é de 132 kDa. 135 Sua estrutura foi

determinada por métodos cristalográficos usando radiação X sincrotron e

provou-se que a CP possui 6 átomos de cobre integrais (podendo chegar a 9

átomos) ,136

No início, CP foi caracterizada como uma simples proteína transportadora

de cobre, tendo papel fundamental no transporte deste metal do figado para os

demais tecidos do organismo,137 Hoje, apesar de não ser clara a função

fisiológica da CP, foram desveladas mais quatro características suas, além do
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transporte de cobre: (a) função ferroxidásica;138 (b) função aminoxidásica;139 (c)

função NO-oxidásica;140 e (d) função antioxidante. 141

O função de transporte de cobre fica evidenciada pois sabe-se que CP está

ligada a 95% do cobre plasmático e que pacientes com a doença de Wilson não

possuem CP circulante, havendo acúmulo de cobre no figado, cérebro, rins e

córnea destes pacientes. 142 Além disso, CP possui habilidade para transferir

íons cobre para outras proteínas dependentes de cobre e é a principal fonte de

cobre para recém-nascidos (absorvido através do leite materno e líquido

amniótico) .143,144

Sua função ferroxidásica ficou evidenciada após a constatação de que CP é

capaz de oxidar Fe(lI) de forma eficiente a Fe(llI) in vitro. 139 Sabe-se que

pacientes com deficiência de biossíntese de CP possuem acúmulo de ferro no

cérebro, no figado e no pâncreas, levando ao aparecimento de diabetes e

demência.l39 A CP pode aumentar várias vezes a velocidade de carregamento de

apoferritina através de sua capacidade ferroxidásica, sugerindo um papel

cooperativo na detoxificação de ferro por ferritina. 145

São conhecidos alguns fatos que evidenciam a sua capacidade

aminoxidásica, tais como: CP é capaz de oxidar aminas aromáticas e

catecóis,139 assim como óxido nítrico in vitro146 e catalisa a oxidação da 6

hydroxidopamina sem a formação de intermediários semiquinóides e espécies

reativas de oxigênio.l47 A perda da atividade aminoxidásica de CP é utilizada

como ferramenta para diagnosticar fase de rejeição de transplantes de órgãos.

Ceruloplasmina catalisa a S-nitrosação de tióis, inclusive a glutationa, o

que poderia, pelo menos em parte, explicar a depleção de tióis no diabetes.l4o

A atividade antioxidante de CP é, na verdade, derivada das outras

atividades, ou seja: quando há oxidação de Fe(lI) para Fe(llI) ou quando há

retirada de cobre livre da circulação há claramente um papel detoxificante pois

CP indisponibiliza estes metais para a catálise da reação de Fenton.

O nível plasmático de CP tem sido relacionado com a incidência de

aterosclerose e outras doenças cardiovasculares. 135 Altos níveis plasmáticos de

CP são encontrados em pacientes com aterosclerose,148 aneurisma aórtico

abdominal,149 angina e vasculites. 15o Há relatos de que há aumento dos níveis
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séricos de CP em pacientes com diabetes do tipo II, correlacionado com um

decréscimo dos níveis séricos de óxido nítrico. 151 Este fato pode estar

correlacionado com a observação de que a hiperglicemia aumenta os níveis

séricos da CP.

Na última década, tem ganhado importância a proposta de que há uma

ligação direta entre o metabolismo de cobre e o de ferro em mamíferos. 152,153

Reilly e Aust154 formularam a hipótese de que existe uma interação direta entre

as duas proteínas, sendo necessário que ferritina esteja diretamente ligada a

ceruloplasmina para que haja cooperatividade. Dados experimentais155,156

indicam que a eficiéncia máxima de cooperatividade entre CP e ferritina é

atingida quando se tem uma relação molar de 1: 1 entre ceruloplasmina e maior

número de cadeias H da ferritina, a subunidade que possui atividade

ferroxidásica. 91 Van Eden e Aust demonstram também que a interação

CP:ferritina é específica para cada espécie e que, para a eficiência da interação,

a CP deve estar intacta, sem ter sofrido prévia proteólise. 157

A hipótese de Reilly e Aust foi comprovada in vitro,158,159 mas o grande

desafio é a demonstração de que esta interação entre CP e ferritina possa se dar

in vivo, uma vez que CP é uma proteína essencialmente plasmática enquanto

ferritina é citoplasmática. A argumentação usada por Aust, para justificar seus

resultados e a possível interação CP:ferritina in vivo, parte do princípio de que a

atividade ferroxidásica das cadeias H de ferritina só é mensurável em tampões

ótimos, ou seja, em ambientes extremamente diferentes dos observados na

célula, e que o carregamento de ferritina por sua própria atividade ferroxidásica

gera radicais livres (inclusive radical hidroxil), capazes de provocar danos a

biomoléculas. 16o Outro argumento é que, apesar de CP não ser uma proteina

intracelular, neste ambiente pode-se encontrar proteinas que possuam a

mesma atividade que CP.161 Além disso, há relatos da presença de mRNA para

CP em orgãos não secretores tais como coração, cérebro e pulmão, sendo que

este mRNA é induzido em condições de estresse oxidativo.162-165 Um análogo de

CP foi encontrado, purificado e caracterizado em cérebro sugerindo a produção

de CP não só pelo figado como por outros orgãos. 166 Estes dados sugerem um

possível papel de CP, ou de uma proteína muito semelhante estruturalmente
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com CP, no carregamento de ferro em apoferritina in vivo. Apesar de todo o

conhecimento construído até hoje sobre a CP, seu papel fisiológico e patológico

ainda não foram estabelecidos claramente.
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2.0bietivos

Antes de apresentarmos os objetivos desta tese, devemos fazer algumas

considerações no que concerne às propostas mecanísticas da oxidação

enzimática de AA.

A SSAO, apesar de ser uma aminoxidase e estar distribuída no plasma e

em diversos tecidos no organismo humano (acentuadamente em diabéticos),

não é específica para AA. Seu substrato mais reativo é uma monoamina não

endógena, benzilamina e, nos tecidos, está ligada ao meio extra-celular. A

função metabólica da SSAO permanece desconhecida, assim como a função

metabólica da AA. Além do mais, é dificil aceitar que a regulação da

proliferação celular possa ser feita por MG, um composto citotóxico e, assim, é

difícil aceitar que SSAO possa ter alguma participação neste controle de

proliferação. Outro fato importante é que a AA é um metabólito mitocondrial

enquanto SSAO está localizada na face externa da membrana plasmática.

Dessa forma o metabolismo oxidativo de AA e seus efeitos deletérios podem,

além de associados à atividade enzimática da SSAO, estarem associados com

sua oxidação química. Por outro lado, Kawanishi90, em sua proposta

mecanística, não leva em consideração a capacidade de AA (uma u

aminocetona) sofrer enolização.

Nossa proposta inicial de trabalho é que AA, similarmente ao ALA, pode

sofrer enolização em pH fisiológico e subseqüente oxidação aeróbica com a

produção de NH4+, MG e 02·-, espécies reconhecidamente tóxicas capazes de

atacar biomoléculas e estruturas sub-celulares.

Foram realizados os seguintes estudos:

A) Mecanismo pelo qual AA sofre oxidação aeróbica não enzimática na

presença e ausência de catalisadores metálicos;

B) Produção de EROs durante a oxidação de AA;

C) Efeito destas EROs sobre proteínas estocadoras de metais de

transição, tais como ferritina e ceruloplasmina; e

D) Ação de AA sobre mitocôndrias isoladas de fígado de ratos.
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3. Materiais e Métodos
3.1. Materiais

Todos os reagentes foram adquiridos da Sigma-Aldrich ou Merck e

apresentam alto grau de pureza. Piridina, éter etílico, anidrido acético e etanol,

utilizados na síntese da AA foram purificados conforme métodos descritos na

literatura. 167 Todos os tampões foram preparados com água Milli-Q® e tratados

previamente com CHELEX®. As dosagens protéicas foram feitas utilizando

método de Bradford. 168

3.2. Métodos

3.2.a. Preparação de aminoacetona169

Uma mistura de glicina (1,0 moI), piridina (6,0 moI) e anidrido acético

(12,0 moI) foi aquecida até o refluxo do solvente e foi deixada sob agitação por

6 horas. Após decorrido este tempo o excesso de piridina, anidrido acético e

ácido acético foram rotoevaporados a pressão reduzida porém sem

aquecimento. O resíduo, um óleo negro, foi destilado à pressão reduzida (-0,5

mmHg). O produto, acetoamidoacetona, tem aparência oleosa, cor amarelada e

foi obtido com rendimento de 75%.

A acetoamidoacetona assim obtida (0,45mol) foi dissolvida em 350 mL de

HCl6 M. A mistura foi aquecida até a ebulição por 6 horas, sob atmosfera de

N2. A solução resultante foi concentrada em rotoevaporador, sem que a

temperatura do banho chegasse a 60°C, até que toda a água, HCI e ácido

acético (formado na reação) fossem eliminados. O óleo castanho obtido foi

dissolvido em etanol superseco e, após adição de éter seco, ocorreu sua

recristalização (relação etanol:éter 2:8). Por ser muito higroscópica, a

aminoacetona resultante foi filtrada em atmosbag, sob atmosfera de N2 e seca

em dessecador, sob pentóxido de fósforo, pesada em frascos de penicilina,

selados sob nitrogênio e armazenados em congelador (-20°C).

3.2.b. Preparação de metilglioxal170

1,1-Dimetoxipropanona (100 mmol) recém-destilada foi dissolvida em 300

mL de solução 50/0 de ácido sulfúrico em água destilada. A mistura final foi

aquecida por uma hora em um banho-maria. Decorrido este tempo, a mistura

foi destilada em uma coluna de fracionamento Vigreux de 34 cm (comp.) x 1,5
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cm (0int) sob pressão reduzida (-20 mmHg). Para determinação do metilglioxal

nas frações destiladas foram adicionadas alíquotas destas frações a 3 mL de

tampão fosfato 100 mM (pH=7,4) contendo 67 mM de cloridato de

semicarbazida. A absorção molar do metilglioxal-disemicarbazona foi

determinada a 286 nm. O coeficiente molar de extinção do metilglioxal

disemicarbazona é igual à 32,0 x 103 M-1cm-1.

3.2.c. Determinação da concentração de metilglioxaJl71

Aminoacetona (5 mM) foi deixada reagir com oxigênio, em tampão fosfato

100 mM (pH 7,4), por duas horas a 37°C. A reação foi realizada em tubo

Eppendorff de 1 mL de modo a não haver ar entre a tampa e a solução. Após

duas horas de reação o frasco foi aberto e adicionado 50 IlL de HCI 6,0 N a fim

de parar a reação. Foi adicionado ao frasco reacional o-diaminobenzeno

(concentração final 100 mM) e a mistura foi deixada em agitação por mais

duas horas à 60°C. O tubo foi centrifugado por 5 minutos a 12.000 g e o

sobrenadante obtido foi filtrado e analisado por HPLC.

3.2.d. Determinação da concentração de amônio

Amônia foi determinada em uma mistura reacional contendo AA (5 mM)

em tampão fosfato 100 mM (pH 7,4) a 37°C. A reação foi realizada em tubo

Eppendorff de 1 mL, de modo a não haver ar entre a tampa e a solução, e

deixada sob agitação por 2 horas. Após este tempo amônia foi determinada

espectrofotometricamente pela diminuição na absorbância em 340 nm devido

a oxidação de NADPH (8= 6.220 M-1cm-1) usando um kit comercial (Ammonia

Diagnostic Kit, Sigma) baseado na aminação enzimática de a-oxoglutarato

dependente de NADPH.

3.2.e. Oximetria e espectrofotometria

Os experimentos para caracterização da cinética de consumo de oxigênio

foram realizados em um oxígrafo Hansatech Instruments interfaceado a um

microcomputador IBM-PC Pentium e equipado com eletrodo de Clark. Os

espectrofotômetros utilizados foram um Beckman modelo DU-70, um Hitachi

modelo U-2000 e um SLM-Aminco DW-2000 com feixe duplo.
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3.2.f. Preparação de oxi-hemoglobina e oxi-mioglobina172

Oxi-hemoglobina (oxi-Hb) e oxi-mioglobina (oxi-Mb) foram preparadas por

dissolução da hemeproteína comercial em tampão Tris/Gly 10 mM (pH 7,4)

seguida de adição de ditionito de sódio (Na2S204) até a solução atingir a

coloração vermelha intensa. O excesso do reagente redutor foi eliminado por

filtração em coluna Sephadex-G25 equilibrada no mesmo tampão. As

preparações de oxi-Hb foram consideradas boas para o uso quando a razão

A577 / As4Ü foi superior a 1,04. Para a oxi-Mb a razão A582/ A543 deveria ser

maior que 1,02. As concentrações de oxi-Hb e oxi-Mb foram determinadas

espectrofotometricamente usando 1::577= 14,6 mM-1cm-1 e 1::582= 16,3 mM-1cm-1,

respectivamente.

3.2.g. Purificação de ferritina173

Para retirada do excesso de íons ferro de ferritina (loosely bound iron), foi

preparada uma solução (1: I) da proteína comercial em tampão Tris/HCI 20

mM, (pH 7,4) contendo NaCI 140 mM e EDTA 10 mM. Esta solução foi

incubada por 1 hora a 4°C. Depois, a ferritina foi purificada em coluna

Sephadex G-25 (2 g para cada 0,5 mL de ferritina), usando como eluente o

tampão Tris/HCI descrito acima.

3.2.h. Preparação de apoferritina174

Uma solução de ferritina em tampão acetato 200 mM (pH 5,5) contendo

tioglicolato 10/0 e 2,2'-bipiridil 10 mM a 4°C foi colocada em uma cela de ultra

filtração com capacidade de 10 mL equipada com uma membrana PM10

(Amicon) e um reservatório com capacidade para 40 mL de solução. Através de

um fluxo de nitrogênio foi forçada a passagem de solução redutora até que a

solução proteica ficasse incolor e que nenhum traço de Fe(II) pudesse ser

detectado espectrofotometricamente no ultrafiltrado. Então o reservatório foi

preenchido com tampão acetato 100 mM (pH 5,5) contendo 2,2'-bipiridil 5 mM.

Finalmente o reservatório foi preenchido com tampão MOPS 10 mM (pH 7,0) e,

após passagem de 80 mL deste tampão, a apoferritina estava pronta para ser

usada.

3.2.i. Separação de isoferritinas com diferentes relações Fe(III)/fosfato175

A separação foi obtida por ultracentrifugação da ferritina de baço de

cavalo (- 13 mg) em gradiente descontínuo de sacarose em tampão Tris/HCI
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(20 mM, pH 7,4). Após a coleta das frações, elas foram dialisadas em NaCI (50

mM) contendo CHELEX®. Para cada fração foram determinadas as

quantidades de fosfato total, ferro total e proteína, a fim de classificá-las por

sua relação ferro:fosfato (Fe(IIl) :Pi).

3.2.j. Estudos com Cerritina173

A liberação de ferro de ferritina foi acompanhada

espectrofotometricamente pelo aumento da absorbância em 530 nm devido à

capacidade do sulfonato de batofenantrolina quelar Fe(I1) (E530= 22,14 mM- 1cm

1). A mistura reacional continha 1 mM de batofenantrolina e 0,25 mg/mL de

ferritina de baço de cavalo. A reação foi iniciada pela adição de AA à mistura.

3.2.k. Análise de aminoácidos de Cerritina

Uma solução de ferritina (4 mg/mL) foi incubada com AA 10 mM em

tampão fosfato 100 mM (pH 7,4) contendo EDTA 100 J.lM por 24 h a 37°C. A

solução final foi seca e depois hidrolisada com HCI 6 N por 20 horas a 110°C

antes da análise. Os aminoácidos nativos foram quantificados com um

analisador de aminoácidos Beckman 7300. Cada análise foi calibrada com um

padrão para todos os aminoácidos, em concentração 15 nM. O limite de

detecção é de apenas 1 nm para cada aminoácido.

3.2.1. Medidas de fluorescência de triptoCano

A emissão de fluorescência entre 310 e 360 nm (excitação em 280 nm) foi

usada como indicadora da quantidade de triptofano em uma amostra. Para

medir a diminuição da fluorescência do triptofano, apoferritina (1 mg/mL) ou

triptofano comercial (10 mM) foram incubados em tampão fosfato 100 mM (pH

7.4) com AA (1, 5 e 10 mM) na presença e ausência de manitol (50 mM) por 24

h a 37°C. Os resultados foram apresentados como porcentagem do controle

(100%).

3.2.m. Medida de grupos tióis na apoCerritina176

Apoferritina de baço de cavalo (1 mg/ml) foi incubada na presença e

ausência de AA 10 mM por 24 h em tampão fosfato 100 mM (pH 7.4; 37°C). O

conteúdo de tióis proteícos foi medido colorimetricamente após reação com

ácido 5,5'-ditio-bis(2-nitrobenzóico). Alíquotas contendo 50 J.1g de proteína

foram adicionadas a 1 ml de EDTA 0,5 mM, tampão Tris/HCl 0,5 M (pH 8,3)
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contendo ácido 5,5'-ditio-bis(2-nitrobenzóico) 0,1 mM. Após 15 min, o aduto foi

medido através de sua absorção em 412 nm. O ensaio foi feito usando

glutationa como controle.

3.2.n. Análise de incorporação de ferro em apoferritina101

Apoferritina (50 mgjmL) foi incubada com AA 10 mM em tampão fosfato

100 mM (pH 7,0) por 24 h a 4 ou 37°C. Aliquotas de apoferritina (50 J-lgjmL)

foram então adicionadas a uma solução de sulfato ferroso amoniacal 100 J-lM e

a oxidação de Fe(Il) foi acompanhada pelo aumento da absorbância em 310 nm

US. 600 nm. O coeficiente de extinção utilizado para os cálculos foi igual a 2,48

x 103 M- 1cm- 1.

3.2.0. Análise da atividade ferroxidásica de apoferritina177

A atividade ferroxidásica da subunidade H da apoferritina foi medida

usando apotransferrina como aceptor de Fe(IlI). Apoferritina (1 mgjmL) foi

incubada com AA 10 mM em tampão fosfato 100 mM (pH 7.0; 37°C) por 24 h.

A atividade ferroxidásica foi medida após adição de ferritina 0,1 mgjmL e

transferrina 5 mgjmL a uma solução de sulfato ferroso amoniacal 0,1 mM. As

leituras de absorbância foram feitas a 470 nm e 600 nm durante pelo menos 5

min para medir a incorporação de ions Fe(III) pela apotransferrina. O

coeficiente de extinção da transferrina diférrica utilizado para os cálculos foi

igual a 2,3 x 103 mM- 1cm-1 •

3.2.p. Preparação de mitocôndrias de figado de rato178

Para preparação de mitocôndrias foram utilizados ratos do tipo Wistar,

machos, com dois meses de idade (200-250 g), deixados em jejum por 12 horas

antes de serem sacrificados por guilhotinamento. A cavidade abdominal foi

exposta, o fígado foi removido rapidamente e lavado em solução gelada de

sacarose 250 mM contendo 1 mM de EGTA e 10 mM de tampão Hepes (pH

7,2). O tecido foi picado com tesouras cirúrgicas e lavado extensivamente até

todo o sangue ser removido do tampão. O tecido foi então dividido em quatro

partes e cada uma delas homogenizadas em aproximadamente 50 mL do

mesmo tampão. A suspensão resultante foi centrifugada por 10 mm a 4°C e

2.000 g. Após centrifugação, o sobrenadante foi filtrado através de gaze e

centrifugado a 10.000 g por 10 mino O precipitado foi ressuspenso em
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aproximadamente 30 mL de solução de sacarose contendo EGTA 0,1 mM e

Hepes 5 mM (pH 7,2) e centrifugado novamente a 10.000 g por 10 mino O

precipitado final foi ressuspenso em poucas gotas de solução de sacarose 125

mM sem EGTA. A concentração final de proteína, em média, foi de 100 mgjmL.

A suspensão final de mitocôndria deve permanecer em banho de gelo e

mantém-se útil por aproximadamente 4 h, apesar de sua integridade declinar

gradualmente após isolamento.

3.2.q. Estudos de inchamento mitocondria184

Os experimentos de inchamento mitocondrial foram feitos em tampão

Hepes 10 mM (pH 7,2; 25°C) contendo sacarose 125 mM. Às cubetas contendo

AA (0,5 a 5 mM), rotenona 4 !J.M e mitocôndria 0,5 mgjmL, foi adicionado

succinato 2,5 mM para iniciar a reação. O inchamento mitocondrial foi

avaliado através do monitoramento das mudanças espectrais em 520 nm.

3.2.r. Ativação de Sepharose® e purificação de ceruloplasmina179

Sepharose® (aproximadamente 100 mL) foi ressuspendida em 70 mL de

NaOH 5 M com agitação constante em um banho de gelo. Foi adicionado

lentamente epicloridrina (7 mL) e após alguns minutos foi adicionado NaBH4

(0,5 g). A mistura foi incubada a 40°C por uma hora e então incubada a 60°C

por mais duas horas. Decorrido este tempo a resina foi filtrada em funil

Buchner e lavada com água destilada até o pH tornar-se neutro. A resina

obtida foi ressuspendida em NaOH 2 M (70 mL) contendo NaBH4 (0,25 g). A

mistura foi aquecida a 95°C por 45 min e então lavada com 1 L de NaOH 1 M

contendo 5 g de NaBH4 seguida de lavagem com água até a neutralidade. O

excesso de NaBH4 foi retirado por adição de ácido acético diluído (pH 3-4;

aprox. 500 mL) à resina seguido de lavagem com água até a neutralidade do

pH. A resina tratada foi então ressuspendida em NaOH 10 M (70 mL) com

agitação constante, a temperatura elevada até 60°C e então adicionou-se

lentamente cloroetilamina 100% (-100 mL) tomando-se o cuidado de manter o

pH entre 10 e 12. A resina foi incubada mais uma vez por 2 horas a 70°C e

lavada com água até a neutralidade do pH. A resina assim tratada pôde ser

então ressuspendida em tampão fosfato e estava pronta para o uso, sendo que

cada mL de resina comporta no máximo 10 mg de CP.
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Após retirada do sangue, o plasma foi diluido duas vezes em tampão

fosfato 50 mM (pH 6,8), contendo ácido 8-aminocapróico 20 mM a fim de evitar

proteólise da CP. A mistura de plasma e tampão foi eluída na sepharose

ativada com gradiente continuo de tampão fosfato (de 100 mM até 200 mM). A

separação foi feita a 4°C e as frações de coloração azul foram separadas.

Frações com &10/A280 > 0,045 foram consideradas puras.

3.2.s. Medidas da atividade ferroxidásica de ceruloplasmina179

Ceruloplasmina (7 f.1M) foi incubada em tampão fosfato 100 mM (pH 7,4)

com AA (2,5, 5,0 e 10,0 mM) por 24 horas. Alíquotas de proteína (0,30 f.1M)

foram retiradas e a atividade ferroxidásica foi medida em tampão acetato 300

mM, pH 6,0 através do monitoramento do aparecimento de íons Fe(III) a 310

nm após adição de Fe(II) (8= 2.475 M-1cm-1).

3.2.t. Medidas da atividade aminoxidásica de ceruloplasmina179

A atividade aminoxidásica de CP foi medida através da reação da proteína

com p-fenilenodiamina (PPD). O ensaio tem como base o consumo de NADH

pelo primeiro produto de oxidação de PPD. Ceruloplasmina (0,5 mg/mL) foi

inicialmente incubada com AA (5 mM) por determinados intervalos de tempo e

alíquotas da reação foram retiradas para executar-se a determinação de sua

atividade. Esta foi realizada em tampão fosfato 100 mM pH 6,3 contendo DTPA

0,25 mM, NADH 0,25 mM e KCI 12 mM. Após adição de PPD (50 f.1g), a reação

foi acompanhada espectrofotometricamente através do decaimento da

absorção em 340 nm.

3.2.u. Determinação de concentração de íons cobre livres1SO

Ceruloplasmina (7 f.1M) foi incubada em tampão fosfato 100 mM (pH 7,4)

com AA (2,5, 5,0 e 10,0 mM) por 1, 2, 5, e 10 horas e, então, as soluções de

proteína foram ultra-filtradas usando filtros Millipore® Ultrafree-MC ("cutoff' =

3kDA). As concentrações de íons cobre foram determinadas nos ultra-filtrados

por espectrofotometria de absorção atômica em um equipamento Shimadzu

modelo AA-660 1F.

3.2.v. Agregação de ceruloplasmina promovida por aminoacetona1SO

Amostras de CP (0,2 mg/mL) foram incubadas na ausência (controle) e na

presença de AA em tampão fosfato 100 mM (pH 7,4) a 37°C por 8 horas.
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Decorrido este tempo alíquotas da mistura reacional (aprox. 5 /-!g de proteína)

foram diluídos com "sample buffer" concentrado (Tris 0,25 mM, Glicerol 40%,

azul de bromofenol 0,010/0). As soluções resultantes foram submetidos a uma

eletroforese em gel (native-PAGE) de acrilamida 10% ou como indicado nos

resultados. Os géis resultantes foram corados com solução de Coomassie

brilliant blue R-2500, 150/0 ou solução de o-dianisidina 0,10/0 em solução 30%

em etanol e registradas digitalmente.
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4. Resultados e Discussão
4.1. Preparação e caracterização fisico-química de aminoacetona

Há muito tempo, sabe-se que AA só é estável em soluções com pH ácido. Por

isso foi preparado seu sal de amônio com HCI, a partir de anidrido acético e

glicina, através das duas etapas sintéticas descritas no esquema 9. 169

~~
NH3+

aminoacetona
Anidrido
acéticoGlicina

Esquema 9. Síntese da aminoacetona

o 0yCH3

HN~CO H + 2(CH3CO)O piridina.. ~NyCH3
2 2 -2 CH3C02H H3C

-C02 o
acetamidoacetona

A primeira reação representa a preparação da acetamidoacetona, cujo

produto é na verdade sua forma N-acetilada. Este composto foi caracterizado por

CG-MS e IH RMN.

3

O '>=0
~Ny
12

0

lH-RMN, CDCb/TMS; o(ppm): 1,97(3H, s, H1); 2,18 (6H, s, H3); 4,36 (2H, s, H2);

CG-MS (m/z): 157,2 (C7HllN03+); 115,0 (CSH9N02+).

Ponto de ebulição entre 87 e 89°C a 0,2 mmHg (p.e.lit.=120-125°C a 1

mmHg).

O rendimento foi de 75%, dentro do relatado na literatura (70 a 78%).169

A reação subsequente consiste na hidrólise da acetoamidoacetona em meio

ácido para obtenção do cloridrato de AA. Esta reação é muito simples do ponto de

vista sintético mas, por ser o produto facilmente oxidado, ela deve ser realizada

sob atmosfera de nitrogênio e em vidraria rigorosamente isenta de contaminação

por íons metálicos.

Cloridrato de aminoacetona foi obtido com rendimento de 480/0, considerado

satisfatório por nós. Por tratar-se de reagentes de baixo custo comercial, a

preparação pôde ser repetida várias vezes. O produto foi caracterizado por lH

RMN.
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o O
/H

O

1 ~~H3+
-H+

1~NH2 1~NH2..... ......
"*C "*C

H3C H3C H3C
pKa= 6,8

(1) (lI) (IH)

lH-RMN, DMSO-d6 (I); õ(ppm): 2,16 (3H, S, Hl); 3,56 (2H, s, H3); 8,23 (2H, s, H2);

lH-RMN, D20 (11); õ(ppm): 2,09 (3H, s, Hl); 3,93 (4H, s, H2) para pH 3,0.

lH-RMN, D20 (111); õ(ppm): 2,17 (3H, s, Hl); para pH 7,4.

o pka de AA foi determinado por titulação potenciométrica como sendo igual

a 6,8, indicando que em pH fisiológico a forma predominante de AA em solução é

sua forma desprotonada (Figura 1).

11
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:
0. 8
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6

. ~_o

pKa= 6,8 iY
i
f'
t

.... /~~~ .... _.....:
.............. ....

.
o 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

NaOH (mL)

Figura 1: Titulação potenciométrica de aminoacetona. Aminoacetona 10 mM foi

titulada potenciometricamente com solução de NaOH 100 mM a 25°C em atmosfera

de nitrogênio.

Através do espectro de lH-RMN realizado em D20, pH aproximadamente 3,

pôde-se caracterizar a AA. Porém em pH -7,4 os sinais relativos ao grupo -CH2

desaparecem, devido à enolização do substrato, cujos prótons são cambiáveis por

D+ do meio.
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4.2. Determinação do mecanismo de oxidação aeróbica de aminoacetona

A capacidade de AA sofrer oxidação aeróbica catalisada por SSAO foi descrita

em detalhes na seção 1.2. da Introdução. A hipótese aqui aventada é de que AA,

além de sofrer oxidação catalisada por SSAO, pode reagir diretamente com

oxigênio na ausência de enzima (Esquema 10).

Esquema 10. Hipótese de trabalho

O

---l.~ ~ + NH4+ + H20 2

O

Aminoacetona Metilglioxal

Desta forma, serão apresentados inicialmente os experimentos realizados

com o intuito de desvendar o mecanismo pelo qual AA sofre oxidação aeróbica

não-enzimática.

4.2.a. Análise dos produtos de reação

Evidentemente, a elucidação do mecanismo pelo qual AA sofre oxidação

aeróbica passa pela análise dos produtos finais esperados desta reação: MO,

amônio e H202. As determinações foram realizadas em soluçôes de AA 5 mM

incubada em tampão fosfato 100 mM (pH 7,4; 37°C). A reação foi realizada de

modo que o oxigênio fosse limitante da reação, utilizando tubos Eppendorff com o

mínimo de espaço entre a solução e a tampa a fim de eliminar as bolhas de ar e

possível redissolução de 02 na solução. A formação estequiométrica de H202 foi

confirmada com o uso de catalase, quando metade do oxigênio consumido foi

devolvido à solução, e será descrita no item 4.1.c.

Metilglioxal foi derivatizado com o-diaminobenzeno (o-DB) sendo que a

melhor condição experimental para determinação de MO exigiu que, após a

incubação na presença de o-DB, a reação fosse terminada pela adição de HCI e a

mistura resultante aquecida a 60°C por mais duas horas. A partir de AA 5 mM,

na ausência de ferro adicionado, encontramos 205 ± 13 JlM (triplicata) de MO. A

determinação de amônio na mistura final de reação foi realizada com a utilização

de um "kit" da Sigma, baseado na aminação enzimática de a-oxoglutarato
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dependente de NADPH. A concentração determinada para NH4+ foi 212,4 ± 16 I-lM

(triplicata) para reação na ausência de ferro adicionado.

As concentrações tanto de MG quanto de NH4+ e H202 determinadas são,

portanto, estequiométricas com a concentração de 02 dissolvido em solução

aquosa a 37°C e totalmente consumido pela AA (nas condições experimentais a

concentração de 02 dissolvido é de - 200 I-lM).181

4.2.b. Consumo de oxigênio por aminoacetona

Paralalemamente às determinações dos produtos de reação, foram feitos

experimentos para caracterizar cineticamente a capacidade de AA sofrer oxidação

aeróbica e o mecanismo pelo qual tal reação ocorre. Métodos convencionais de

oximetria foram empregados para verificação da capacidade de AA reagir com

oxigênio gerando espêcies reativas e radicais livres. Estes estudos foram

realizados na ausência de metais e sob adição de complexos de ferro ou cobre.

Reações na ausência de metais de transição

Aminoacetona mostrou-se capaz de consumir o oxigênio presente em tampão

fosfato de forma dependente de sua concentração e seguindo uma cinética de

autoxidação.
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Figura 2: Consumo de oxigênio por aminoacetona. A cinética de consumo de oxigênio

por AA foi monitorada em tampão fosfato 100 mM (pH 7,4; 37°e) com adições de AA:

1,0 mM (A); 3,0 mM (B); 5 mM (e) e 7 mM (O).
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As velocidades máximas de consumo de oxigênio (kobs, sol) respondem de

forma linear ao aumento das concentrações de AA (3-20 mM) e permitiram o

cálculo de uma constante de velocidade aparente de segunda ordem para a

reação, k2 = 0,160 ± 0,007 M-ls-l (Figura 3).

3.0xI0·]

2.5xI0·] k
2
= (0,160 ± 0,007) M-1s·
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Figura 3: Efeito da concentração de aminoacetona na velocidade de reação. Valores

das velocidades máximas de consumo de oxigênio por AA foram medidas em tampão

fosfato 100 mM (pH 7,4; 37°C). Para o cálculo dos valores de K:obs e k2 foi considerado

[02)= 200 !lM.

Tanto a adição de DTPA (3 mM) quanto a adição de desfeITal (3 mM) não

alteram significantemente as velocidades de consumo de oxigênio por AA,

indicando a ausência de íons de metais de transição contaminantes, capazes de

catalisar a reação. 182

A velocidade de consumo de oxigênio por AA aumenta com o aumento da

concentração do tampão fosfato. Em tampão Hepes ou em tampão Tris/HCI

(ambos 100 mM), a velocidade é menor que em tampão fosfato nas mesmas

condições (Tabela 1). Este dado pode ser explicado pelo fato de que oxi-ânions

tais como OH-, carbonato, bicarbonato, fosfato e hidrogenofosfato são bons

catalisadores (catalise básica geral) para interconversão ceto-enólica, envolvendo

abstração de prótons dos grupos metilênicos vizinhos à carbonila. 183
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Tabela 1: Interdependência entre velocidade de consumo de oxigênio

por AA e a natureza e concentração do tampãoa

Tampão

Fosfato

Hepes

Tris/HCl

Concentração Consumo de oxigênio

(mM) (IlM/ min)b

10 0,65

50 1,14

100 3,90

250 6,63

500 10,11

100 0,30

100 2,00

a Consumo de oxigênio por AA 5 mM em tampão (pH 7,4, 37°C).

b Valores de velocidade reprodutiveis dentro de 15% (triplicatas).

Os resultados apresentados na tabela 1 podem ser tomados como um indício

de que a reação entre AA e oxigênio deve ser precedida pela conversão da forma

AA-ceto para a forma AA-enol e que tal interconversão ê catalisada por fosfato

inorgãnico. Tanto Hepes quanto Tris não possuem a mesma capacidade para

catálise e a diminuição na velocidade pode indicar uma menor reatividade da

espécie AA-ceto frente a oxigênio.

Reações na presença de metais de transição

Oxidações aeróbicas de ácidos poli-insaturados, proteínas e DNA estão

implicadas no desenvolvimento de várias patologias e efeitos tóxicos distintos de

substâncias exógenas. 184 Contudo, a reação de oxigênio com diversas

biomoléculas apresenta restrições cinéticas, uma vez que o estado fundamental

do oxigênio molecular é o estado triplete o que impõe uma restrição de spin à

reação. As reações observadas entre oxigênio e biomoléculas, longe de serem

reações de autoxidação, são geralmente catalisadas por metais de transição, uma

vez que tais metais são eficientes catalisadores de reações redox e suas reações

com oxigênio não possuem restrições de spin. 182 Dentre os metais de transição,
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ferro e cobre apresentam um papel central na geração de EROs. Seu ciclo redox

promove a reação de Fenton com a produção de radical hidroxil (HO·).185

Nossos estudos elegeram o ferro como catalisador da reação de oxidação de

AA, em virtude de descarga de ferro estar implicada nas patologias em que

supostamente AA se acumula. Para efeitos comparativos, foram realizados alguns

experimentos com Cu(lI) mesmo sabendo-se que Kawanishi e colaboradores

descrevem um mecanismo distinto para oxidação de AA (1 mM) na presença de

tais íons.9o

A utilização de ferro como catalisador das reações estudadas exigiu o

emprego de quelantes para este metal, uma vez que íons de ferro se precipitam na

forma de hidróxido em pH fisiológico. O principal quelante utilizado foi o EDTA,

utilizado amplamente em estudos modelo com íons ferro, mas foram também

testados outros com importância biológica (ATP e citrato). Deve-se lembrar que as

concentrações intracelulares do "pool" de ferro quelatável não ultrapassa 2,S

JlM.95

Tabela 2: Velocidade do consumo de oxigênio por aminoacetona na

presença de complexos metálicos

Complexo Consumo de Complexo Consumo de

metálicoa(JlM) 02b,c(JlMjmin) metálicoa (JlM) 02b,c(JlM j min)

Nenhum 3,9 Cu(lI)H20 (10) 7,3

Fe(lI)EDTA (30) 12,S Cu(lI)H20 (SO) 77,7

Fe(lII)EDTA (30) 3,9 Cu(lI)EDTA (100) 4.9

Fe(lII)EDTA (300) lS,S Cu(lI)histidinad (30) 26,S

Fe(lI)ATP (ISO) S,O

Fe(llI)ATP (ISO) 3,8

Fe(lI)citrato (300) S,3

Fe(lII)citrato (300) 6,1

aRelação metal:quelante igual a 1:1,2; b Velocidades de consumo de oxigênio por

AA 5 mM em tampão fosfato (pH 7,4; 37°C); c Valores de velocidade reprodutiveis

dentro de 15% (triplicatas); d relação Cu(II):histidina igual a 1:2
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Adições de Fe(II) e Cu(II) ao sistema de autoxidação de AA foram estudadas,

tendo-se observado aumento na velocidade de reação de consumo de oxigênio

(tabela 2). O cobre II em solução aquosa mostra-se o catalisador mais eficiente

porém, como já informado anteriormente, a reação tem produtos de reação

diferentes daqueles na ausência de metal. Quando EDTA foi utilizado como

quelante, Fe(I1) torna-se um catalisador mais eficiente que Cu(II). O maior efeito

catalítico de Fe(II) quando comparado a Fe(III) pode ser atribuido à autoxidação de

Fe(II), com geração de íon 02-, um iniciador e propagador da reação, como será

discutido na seção seguinte. No entanto foi notada saturação na velocidade de

consumo de oxigênio com concentrações de Fe(II) maiores que 30 /-lM. Nas

mesmas condições, tanto Fe(III)EDTA e complexos entre Fe(II) e Fe(III) com ATP ou

citrato foram ineficazes como catalisadores, contudo estes complexos apresentam

efeitos catalíticos quando empregados em concentrações maiores (- 200 /-lM).

Outro íon testado foi o Mn(II), mas surpreendentemente ele se mostrou um

inibidor da reação, tanto na presença como na ausência de EDTA; concentrações

de Mn(II) entre 1 e 200 /-lM resultaram em velocidades de consumo de oxigênio

entre 0,1 a 0,5 /-lM/min.

Com base no consumo de oxigênio por AA na presença de Fe(II)EDTA 30 /-lM,

foi construida a curva de dependência entre velocidade de reação e a variação do

pH do meio.
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Figura 4: Perfil de pH da oxidação da aminoacetona catalisada por Fe(JIjEDTA. A

velocidade de consumo de oxigênio por AA 5 mM na presença de Fe(II)EDTA 30 J..lM foi

monitorada em tampão fosfato 100 mM (37°C) em diferentes pH.

A inflexão observada em pH 7,2 é ligeiramente acima do pKa da AA (pKa=

6,8), sendo este mais um resultado que corrobora a proposta de prévia enolização

da AA antes da sua oxidação aeróbica.

Concluindo, os resultados obtidos tanto na auséncia de metais de transição

claramente demonstram que AA sofre oxidação aeróbica produzindo MG e NH4+.

Na presença de ferro, o MG não foi detectado na mistura final de reação, a qual

apresentou um precipitado escuro, provavelmente oriundo de reação do

derivatizante utilizado (o-diaminobenzeno) com 02 e ferro.

As reações redox de biomoléculas com oxigénio frequentemente requerem

sua redução por um elétron com a formação sequencial de 02--, H202 e água.

Assim, serão apresentados experimentos realizados com a finalidade de se

determinar quais são as EROs formadas durante a reação entre AA e oxigênio,

bem como verificar seu papel no mecanismo de reação.

4.2.c. Oxidação de aminoacetona na presença de SOD, catalase e

semicarbazida

CuZn-superóxido dismutase, semicarbazida e catalase foram adicionados à

mistura reacional na presença e ausência de ferro, com o intuito de se confirmar
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o envolvimento do íon 02-- e de H202 no mecanismo de reação (Figura 5 e Tabela

3).
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Figura 5: Efeito da adição de SOD no consumo de oxigênio por aminoacetona. O

consumo de oxigênio por AA foi medido em tampão fosfato 100 mM (pH 7,4; 37°e)

contendo: apenas AA 5 mM na ausência (A) e presença de SOD (50 unidades/mL; B), e

com adição de Fe(Il)EDTA 30 !!M na ausência (e) e na presença (D) SOD 50

unidades/mL.

Tabela 3: Efeito de SOD, catalase e semicarbazida sobre o consumo

de oxigênio por aminoacetonaa

Sequestrador Metal Inibição (%)

Catalase + Fe(II) 53

Catalase - Fe(II) 40

SOD + Fe(II) 22

SOD - Fe(II) 90

semícarbazida ± Fe(II) 80

a Consumo de oxigênio por AA 5 mM em tampão fosfato 100 mM (pH 7,4; 37°e) na

presença (+) e na ausência (-) de Fe(Il)EDTA 30 !!M. Catalase, 4,5 !!M; SOD, 50

unidades/mL; semicarbazida, 5 mM. Os valores obtidos para a inibição são

reprodutiveis dentro de 15% (triplicatas).

Os resultados apresentados tanto na figura quanto na tabela acima mostram

que sequestradores de 02--, tais como SOD e semicarbazida, são capazes de
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diminuir a velocidade de consumo de oxigênio quando adicionados ao meio

reacional. Isto evidencia a participação de 02-- na propagação da reação de

autoxidação da AA (Tabela 3 e Figura 5, linha B). De forma surpreendente, SOD

(50 unidades/mL) exerce apenas um pequeno efeito sobre a velocidade de

consumo de oxigênio por AA na presença de Fe(I1)EDTA (Tabela 3 e Figura 5,

linha D). Este fato pode ser interpretado como o resultado de uma redução direta

de dois elétrons do oxigênio a H202 ou inativação da enzima pelo alto fluxo de

radicais HO-. Este resultado será analisado adiante quando os resultados de EPR

forem apresentados.

Quando a reação de consumo de oxigênio por AA foi realizada na presença

de catalase, observou-se uma diminuição de cerca de 50% na velocidade da

reação tanto na presença quanto na ausência de metais de transição (Tabela 3).

Sabendo-se que a ação de catalase sobre H202 produz oxigênio (catalase + H202

~ H20 + Y2 02) em uma relação H202:02 de 2: 1, pode-se concluir que neste

experimento não houve uma inibição efetiva da reação, mas sim a devolução ao

meio reacional de métade do oxigênio consumido. Portanto, este resultado não só

caracteriza H202 como produto de reação mas também que esta espécie é

produzida estequiometricamente em relação ao oxigênio consumido.

Foi demonstrado por Mashino e Fridovich186 que íons 02-- são capazes de

abstrair um elétron de di-hidroxiacetona e iniciar sua autoxidação. Para testar o

efeito desta espécie reativa na cinética da oxidação de AA, a reação foi estudada

na presença do sistema xantina/xantina oxidase como fonte geradora de 02--.
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Figura 6: Co-oxidação de aminoacetona com o sistema xantina/xantina oxidase. O

consumo de oxigênio foi acompanhado em tampão fosfato 100 mM (pH 7,4; 37°C)

contendo: AA 1 mM (controle, linha A); o sistema xantina (50 I-lM)jxantina oxidase (60

nM; controle, linha B); e o sistema completo (linha C)

o resultado apresentado na figura acima mostra claramente que o sistema

xantina/xantina oxidase empregado é capaz de acelerar a reação de consumo de

oxigênio por AA de forma sinergística. Este resultado juntamente com o efeito de

SOD e semicarbazida sobre a velocidade de reação e o efeito de fosfato na

autoxidação de Fe(Il) confirmam um importante papel de íons 02-- na etapa de

iniciação da reação.

4.2.d. Estudos de ressonância paramagnética eletrônica (EPR)

Para melhor entender o sistema de AA e identificarmos os radicais formados

durante sua reação de autoxidação, foram realizados estudos de EPR com a

técnica de "spin trapping" usando-se DMPO como captador.



Resultados e Discussão - 49

10G

A
o o

B

c

D

E

F

Figura 7: Estudos de EPR sobre o efeito de ferro e SOD sobre a oxidação aeróbica de

aminoacetona. Espectro de EPR dos adutos OMPO-radical foram obtidos após 10 min

de incubação de AA 5 mM a em tampão fosfato 100 mM (pH7,4; 25oC) com OMPO 100

mM: controle sem AA (A); adição de OTPA 100 IlM (B); adição de SOO 50 unidades/rnL

e OTPA 100 IlM (C); adição de Fe(I1)EOTA 30 IlM (O); adição de Fe(I1)EOTA 30 IlM e

SOO 50 unidades/mL (E); e adição de OMSO (10% v/v) e OTPA 100 IlM (F). Condições

experimentais: potência; 20,2 mW; amplitude de modulação 1,0; constante de tempo:

1,63 s; velocidade de aquisição: 0,1 G/s; ganho: 1,12 x 10-6 •

As atribuições dos sinais de EPR se basearam nos valores observados das

constantes de acoplamento hiperfino, comparados com dados da literatura. 187

O espectro B, relativo a mistura de DMPO com AA, apresenta 4 linhas

(marcadas com o símbolo -0-) com constantes de acoplamento hiperfino aN = aH =

14,6 G. Estes sinais foram atribuidos ao aduto DMPO-·OH, formado após

decomposição do aduto DMPO-02·- (aN = aH = 14.8 G, segundo Kohno e col. 188 para

o sistema xantina/xantina oxidase e aN = aH = 14.87 G para o ALA).l89 Isto pôde

ser confirmado pelo efeito supressor de SOD adicionada nas intensidades dos

sinais observado (espectro C). Ainda neste espectro pode-se observar a presença

de um sinal com 6 linhas (aN = 15,5 G e aH = 23,2 G ) atribuível a um radical

centrado em carbono, provavelmente o radical enoil de aminoacetona (AA·;

discutido abaixo). Como a adição de DTPA não provocou nenhum efeito sobre os
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sinais observados nos espectros B e C (não apresentado), pode-se considerar a

ausência de metais contaminantes que, porventura, poderiam agir como

catalisadores da reação de Fenton. A formação do radical HO· na ausência de

ferro pode ser explicada pela redução de H202 pelo provável radical AA· (Fenton

orgánica) da mesma forma como demonstrado com semiquinonas por Monteiro et.

al. 190

Com a adição de Fe(II)EDTA ao sistema, são observados dois grupos de

sinais menos intensos (espectro D): o primeiro grupo, com 6 linhas (marcadas

com o sinal -x-) com aN = 15,5 G e aH = 23,2 G, atribuido ao aduto DMPO com

um radical centrado em carbono (hipoteticamente AA·; aN = 16,56 G e aH = 23,68

G, para o ALA);189 o segundo, com 4 linhas, atribuido ao aduto DMPO-·OH. Neste

sistema contendo Fe(II)EDTA, não se observou efeito inibitório de SOD na relação

de intensidades dos dois grupos de sinais (espectro E). Este fato está consistente

com os dados obtidos nos experimentos de consumo de oxigênio (Figura 4). O

aumento nas intensidades dos sinais observados após adição de SOD (espectro D

us. espectro E) pode ser o resultado da maior formação de H202 por transferência

concomitante de um elétron de Fe(II) e outro de AA para 02. A adição de DMSO à

mistura reacional contendo Fe(II)EDTA causou a formação esperada do aduto

DMPO-·CH3 (aN = 15,9 G e aH = 23,2 G, espectro F), onde os grupos metila

resultam da oxidação de DMSO por radicais HO·.

Deve-se salientar que todos os sinais apresentados na Figura 6 estão

ausentes nos experimentos controle sem adição de AA (espectro A) e tanto na

presença quanto na ausência de SOD e Fe(II)EDTA.

Os resultados até então apresentados, suportam as seguintes conclusões

parciais:

1. Em pH fisiológico, aminoacetona sofre rápida tautomerização,

catalisada por fosfato, à sua forma enólica, seguida de consumo de

oxigênio;

2. Metilglioxal, NH4+ e H202 são produtos de oxidação de AA, em

concentrações estequiométricas com o oxigênio consumido;

3. Íons radicais superóxido iniciam e propagam a reação de autoxidação

deAA;
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4. Um radical centrado em carbono, provavelmente AA-, é intermediário

da reação; e

5. O mecanismo de oxidação de AA catalisada por íons de ferro difere do

mecanismo de sua autoxidação.

Com base nestes resultados, é imperativa a proposição de dois possíveis

mecanismos para a reação entre AA e oxigênio:

A) Reação de autoxidação: Após enolização, AA sofre reação de oxidação

por oxigênio com formação do radical enoi! AA-, enquanto oxigênio é

reduzido a 02--. Tanto 02-- quanto AA- podem propagar a cadeia de

reação. A oxidação de AA- produz a imina de AA (AAimino) que, após

hidrólise produz MG e NH4+ em quantidades estequiométricas em

relação ao 02 consumido, enquanto 02-- pode sofrer dismutação ou

redução a H202 (Esquema 11).

Esquema 11. Mecanismo de autoxidação deaminoacetona

AA'

AA.no'

®

OH

.. H3C~NH2

AA,""ro

"'O.~ O ",O,

H3C~O +NH4 +

Metilglloxal

O

H3C~NH

o

~NH2
H3C

Aminoacefona (AA)

B) Reação de oxidação catalisada por metais de transição: Após a

etapa de enolização, AA forma um complexo com Fe(I1) e oxigênio. Em

seguida há transferência simultânea de dois elétrons (um de AA, outro

de Fe(I1)) para oxigênio com formação direta de H202, AA- e Fe(I1I).
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Posterior formação de radicais HO· a partir da reação de H202 com

Fe(Il) ou AA pode amplificar a cadeia de reação (Esquema 12).

Esquema 12. Mecanismo de oxidação catalisada por Fe(I1) de AA

O2

Aminoocetona (M)

M' + O2 ~ AAmho + 0;-
Fe(lII) + 0;-~ Fe(lI) + O2

Fe(lI) + H20 2~ Fe(lII) + HO o +HO

M + 0;-~ Mo + H20 2

M + HO' -. Ali.. + H20
AAmho + H30+ --+- MG + NH4+

o mecanismo proposto para autoxidação de AA é consistente ao proposto

para a oxidação de ALA (seção 1.4.). Por outro lado, o mecanismo proposto para

reação de oxidação de AA na presença de íons ferro é análogo ao descrito por

Caughey e colaboradores para reação entre oxi-hemoglobina, oxigênio e

nucleófilos.I91

Caracterizados os mecanismos de reação, serão apresentados a seguIr

resultados relativos à ação das EROs formadas durante oxidação aeróbica de AA

sobre biomoléculas e mitocôndrias.

«(
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4.3. Co-oxidação de aminoacetona e hemoglobina ou mioglobina

Tanto hemoglobina quanto mioglobina são consideradas fontes biológicas de

oxi-radicais em eritrócitos, agindo como complexo de ferro capaz de catalisar

reações de Fenton. Nucleófilos podem atuar como indutores da transformação de

oxi-hemoglobina a meta-hemoglobina com a formação de 02--. 192 Este é o caso de

ALA demonstrado por Monteiro e colaboradores193 capaz de induzir a conversão

de oxi-Hb a met-Hb.

A flm de veriflcar um papel idêntico de AA, como pró-oxidante das

hemoproteínas, foram realizados experimentos com oxi-mioglobina e OXl

hemoglobina. A adição tanto de oxi-hemoglobina (oxi-Hb) quanto de oxi

mioglobina (oxi-Mb), ambas em uma concentração de 10 f..lM, aumentou

consideravelmente a velocidade de consumo de oxigênio ao sistema de

autoxidação de AA 5 mM (respectivamente 10 e 8 vezes). Paralelamente, as

hemeproteínas sofreram conversão às suas formas oxidadas (Figura 8).
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Figura 8: Co-oxidação de aminoacetona e oxi-hemeproteínas. Comportamento

temporal do espectro de oxi-hemoglobina (lO 11M, espectro A) e oxi-mioglobina (lO 11M,

espectro B) na presença de AA 5 mM em tampão Tris-Gly 50 mM {pH 7,8; 36°q.

OxiHb (A): O, 10, 15, 20 e 25 min e após 60 min (linha tracejada) de incubação com

AA. OxiMb (B): 0, 5, 10, 15, 20 e 25 min e após 60 min (linha tracejada) de incubação

comAA.

A formação de meta-hemoglobina (met-Hb) foi caracterizada pelo decaimento

da absorbància medida em 540 e em 577 nm, com pontos isosbésticos em 522 e
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587 nm. 172 A formação de meta-mioglobina (met-Mb) foi caracterizada pelo

decaimento da absorbância medida em 543 e em 582 nm. Em ambos os casos a

velocidade de co-oxidação das hemeproteínas responde de forma linear ao

aumento da concentração de AA (0,5-5,0 mM). A oxidação de oxi-Hb foi inibida

em 95% com a adição ao sistema de catalase 1 J.lM e em apenas 13% pela adição

de SOD 60 unidades/mL, indicando um papel principal de H202 via radical HO· e

do complexo Hb-H202 neste processo. Deve-se salientar que, na ausência de AA, o

espectro de absorção de ambas as hemeproteínas sofrem apenas variações muito

pequenas ao longo do tempo.

Os resultados apresentados na figura 8 confirmam que durante oxidação

aeróbica de AA ocorre co-oxidação de oxi-hemoglobina e oxi-mioglobina âs

respectivas meta-hemoproteínas. Desta forma, o sistema AA/hemeproteína

poderia, através da geração de oxi-radicais, provocar danos a estruturas

celulares. Não é de nosso conhecimento, entretanto, que a meta-hemoglobinemia

seja uma característica das doenças ligadas ao acúmulo de AA.

Os experimentos cinéticos de autoxidação de AA na presença de oxi-Hb ou

oxi-Mb (Figura 8-A e B) mostram que há um tempo de indução para a oxidação.

Para oxi-Hb percebe-se o aumento na velocidade da reação de propagação

dependente da concentração de oxi-Hb após aproximadamente 15 min de seu

início. O mesmo observa-se para oxi-Mb, mas o tempo de indução é um pouco

menor, aproximadamente 10 mino Nos primeiros minutos, percebe-se pequenas

reduções na intensidade das absorções que se tornam mais rápidas com o tempo,

culminando com a obtenção dos espectros das meta-hemoproteínas no fmal das

reações.

O tempo de indução, para ambas as proteínas, pode ser creditado à ação

inibitória do tampão, já que o tampão utilizado (Tris-Gly), sendo um sequestrador

de oxi-radicais, retarda a autoxidação de AA. Quando os experimentos foram

realizados em tampão fosfato, o tempo de indução desapareceu tanto para oxi-Hb

quanto para oxi-Mb; em compensação não se observou efeito de dose de AA

(dados não apresentados).

Sabe-se que o catabolismo de hemoglobina e mioglobina converge para a

formação de heminas seguida de oxigenação das porfirinas com liberação de



Resultados e Discussão - 55

ferro que se torna disponível para envolver-se em reações deletérias que

competiriam com reações de reutilização do ferro liberado ou seu sequestro

por ferritina. 194
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4.4. Danos oxidativos à ferritina promovidos por aminoacetona

Anteriormente foi demonstrado que tanto complexos de metais de transição

quanto hemeproteínas são catalisadores da oxidação aeróbica de AA (Tabela 2 e

Figura 8).

Durante a realização do presente estudo foi dada especial atenção para

metais de transição agindo como catalisadores de reações de formação de EROs

por AA. Dos metais estudados o ferro foi mais explorado devido à sua

importància, sua presença em vários tipos de seres vivos, sua grande capacidade

de reagir com pró-oxidantes e produzir EROs e por estar acumulado em

patologias onde são característicos os danos por EROs. Nada mais necessário,

portanto, que se estude a principal proteína estocadora de ferro, a ferritina, e

tentar relacionar sua presença com algumas manifestações clínicas em doenças

onde há acúmulo de ferro.

Inicialmente foram realizados experimentos de consumo de oxigênio por AA

na presença de ferritina. Estes estudos apresentam uma complicação inicial por

dois motivos: (i) sabe-se que tampão Tris (usualmente utilizado na purificação

desta proteína), por ser um amino-álcool, sequestra radicais hidroxil e pode assim

inibir a reação de oxidação de AA (Tabela 1) e (ii) o uso de tampão fosfato

certamente altera a relação ferro:fosfato na estrutura da ferritina, mudando assim

suas características. Deste modo os experimentos de consumo de oxigênio por AA

na presença de ferritina foram realizados nestes dois tampões a fim de se poder

comparar os resultados.

Vimos que a velocidade de consumo de oxigênio por AA é aumentada quando

na presença de metais de transição tais como ferro e cobre (seção 4.2.c). Na

presença de ferritina também se observa um aumento da velocidade de consumo

de oxigênio (Figura 9).
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Figura 9: Efeito de ferritina e EDTA no consumo de oxigênio por aminoacetona. O

consumo de oxigênio por AA foi medido em tampão fosfato 100 mM (A-Pi) e em tampão

Tris-HCl (B-Tris), ambos pH 7,4 a 37oC, contendo: AA 5 mM, ferritina 0,25 mgjmL e

EDTA 0,1 mM como indicado na figura.

A velocidade de consumo de oxigênio na presença de apenas AA 5 mM é 3,9

!J.M/min quando o experimento é realizado em tampão fosfato (Figura 9, A-Pi). A

adição de ferritina 0,25 mg/mL no sistema acelera a reação para 7,2 !J.M/min.

Quando a reação é realizada em tampão Tris-HCl as velocidades de consumo de

oxigênio decrescem relativamente ao tampão fosfato tanto na presença quanto na

ausência de ferritina 0,25 mg/mL. Nestas condições, as velocidades na ausência e

presença de ferritina são respectivamente 1,0 e 3,5 !J.M/min (Figura 9, B-Tris).

Sabe-se que fosfato catalisa a autoxidação de Fe(II) produzindo 02--, que já se

mostrou eficiente na iniciação da reação de consumo de oxigênio por AA (Tabela

2). A adição de EDTA aumenta a velocidade de consumo de oxigênio por AA tanto

em tampão fosfato quanto em tampão Tris-HCl. A tabela 4 apresenta os

resultados descritos acima e outros obtidos com o uso de ATP e citrato como

quelantes de ferro. Na presença destes quelantes, a velocidade de consumo de

oxigênio pelo sistema AA/ferritina em tampão fosfato é aumentada, porém o

aumento velocidade intrínseca de reação é bem menor em tampão Tris-HCl.
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Tabela 4: Velocidades de consumo de oxigênio por aminoacetona em

tampão fosfato e Tris-HCI

Velocidade (JlM/min)

Tris-HCI Fosfato

AA 1,0 ± 0,3 3,9 ± 0,6

AA + Fe(II)EDTA 12,0 ± 0,7 17,4±0,9

AA + Ferritina 3,5 ±0,6 7,2 ± 0,7

AA + Ferritina + Citrato 4,2 ± 0,8 7,0 ± 1,0

AA + Ferritina + ATP 5,1 ± 0,8 8,4 ± 1,0

AA + Ferritina + EDTA 11,4±1,0 15,0 ± 1,2

Mistura reacional: tampão Tris-HCI ou fosfato ambos 100 mM (pH 7,4;

37°C) suplementado por AA 5 mM, sulfato de ferro 30 IlM, EDTA 0,1 mM, ATP

1 mM, citrato 1 mM e ferritina 0,25 mgjmL. Relação Fe(II): EDTA igual a

1: 1,2. Os resultados são médias de três experimentos independentes ±8D.

Adição de quelantes de ferro, tais como citrato e ATP, não exerce efeito

pronunciado na velocidade de reação quando comparada com a velocidade de

reação na ausência de tais quelantes.

A liberação de ferro de ferritina, como descrito na seção 1.6. da Introdução

pode ser feita in mtro por diversos pró-oxidantes, inclusive o radical enoil de

ALA.89 Uma vez demonstrado que durante a oxidação aeróbica de AA há formação

de um radical centrado no carbono, assumido aqui como sendo o radical enoil

AA-, foi estudada a possibilidade de AA promover a liberação de ferro de ferritina.

Como esperado, espêcies reativas formadas durante a autoxidação de AA

mostraram-se hábeis para liberar ferro de ferritina de baço de cavalo (Figura 10).

Atribuiu-se a liberação de ferro de ferritina à ação tanto de 02-- quanto do

hipotético radical AA-.
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Figura 10: Liberação de ferro de ferritina induzida por aminoacetona. A figura mostra

a liberação de ferro de ferritina (2,5 mg/mLI na ausência (controle, linha AI e presença

de AA 0,5 mM (linha Bl. A liberação foi medida através do aumento da absorção em

530 nm devido a quelação de Fe(I1) por batofenantrolina (1 mM). As linhas C e O

representam respectivamente a adição de SOD 100 unidades/mL e a saturação da

solução com nitrogênio.

Os experimentos controle (linhas A e D) mostram uma liberação de ferro

residual mesmo na ausência de agentes redutores. A adição de SOD inibe

parcialmente (- 250/0) a liberação de Fe(II) por AA (linha C) enquanto a saturação

da solução tampão com nitrogênio bloqueia completamente a liberação (linha D).

É importante notar que, na ausência de oxigênio, AA não é capaz de reduzir o

Fe(III) de ferritina.

O mecanismo proposto para a liberação de Fe(II) considera a redução de

Fe(III) estocado na cavidade da ferritina pelos radicais gerados durante a oxidação

aeróbica de AA. A baixa afinidade de ferritina por íons Fe(II) faz com que esta

espécie seja liberada para o meio extra-cavidade e o tome disponível ou para re

oxidação e incorporação ou para catálise de reações radicalares. O efeito da

adição de SOD (0-400 U/mL) indica que 02-- responde no máximo por 25% da

liberação total de ferro sendo o radical AA- possivelmente responsável pelo

restante do ferro liberado. Este efeito do radical enoil também foi observado nos

estudos do sistema ALA/02/ferritina.85,89 Deaeração da solução, através de

borbulhamento de N2, eliminou completamente a redução de Fe(III) à Fe(II) na
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cavidade da ferritina. Estes resultados confirmam que a liberação de Fe(II)

promovida por AA depende tanto de íon 02-- quanto do radical AA-, porém esta

última espécie parece ter maior participação no mecanismo. Deve-se salientar que

o radical enoil de ALA (ALA-) responde por, no máximo, 50% da liberação de ferro

de ferritina promovida por ALA.85

Sabe-se que a quantidade de fosfato inorgânico na cavidade da ferritina

influencia a velocidade de formação do núcleo de ferridrito e portanto a velocidade

de incorporação de ferro à apoproteína. 105 Desta forma é de grande interesse

estudar isoferritinas com diferentes relações ferro:fosfato a fim de verificarmos o

efeito do conteúdo tanto de ferro quanto de fosfato inorgânico sobre a velocidade

de liberação de ferro de ferritina por AA.

Isoferritinas foram separadas por ultra-centrifugação diferencial e foram

determinados os conteúdos de fosfato inorgànico e de ferro em cada fração

separada. Analisada a liberação de ferro, percebeu-se que ferritinas com

diferentes relações ferro/fosfato respondem de forma diferente quando incubadas

na presença de AA (Tabela 5).

Tabela 5: Relação entre Fe(II) liberado de ferritina por aminoacetona e o

conteúdo de fosfato na cavidade da proteína

MoI Fi/moI ferritina Fe(II) liberado (J..LM) MoI Fe(III)/mol ferritina Fe(III)/Pi

73 ± 5,8 6,2 183 ± 10 2,5

80 ± 5,3 6,4 226 ± 12 2,8

88 ± 5,0 6,5 135 ± 15 1,5

92 ± 5,4 6,8 240 ± 11 2,6

99 ± 4,9 7,0 435 ± 27 4,4

140±5,2 7,7 390±21 2,8

140 ± 4,6 7,9 470 ± 32 3,4

157±4,6 8,1 265±20 1,7

165 ± 5,2 8,4 860 ± 72 5,2

172 ± 3,8 8,5 297 ± 53 1,7

Mistura reacional: Tampão Tris-HCl 100 mM (pH 7,4; 37°C) contendo sulfonato de

batofenantrolina 1 mM, AA 5 mM e isoferritina 0,25 mgjmL. Os resultados são a diferença
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entre o ferro liberado na presença de AA e o controle após 30 min de incubação. Os resultados

são reprodutíveis dentro da faixa de 15% (triplicatas).

Uma correlação linear foi encontrada (R= 0.992; Figura 11) para a liberação

de ferro dependente do conteúdo de fosfato na cavidade da ferritina, porém

nenhuma correlação foi encontrada em relação ao conteúdo de ferro na mesma

cavidade.
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Figura 11: Liberação de Fe(Il) de ferritina com diferentes relações Fe(llI):Pi por

aminoacetona. Liberação de Fe(II) acompanhada pelo aumento da absorbância em 530

nm devido a ação quelante de batofenantrolina (1 mM) em tampão TrisjHCl (100 mM,

pH 7,4 a 37°C) por 30 mino A mistura reacional continha 0,25 mgjmL de ferritina de

baço de cavalo e 5 mM de AA.

Não é guardada nenhuma relação entre a quantidade de Fe(III) estocado na

ferritina e a quantidade de Fe(II) liberada, indicando a participação direta de

fosfato na formação e disposição do ferro na cavidade da ferritina. Sabe-se que a

presença de fosfato na estrutura da ferritina afeta a cristalinidade do centro

mineral da proteína,195 altera o potencial redox da cavidade196,197 e promove

reações redox específicas de ferro. 198 A quantidade elevada de fosfato em

isoferritinas, além de produzir efeitos no potencial redox do ferro, afeta a

estrutura dos cristais inorgânicos de ferro,199 deixando-os mais planares e

facilitando assim sua retirada por pró-oxidantes tais como AA.
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As principais características da ferritina foram discutidas e apresentadas na

seção 1.6. da Introdução, onde se mencionou que a ferritina possue atividade

enzimática, principalmente atividade ferroxidásica, que auxilia na captação de

ferro e portanto, é essencial em seu papel protetor. Porém sabe-se que

modificações químicas na estrutura proteica da ferritina leva ao bloqueio de suas

funções ferroxidásicas.2oo Por outro lado, estudos realizados anteriormente com

ALA mostraram que as espécies reativas formadas durante a autoxidação desta

aminocetona eram capazes de provocar danos a estrutura proteica de apoferritina

além da liberação de ferro da ferritina carregada. 126

Assim, foram feitos experimentos para verificar se EROs geradas durante a

oxidação de AA podem afetar ou modificar quimicamente a estrutura da ferritina.

Inicialmente foram feitos estudos de agregação proteica de ferritina após

incubação com AA na presença e ausência de sequestradores de radicais livres.

Estes experimentos (Figura 12) forneceram dados qualitativos sobre o efeito de AA

sobre a estrutura de apoferritina.

Aminoacetona (mM)

o 2.5 5.0 10.0 25.0 50.0

A

1 2 3 4 5 6 7 8

B

Figura 12: Danos oxidativos em apoferritina de baço de cavalo. Apoferritina 0,2

mgjmL foi incubada em tampão fosfato 100 mM (pH 7,4; 37°C) por 8 horas em: (A)

com as concentrações indicadas de AA; (B) com AA 10 mM na presença dos seguintes

sequestradores de radicais livres: ausência de sequestradores (banda 1, controle);

apoferritina + AA (banda 2); banda 2 + SOD 0,1 mgjmL (banda 3); banda 2 + SOD 0,2

mgjmL (banda 4); banda 2 + catalase 0,1 mgjmL (banda 5); banda 2 + etanol 100 mM

(banda 6); banda 2 + etanol200 mM (banda 7); e banda 2 + manitol200 mM (banda
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8). Todas as adições de sequestradores de radicais livres foram feitas antes da

incubação com AA. Eletroforese em gel (native-PAGE) de acrilamida 10%.

Pode-se observar através da análise da Figura 12-A uma diminuição nas

intensidades das bandas eletroforéticas após incubação de apoferritina com AA.

Esta diminuição foi atribuida à agregação proteica, observada visualmente nos

géis, promovida por AA. Superóxido dismutase mostrou-se capaz de proteger

parcialmente a apoferritina de sofrer agregação (Figura 12-B, bandas 3 e 4)

enquanto catalase, etanol e manitol não proporcionaram efeito protetor à

apoferritina (Figura 12-B, bandas 5, 6, 7 e 8), confirmando o envolvimento de íon

02·- nos danos à proteína. A figura 12-A demonstra que, em paralelo à liberação

de ferro, AA promove a agregação da apoferritina em uma forma aparentemente

dose-dependente. A proteção contra a agregação proteica promovida pela adição

de SOD na mistura reacional em paralelo à pouca proteção promovida por

catalase e manitol sugere que 02·- é mais efetivo na promoção da agregação de

apoferritina que H202 e HO·.

Após observação da modificação na estrutura proteica provocada por

espécies reativas formadas durante autoxidação de AA, foram realizados

experimentos de análise de resíduos de aminoácidos em apoferritina tratada com

AA 10 mM. As análises de resíduos de aminoácidos não detectaram nenhuma

alteração significativa no conteúdo de aminoácidos em relação às proteínas não

tratadas com AA, indicando que os resíduos mais suceptíveis a oxidação por

EROs (metionina, histidina, lisina, tirosina e prolina) não foram oxidados. Porém

durante a preparação de amostras há necessidade de hidrolisar a proteína com

HeI concentrado a quente, o que destroi outros dois resíduos de aminoácidos

susceptíveis à oxidação: triptofano e cisteína.

A metodologia empregada para análise de resíduos de triptofano baseia-se na

emissão fluorescente em 315 nm da apoferritina. Por ser a apoferritina uma

proteína globular, esta emissão é geralmente atribuída exclusivamente à emissão

do triptofano. A cinética de diminuição das intensidades de fluorescência tanto de

apoferritina quanto de triptofano puro foi medida e os resultados estão

apresentados na figura 13.
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Figura 13: Efeito de aminoacetona na fluorescência de triptofano de apoferritina.

(A-Apo) Apoferritina 1 mgjmL foi incubada em tampão fosfato 100 mM (pH 7,4; 37°C)

com: nenhuma adição (A, controle) e com adição de AA 1 mM (B), 5 mM (C), 10 mM (O)

e AA 10 mM + manitol 50 mM (E). (B-Trp) Triptofano puro foi incubado com as

mesmas adições e as mesmas condições experimentais. Os resultados representam as

médias ± SO de 3 experimentos independêntes.

As intensidades de fluorescência de triptofano de apoferritina após 5 horas

de incubação com AA 1, 5 e 10 mM diminuiram 13, 27 e 30% respectivamente

(Figura 13, A-Apo). Um efeito similar foi observado com triptofano incubado,

porém com decréscimos de 4,40 e 420/0 nas mesmas concentrações de AA (Figura

13, B-Trp). A adição de manitol 50 mM, um reconhecido sequestrador de HO·,

mostrou-se pouco efetivo na proteção tanto de apoferritina quanto de triptofano

puro (Figura 13, linhas E). Incubação prolongada (24 h) de apoferritina com AA

não alterou significativamente as intensidades de fluorescência em relação àquela

observada após 5 horas. A diminuição da emissão do triptofano de apoferritina

apresenta certa dose-dependência com a concentração de AA.

Em experimentos paralelos, verificamos que incubação de apoferritina 0,2

mgjmL com AA 10 mM por 24 h produziu um decréscimo de 29% no conteúdo de

tióis (17,6 ± 1,2 US. 24,8 ± 1,3 nM), medido por método colorimétrico. Este

resultado indica que resíduos de cisteína também são oxidados por AAj02.

Tanto os resíduos de triptofano quanto os de cisteína danificados por AA

podem estar em um sítio importante da apo-ferritina e mudanças na estrutura
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proteica poderiam afetar o comportamento ferroxidásico da proteína. Por isso,

foram feitos experimentos com o objetivo de verificar possíveis alterações na

atividade oxidásica e capacidade de captação de ferro (Tabela 6).

Tabela 6: Efeito da incubação com aminoacetona sobre a atividade

ferroxidásica e a captação de ferro de apoferritina.

Tratamento Atividade ferroxidásicaa Captação de ferrob

(J..lM ferrojmin) (J..lM ferro j min)

Controle 3,22 ± 0,18 1,10±0,20

+ AA5mM 2,42 ± 0,20* 0,22 ± 0,12*

a Apoferritna 0,2 I-lM em tampão fosfato (100 mM, pH 7,4) foi incubada com AA 5 mM por

24 horas a 37°C. A atividade ferroxidásica após adição de apotransferrina 50 I-lM e sulfato

ferroso aminiacal 0,1 mM foi medida através da diferença de absorbância a 470 nm us.

600 nM (ê= 4.560 M-1cm- l ) após 5 min em um espectrofotómetro de feixe duplo.

b Apoferritna 0,1 I-lM em tampão fosfato (100 mM, pH 7,4) foi incubada com AA 5 mM por

24 horas a 37°C. A captação de ferro após adição de sulfato ferroso aminiacal 0,1 mM foi

medida através da diferença de absorbância a 310 nm us. 600 nM (ê= 2.475 M-1cm- l ) após

20 min em um espectrofotômetro de feixe duplo. * p<0,05; ** p<0,08

Os dados apresentados na tabela 6 mostram que a incubação de apoferritina

com AA provoca um decréscimo de 250/0 na atividade ferroxidásica, uma

propriedade associada às subunidades H.91,105 O mesmo tratamento provocou

uma diminuição de 800/0 na capacidade de captação de ferro, uma habilidade

dependente das subunidades L da apoproteína.

O efeito maior na capacidade de apoferritina captar ferro pode ser explicado

através da composição da subunidades da apoferritina usada. Ferritina de baço

de cavalo é constituída por 90 a 95% de subunidades L e sabe-se que a

estocagem de ferro é favorecida em isoferritinas ricas em cadeias L, enquanto

cadeias H são responsáveis pela atividade ferroxidásica.201-204 Cisteína foi

sugerida como contribuidora da atividade redox e à nudeação do ferro na

cavidade da ferritina, enquanto o triptofano 93 estaria envolvido provavelmente

na transferência de elêtrons entre as subunidades H e L.205
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Os resultados aqui apresentados indicam que EROs geradas durante

oxidação aeróbica de AA são importantes agentes causadores de danos à

estrutura proteica de apoferritina in vitro, com possível implicação na homeostase

de ferro in vivo. A ação de AA sobre ferritina pode ser um dos mecanismos pelo

qual pode-se explicar o aumento de estresse oxidativo induzido por ferro durante

o acúmulo de AA observado em pacientes diabéticos.
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4.5. Permeabilizaçãomitocondrial induzida por aminoacetona

Há algum tempo sabe-se que a propriedade de a mitocôndria acoplar o

consumo de oxigênio à fosforilação de ADP está prejudicada em pacientes

diabéticos.206 Outro estudo demonstra um decréscimo no controle respiratôrio

por parte da mitocôndria em estados de cetose em ratos com diabetes induzida e

que este decréscimo está relacionado com uma condição de estresse agudo. 207

Além disso, mitocôndrias de células fj-pancreáticas produz EROs excessivamente

durante a hiperglicemia com paralela supressão de secreção de insulina induzida

por glicose.2os Estes fatos sugerem que o diabetes mellitus é um estado com

potencial estado de déficit das funçôes mitocondriais.

As disfunções mitocondriais observadas em diabetes podem provocar um

aumento na produção de EROs com consequências tanto na transcrição de DNA

mitocondria1209 e na função respiratória.206-212 O DNA mitocondrial é muito mais

sensível a modificações oxidativas que o DNA nuclear.213,214 Somando-se a isto o

fato de que mitocôndrias de animais diabéticos estão expostas a um maIOr

estresse oxidativo, justifica-se a relevância do estudo dos mecanismos

moleculares que provocam a disfunção mitocondrial de diabéticos.

Como já demonstrado, reação de formaçâo de EROs por aminoacetona sâo

aceleradas na presença de metais de transiçâo como o ferro. Sendo a mitocôndria

intrinsicamente rica em ferro,215 toma-se um potencial alvo de danos mediados

por este metal em diabetes mellitus.

Usando técnicas de inchamento mitocondrial foi estudada a possibilidade de

EROs geradas durante a oxidação aerôbica de AA promover danos à mitocóndria

e consequente disfunção respiratória. Os efeitos de AA em mitocôndrias foram

acompanhados pela diminuição na absorbância em 520 nm devido ao

inchamento provocado pela açâo de EROs na organelaS3 (Figura 14).
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Figura 14: Indução de inchamento mitocondrial por aminoacetona. Mitocôndria de

fígado de rato (0,5 mgjmLJ foi incubada na presença de rotenona 4 11M e succinato 2,5

mM em tampão hepes (10 mM, pH 7,2 contendo sacarose 250 mM) na ausência (A) e

na presença de AA: 0,15 mM (8); 0,25 mM (C); 0,5 mM (D) e 1,0 mM (E).

De fato, AA (0,15-1,0 mM; linhas B-E) induz o inchamento em mitocôndrias

energizadas com succinato. Alguns autores propõem que Ca2+ pode mediar a ação

deletéria de mó-radicais formados durante autoxidação de ALA in vítro.216,217

Sugeriu-se que o aumento na permeabilidade da membrana mitocondrial seja

promovido pelo Ca2+ intramitocondrial através da perda de Mg2+ ligado à

membrana, sendo este efeito revertido pela adição de Mg2+ exógeno.217 e referências

citadas Para verificar se o Ca2+ intramitocondrial exerce também o mesmo efeito nos

danos provocados por AA foi realizado experimento com a adição de Mg2+ e EGTA

na mistura reacional (figura 15).
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Figura 15: Indução de inchamento mitocondrial por aminoacetona. Mitocôndria de

figado de rato (0,5 mg/mL) foi incubada na presença de rotenona 4 I!M e succinato 2,5

mM em tampão hepes (10 mM, pH 7,2 contendo sacarose 250 mM) na ausência (A) e

na presença de AA 1 mM (D) com adição de: EGTA 130 I!M (B) e Mg2+ 5,5 mM (C).

Tanto EGTA (Figura 15, linha B) quanto Mg2+ (Figura 15, linha C) aboliram a

ação deletéria dos radicais gerados por AA sobre mitocôndrias isoladas. Pode-se

atribuir a ação protetora do EGTA à complexação dos íons Ca2+intramitocondrial,

evitando assim sua conhecida ação promotora de danos. Já a adição de Mg2+

regenera o conteúdo deste metal ligado à membrana, evitando também o dano.

A fIm de verificar a natureza dos danos na membrana interna das

mitocôndrias por EROs, foram realizados experimentos comparativos na presença

de o-fenantrolina (quelante de ferro), ditiotreitol (redutor tiólico), ciclosporina A

(inibidor da abertura do poro de transição) e EGTA (quelante de cálcio) (Figura

16).



Resultados e Discussão - 70

0.9[
~~0.8

D
I \ \

0.7
o

""<t 0.6

0.5

0.4 ~ ~:
I , I ! I I I I I . I , I !

O 2 4 6 8 10 12 14
mm

Figura 16: Indução de inchamento mitocondrial por aminoacetona. Mitocôndria de

fígado de rato (0,5 mgjmL) foi incubada na presença de rotenona 4 /lM e succinato 2,5

mM em tampão Hepes (10 mM, pH 7,2 contendo sacarose 250 mM) na ausência (D) e

na presença de AA 1,0 mM contendo: apenas AA (F); o-fenantrolina 100 /lM (B); DTI

1,0 mM (C); cic1osporina 1,0 /lM (E) e EGTA 100 /lM (A).

A ciclosporina adicionada inibe danos a mitocôndria apenas por alguns

instantes, havendo lesão à membrana mitocondrial após um curto período de

tempo (Figura 16, linha E). O EGTA por ser um quelante de Ca2+

intramitocondrial, como já mostrado na figura 15, indisponibiliza este metal que,

de outra forma, acentuaria danos oxidativos à membrana (Figura 16, linha A).

Tanto o-fenantrolina quanto DTT inibem o processo de danos causados por AA

(Figura 16, linhas B e C), sugerindo o envolvimento de Fe(II) e H202 no

mecanismo de dano e com preferencial ataque a grupos tiólicos de proteína. Os

efeitos inibitórios de Mg2+ e ciclosporina sobre os danos causados por AA em

mitocôndria sugerem que a permeabilização da membrana é mediada pela

formação de um poro de transição.

Os dados apresentados aqui indicam que a permeabilização de membrana

mitocondrial induzida por AA é dependente do cálcio intramitocondrial, pois Ca2+

por sí só não é catalisador de reação de oxidação aeróbica da AA e a adição de

EGTA, um quelante de Ca2+, interrompe completamente o inchamento

mitocondrial.
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Já foi mencionado que AA é estruturalmente semelhante ao ALA e então

deve-se esperar que o inchamento mitocondrial induzido por AA deva seguir o

mesmo mecanismo descrito para o inchamento induzido por ALA, ou seja, os

danos à membrana provocados por AA devem ocorrer a partir da formação de

poros atribuíveis à agregação de proteínas via ponte de dissulfeto.84,216 Foi

proposto um modelo de duas etapas para explicar o mecanismo de inchamento

mitocondrial promovido por ALA.217 Neste modelo a primeira etapa é a

modificação de proteínas de membrana pelo radicais HO- ou ALA- com a

consequente transição do estado nativo da proteína (chamado Impermeável I)

para um estado suscetível a danos oxidativos (denominado Impermeável II). A

segunda etapa consiste na ação do Ca(II) para promover mudanças

conformacionais nas proteínas com a consequente formação dos poros na

membrana (estado denominado Permeável) com o consequente inchamento

mitocondrial e perda do potencial transmembrana. O mecanismo de abertura de

poros de transição em mitocôndrias é sensível à Mg2+, ADP e ciclosporina A.218-222

Sendo aminoacetona capaz de gerar radicais tais como HO- e AA- e promover

a oxidação de resíduos de cisteína em ferritina, a hipótese aqui aceita para

explicar o efeito do inchamento mitocondrial promovido por AA é a de que esta

aminocetona promove a formação de poros na membrana mitocondrial tal como

demonstrado para ALA. Deve-se notar que o efeito protetor tanto de DTI quanto

de ciclosporina A reforça esta teoria para explicar a ação deletéria de AA sobre

mitocondrias através da formação de poros de transição.

O efeito de o-fenantrolina observado pode ser imputado à sua capacidade de

quelar íons ferro presente dentro da mitocôndria. Sendo H202 um dos principais

produtos da oxidação aeróbica de AA, a retirada de íons ferro por o-fenantrolina

bloqueia a formação de HO- através da reação de Fenton. O efeito da adição de

catalase na diminuição dos danos observados podem ser explicados com o mesmo

argumento.

Tendo o Fe(II) se mostrado um excelente catalisador da reação de oxidação

aeróbica de AA, algumas incubações de mitocôndrias com AA foram feitas na

presença de ferritina visto que esta proteína é uma fonte intracelular de Fe(II)

(Figura 17).
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Figura 17: Indução de inchamento mitocondrial por aminoacetona. Mitocôndria de

fígado de rato (0,5 mgjmL) foi incubada na presença de rotenona (4 IlM) e succinato

(2,5 mM) em tampão Hepes (10 mM, pH 7,2 contendo sacarose 250 mM) na ausência

(A) e na presença de AA (1,0 mM; C); na presença de ferritina (3 mgjmL, B) e na

presença de ambas ferritina (3 mgjmL) e AA (1,0 mM, D).

Como esperado, a presença de ferritina nas misturas reacionais aumenta a

velocidade de inchamento mitocondrial. O mecanismo proposto para este dano é

justamente através do efeito de Fe(II) liberado de ferritina por AA, exarcebando o

efeito já descrito para íons ferro constituintes da mitocôndria.

O fato de a ferritina exarcebar a velocidade de danos à membrana

mitocondrial de forma nenhuma é surpreendente uma vez que esta proteína é

fonte de Fe(II) in vivo, porém o fato de AA estar acumulada em diabetes e a

ferritina ser uma proteína citosólica pode indicar este mecanismo como forte

candidato aos danos oxidativos a proteínas da membrana mitocondrial nesta

patologia. De fato, diante dos resultados apresentados é imperativo propor que,

embasados no reconhecido efeito pró-oxidante de AA in vitro, a AA pode agir como

uma fonte do desbalanço redox observado em pacientes diabéticos, causando o

déficit na capacidade respiratória de mitocôndrias observada nestes pacientes.
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4.6. Danos oxidativos à ceruloplasmina promovidos por aminoacetona

Nos estudos exploratórios com metais de transição, o cobre mostrou-se um

excelente catalisador para reação de oxidação de AA. Foi discutido em seções

precedentes que a velocidade de consumo de oxigênio por AA é aumentada

quando na presença de complexos de cobre (Tabela 2). Neste contexto, é

importante observar que ceruloplasmina, proteína responsável por 95% dos íons

cobre circulante, tem seus níveis elevados em diabetes mellitus tipo 11.151 Alguns

autores atribuem à CP importante papel na homeostase de ferro, exercendo a

função de oxidação de Fe(lI) a Fe(III), auxiliando assim a apoferritina na

incorporação desta espécie.152-154 Por outro lado, CP catalisa a S-nitrosação de

grupos tiólicos de proteínas citoplasmáticas e mitocondriais. 140,146

De forma similar ao estudo realizado com a ferritina, decidimos investigar o

efeito que AA pode ter sobre a estrutura proteíca de CP. Na hipótese de AA, de

fato, impor danos oxidativos à CP, isto poderia afetar tanto o metabolismo de

ferro quanto o de cobre.

A primeira limitação nesta etapa de trabalho foi o fato de que CP comercial

não preserva suas características estruturais, seja por problemas de purificação

ou por transporte e estocagem inadequados. A CP utilizada foi preparada em

colaboração com o Prof. Giuseppe Rotilio (Roma-Itália), especialista em estudos de

relações estrutura/função tanto de SOD quanto de ceruloplasmina.

Inicialmente foram realizados estudos de consumo de oxigênio por AA na

presença de CP (Figura 18).
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Figura 18: Consumo de oxigênio por aminoacetona. Reações de consumo de oxigênio

por diferentes concentrações de AA foram realizadas em tampão fosfato 100 mM (pH

7,4; 37°C) na presença (A) ou ausência (B) de ceruloplasmina 3,5 f.1M.

Em nossos estudos, assim como observado para ferritina, CP 3,5 /-lM

mostrou-se eficaz em catalisar o aumento de velocidade de consumo de oxigênio

por AA em cerca de 2,5 vezes. O aumento da velocidade de reação observado pode

estar ligado a dois fatores: ou a simples catálise pelos íons de cobre ligados a

proteína funcionando como um quelato deste metal ou, como no caso da ferritina,

a liberação de íons Cu(I1) da estrutura proteica por ação de EROs formados

durante autoxidação de AA e subsequente catálise pela espécie CU(I1)(aq). Uma vez

que, após análise por ionização de chama, não foram observadas diferenças na

quantidade de cobre ligado a proteína mesmo após incubação com AA (5-50 mM)

por 8 h (não mostrado), a segunda hipótese pode ser descartada.

Este aumento de velocidade foi considerado modesto, uma vez que ambos os

complexos CU(I1)H20 (50 /-lM) e Cu(I1)histidina (30 /-lM) proporcionam aumento

respectivamente de 30 e 7 vezes a velocidade da mesma reação (Tabela 2).

Sabe-se que alquil-peróxidos e radicais alquilperoxil são formados durante a

peroxidação lipídica iniciada por di-hidrocloreto de 2,2'-azobis-(2

amidinopropano) (AAPH).223 Por sua vez, Kang e colaboradores demonstraram que

radicais peroxil são efetivos em provocar modificações oxidativas na estrutura

proteica de ceruloplasmina humana. I80 Tendo por base esta literatura sobre
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danos oxidativos infringidos à CP por radicais peroxil, investigamos o papel de

EROs formadas durante a oxidação aeróbica de AA sobre a estrutura proteica de

CP. Para tanto foram feitos experimentos para verificar agregação proteica de CP e

possíveis alterações em suas atividades enzimáticas.
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Figura 19: Efeito da aminoacetona sobre a atividade ferroxidásica de cernloplasmina.

As atividades ferroxidásicas de amostras de CP foram medidas em tampão acetato 300

mM (pH 6,0; 37°C) através do monitoramento espectrofotométrico a 315 nm (1;=2.475

M-1cm-1) da velocidade do aparecimento de íons Fe(I1I) após adição de Fe(Il). A

determinação foi realizada com CP 0,3 IlM (A, controle) ou com amostras de CP

previamente incubadas com AA 2,5 mM (E), 5,0 mM (C) ou 10 mM (O). Os resultados

foram obtidos em triplicatas.

Observou-se que a atividade ferroxidásica de CP foi reduzida após 24 h de

incubação com AA (2,5-10 mM) em até 85% (Figura 19). A atividade

aminoxidásica, por outro lado, foi diminuída em 800/0 para todas as

concentrações utilizadas de AA, após uma hora de incubação.

Tanto a atividade ferroxidásica quanto a atividade aminoxidásica de CP

dependem da relação entre os estados redox de seus seis íons de cobre e de sua

estrutura proteica. A rápida interconversão entre os estados redox dos íons cobre

de CP, essencial para a manutenção de suas atividades enzimáticas, pode ser

prejudicada por alterações estruturais dos sítios ativos da proteína.
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A adição de c1oreto, íon capaz de auxiliar a re-oxidação de íons cobre de

CP,224 não alterou os resultados obtidos, indicando que as alterações promovidas

por AA provoca alterações estruturais importantes em CP.

Ceruloplasmina é caracterizada pela presença de diferentes sítios para íons

cobre, geralmente agrupados em 3 tipos. Estes diferentes tipos de sítios

acomodam os 6 íons cobre presentes na CP, sendo então três íons localizados em

sítios do tipo 1, e os três restantes ligados em um "c1uster" trinuc1ear com sítios

dos tipos 2 e 3. Funcionalmente, CP oxida substratos através da aceitação de 1

elétron por vez em seus sítios do tipo 1 com subsequente transferência

intramolecular para o "c1uster" trinuc1ear que, por sua vez, transfere elétrons

para 02 com a formação de H20 sem a formação de intermediários

radicalares.225,226

Como dito anteriormente, verificou-se que AA não é capaz de liberar íons

cobre constituintes de ceruloplasmina. Geralmente a liberação de tais íons está

relacionada aos íons ligados fracamente à proteína que, em nossos estudos,

foram eliminados durante a separação e purificação de CP empregada aqui. Assim

sendo, o efeito de AA sobre as atividades ferro- e aminoxidase da CP pode ser

consequência de mudanças estruturais e de geometria dos sítios catalíticos da

CP.

Pouco se sabe do mecanismo pelo qual a CP exerce suas atividades amino- e

ferroxidásica, porém dados da literatura apontam para o fato de que pelo menos

dois dos seis íons de cobre presentes na proteína agem de forma concomitante.227

Qualquer diferença na estrutura geométrica da proteína pode afetar a interação

entre estes dois íons de cobre e assim suas atividades enzimáticas. Estudos foram

realizados de forma a confirmar hipótese de que AA altera a estrutura proteica de

CP (Figura 20).
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Figura 20: Agregação de ceruloplasmina após incubação com aminoacetona.

Ceruloplasmina (0,2 mgjmL) foi incubada com várias concentrações de AA por 8 horas

(A) ou com AA 5 mM por diversos períodos de tempo (B). Condições experimentais:

tampão fosfato 100 mM (pH 7,4; 37°C). Alíquotas de 5 Ilg de proteína foram analizadas

por eletroforese em gel de acrilamida nativo a 6%.

A estrutura proteica de CP mostrou-se susceptível à ação de AA. Os estudos

realizados com a incubação de CP com diversas concentrações das aminocetonas

AA e ALA apresentam claramente uma dose-dependência quanto à agregação

proteica (Figura 20-A). A agregação é tanto maior quanto maior o tempo de

incubação (Figura 20-B).

Para elucidação do mecanismo de agregação de CP, foi avaliado o efeito que

enzimas tais como SOD, catalase além de etanol exercem sobre a agregação

proteica.
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Figura 21: Efeito de SOD, catalase e etanol sobre a agregação de ceruloplasmina.

Ceruloplasmina (0,2 mg/mL) foi incubada em tampão fosfato 100 mM (pH 7,4; 37°C)

com AA 5 mM por 8 h na presença ou ausência de sequestradores de radicais livres.

Todos os sequestradores foram adicionados antes da adição de AA. As misturas

reacionais foram: CP intacta (linha 1); CP + aminocetona (linha 2); mesmo que linha 2

com adição de SOO 0,1 mg/mL (linha 3); mesmo que linha 2 com adição de SOO 0,3

mg/mL (linha 4); mesmo que linha 2 com adição de catalase 0,1 mg/mL (linha 5); e

mesmo que linha 2 com adição de etanol 200 mM (linha 6). Alíquotas de 5 flg de

proteína foram analizadas por eletroforese em ge1 de acrilamida nativo a 6 %.

Pode-se observar na figura 21 (bandas 3 a 6) o aparecimento de bandas com

pouca mobilidade e1etroforética. Estas bandas são atribuídas aos agregados

proteicos, uma vez que estão presentes na proteína incubada com AA (banda 2)

mas não na proteína nativa (banda 1). Desta forma pode-se afirmar que nenhuma

das enzimas utilizadas foi efetiva para proteger a CP de danos provocados por AA.

A ausência de efeito de SOD, catalase e etanol não exclui a possibilidade de que o

radical enoil AA· seja o principal agente oxidante, tal como observado no estudo

dos danos provocados à apoferritina pelo AA (seção 4.5.).

Metilglioxal, o produto de reação de oxidação de AA, como referido

anteriormente (seção 1.3.) é capaz de formar ligações cruzadas com proteínas e

assim provocar sua agregação. Por isso, MG foi estudado quanto à sua

capacidade de provocar a agregação de CP.
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Figura 22: Agregação de ceruloplasmina provocada por aminoacetona e metilglioxal.

Ceruloplasmina (0,2 mg/mL) foi incubada com AA (25 ou 50 mM) ou MG (25 ou 50

mM) em tampão fosfato 100 mM (pH 7,4; 37°C) por: (*) 4 h ou (**) 1 h. Alíquotas de 5 flg

de proteína foram analizadas por eletroforese em gel de acrilamida nativo a 6 %.

A figura 22 mostra que AA é mais efetiva que MG como agente de agregação

sobre CP tanto em relação à concentração quanto em relação ao tempo de

incubação. A agregação de CP promovida por AA (25 e 50 mM) é acompanhada

claramente pelo aparecimento de uma banda de menor mobilidade eletroforética

enquanto a ação de MG sobre CP não apresenta esta banda. Porém as bandas

eletroforéticas de CP tratada com MG (25 e 50 mM) apresentam uma banda com

maior mobilidade eletroforética quando comparado com a proteína nativa,

sugerindo uma quebra, ou disrupção de parte da proteína. O tempo de incubação

não alterou o efeito. Este efeito observado também reflete uma mudança na

estrutura de CP, mas aparentemente de forma distinta da lesão promovida por

AA. Deve-se levar em conta que a ação de MG sobre proteínas, quando estudada

in vitro, ocorre de forma efetiva após 4 dias.228

O experimento subsequente foi realizado com concentrações menores tanto

de MG quanto de AA, porém o tempo de incubação foi maior (Figura 23).

Uma vez que MG provoca modificações na estrutura proteica e que ALA

também é uma aminocetona pró-oxidante capaz de provocar danos a proteínas,
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estes dois compostos, juntamente com AA foram estudas quanto a sua

capacidade de promover agregação e perda da ativida da CP.

1
Proteína
2 3 4 5

Atividade
1 2 3 4 5

A B
Figura 23: Agregação de ceruloplasmina após incubação com aminocetonas e

metilglioxal. Ceruloplasmina (0,2 mg/mL) foi incubada em tampão fosfato 100 mM (pH

7,4 a 37°C) com: apenas CP (banda 1); ALA 10 mM (banda 2); AA 10 mM (banda 3); e

metilglioxal 10 mM (banda 4) por 8 h e por 48 h (banda 5). Alíquotas de 5 ).lg de

proteína foram analizadas por e1etroforese em ge1 de acrilamida nativo a 6 %. Foram

feitas dois tipos de revelação: com coomassie blue (A) e com o-dianisidina (B).

Após incubação por 8 horas com os compostos citados, a estrutura de CP foi

modificada aparentemente apenas por AA (Figura 23-A banda 3): Nestas mesmas

condições reacionais, MG e ALA não se mostraram bons agentes modificadores da

estrutura de CP (Bandas 2 e 4), porém MG, quando incubado com CP por 48

horas, modificou muito o comportamento eletroforético da CP (banda 5). Apesar

de promover modificação proteica de CP, MG não promove paralela perda de

atividade aminoxidásica (Figura 23-B; bandas 4 e 5) indicando um provável

ataque periférico à proteína, sem que os sítios catalíticos da CP sejam

modificados. Aminoacetona, como já indicado, modifica tanto estruturalmente

(Figura 23-A, banda 3) como funcionalmente CP (Figura 23-B, banda 3). Mas de

forma adversa ALA, outra aminocetona pró-oxidante, não foi capaz de promover

os mesmos danos após incubação de 8 horas. Após incubação de 48 horas ALA

10 mM provoca pequena agregação proteica (não mostrado), porém

OI
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sequestradores de radicais livres (SOD, catalase e etanol) mostraram-se efetivos a

proteger CP desta ação lesiva.

A partir dos resultados apresentados e discutidos pode-se concluir que tanto

AA quanto MO podem alterar a estrutura proteica de CP porém, dentro do tempo

utilizado para realizar os experimentos, apenas AA mostrou-se capaz de provocar

a perda das atividades enzimáticas da proteína (Figura 23).

Os dados obtidos são de particular interesse visto que tanto AA quanto CP

estão acumuladas em diabetes mellitus e, até o presente momento, não há relatos

na literatura sobre a modificação de CP no diabetes. Uma vez que a integridade

estrutural de CP é exigida para a manutenção da sua atividade ferroxidásica e

que CP tem sido apresentada como proteína auxiliadora na incorporação de ferro

por ferritina, os danos estruturais provocados em CP por EROs geradas durante

oxidação aeróbica de AA podem estar relacionados com a deficiéncia no

metabolismo tanto de cobre quanto de ferro em pacientes diabéticos.
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5. Conclusões e considerações finais

Os resultados apresentados no capítulo anterior permite-nos concluir que

AA sofre tanto autoxidação quanto oxidação catalisada por metais de

transição. Estas reações são propagadas por 02--, acompanhado da formação

de HO- que, por sua vez, pode amplificar ainda mais a reação. Foram

identificados como produtos principais de oxidação H202, NH4+ e MG, um

metabólito reconhecidamente cito- e genotóxico.

Foi proposto que a reação de consumo de oxigênio por AA na ausência de

metais de transição ocorre através de um mecanismo onde inicialmente ocorre

a enolização de AA catalisada por fosfato. Após enolização, AA sofre oxidação

unieletrônica formando o radical enoil AA- com consequente redução de

oxigênio à 02--, espécie envolvida na propagação da reação. Nova oxidação

unieletrônica ocorre com a formação de AAimino que, após hidrólise, dá origem a

MG e NH4+. A dismutação de 02-- resulta em H202, fonte de HO- por reação de

Haber-Weiss catalisada por Fe(II) (Esquema 11).

Na presença de íons ferro (tanto de ferritina quanto adicionado

diretamente), a oxidação aeróbica de AA segue um mecanismo independente

de 02--: inicialmente ocorre uma complexação AA-Fe(II)-02 seguida de

transferência simultânea de 2 elétrons (um proveniente de AA outro do íon

ferro) para o oxigênio com formação direta de H202 (Esquema 12).

A hipótese envolvendo oxidação de AA por SSAO para explicar a

angiopatia associada à diabetes (responsável pela nefropatia, neuropatia e

retinopatia) é consistente com a bem conhecida localização desta enzima em

membrana plasmática de células vasculares. Contudo, este mecanismo não

pode ser aceito como único a produzir MG e H202 a partir de AA visto que esta

não é uma amina primária simples, mas sim uma a-aminocetona facilmente

autoxidável e que, além de inibir aSSA0, semicarbazida também é um inibidor

de reações propagadas por 02--. Por outro lado, a função fisiológica de SSAO

ainda não foi esclarecida, uma vez que esta enzima possui baixa especificidade

(tem como sustratos diversas mono- e poliaminas endógenas e exógenas) e

gera como produto principal MG (um promotor de ligações cruzadas altamente

citotóxico) .
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Provavelmente por sua instabilidade frente a oxigênio e à rapida formação

de bases de Schiff por MG, ainda não foram determinadas as concentrações

fisiológicas e patológicas de AA em plasma e tecidos. A única estimativa da

concentração de AA in vivo remonta a década de 60,9 onde foi encontrado

"...aproximadamente 0,4 mg de um composto com propriedades

cromatográficas semelhantes às propriedades de AA" em urina de adultos

normais (ou 2 J..lM se considerarmos a excreção diária de 1,5 L de urina por

dia).

Foi demonstrado aqui que a velocidade de consumo de oxigênio por AA é

aumentada na presença de ferritina de baço de cavalo com a consequente

liberação de ferro desta proteína. Em paralelo, as espécies reativas formadas

durante a oxidação aeróbica de AA são capazes de promover em ferritina e

apoferritina: (i) modificação no comportamento eletroforético; (ii) oxidação de

resíduos de triptofano e cisteína; (iii) perda da atividade ferroxidásica; e (iv)

perda da capacidade de incorporação de ferro. O provável mecanismo pelo qual

AA promove danos a ferritina e a apoproteína é aqui proposto: AA é convertida

a sua forma enólica pela catalise por fosfato presente na cavidade da ferritina.

A forma enólica de AA na presença de Fe(I1I) reage com oxigênio formando

ânions 02-- e o radical enoil de AA. O radical AA- também é capaz de reduzir

Fe(I1I) a Fe(II) e reage novamente com oxigênio para formar MG. Enquanto a

oxidação de AA produz a liberação de Fe(II), tanto AA- quanto 02-- produzem

modificações sítio-específicas em resíduos de triptofano e cisteína da proteína

(Esquema 13).

Os resultados obtidos em relação a ação de AA sobre ferritina adquire

maior relevância pois ferro é apontado como disparador de estresse oxidativo e

danos a tecidos tanto em diabéticos humanos quanto em diabetes

experimenta1.229,230,231 Por outro lado, o desenvolvimento de diabetes mellitus,

cirrose e carcinoma hepatocelular é atribuído exclusivamente ao acúmulo de

ferro em patologias tais como a hemocromatose hereditária.232

Sendo o diabetes mellitus um estado em que o estresse oxidativo está

aumentado e que há comprovado distúrbio mitocondrial em orgãos de

pacientes diabéticos, nossas investigações foram também direcionadas para o



Conclusões - 84

estudo do efeito de EROs geradas por AA sobre a estrutura desta importante

organela celular. Os oxi-radicais formados durante a oxidação de AA foram

efetivos na promoção de inchamento mitocondrial. Com base no mecanismo de

inchamento mitocondrial promovido por ALA, foi demonstrado aqui que AA

provoca danos à membrana mitocondrial através da provável indução da

abertura de poros de transição nesta organela. Os poros de transição são

formados após oxidação de resíduos sulfidril de proteínas constituintes da

membrana e consequente agregação proteica. Os efeitos são induzidos pela

presença de cálcio e interrompidos por EGTA, Mg(I1), ciclosporina A e DTT.

Esquema 13. Liberação de ferro de ferritina por aminoacetona

ferriti
~
2'~

.Fe~
~F.·

FeZ.

Aminoacetona mostrou-se efetiva também em provocar agregação proteica

em ceruloplasmina, proteína cuja verdadeira função metabólica ainda não se

acha completamente esclarecida. Após a agregação proteica, CP perde tanto

sua atividade ferroxidásica quanto aminoxidásica, atividades estas que são

alvos de estudos direcionados à compreensão de seu papel metabólico.

Finalmente, nossos estudos apontam para um importante papel de AA

como fonte não enzimática de MG e EROs. Os produtos de oxidação aeróbica

de AA podem provocar danos à estrutura proteica de ferritina e

ceruloplasmina, proteínas ligadas à homeostase de ferro e cobre, metais de
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transição catalisadores de reações radicalares deletérias e acumulados em

diversas patologias. Pelo fato de a AA estar acumulada em diabetes mellitus,

sua oxidação aeróbica pode ser responsável, em paralelo à oxidação enzimática

por SSAO, pelo estresse oxidativo e pelo deficit na função respiratória

mitocondrial observada em pacientes diabéticos.

° esquema 14 sumariza os resultados obtidos na presente tese.

Esquema 14. Danos a biomoléculas promovidos por aminoacetona

Co-oxidação na presença
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