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1 . I NTRODUÇJl:O 

1.1 - ATIVAÇJl:O DO OXIG~ N IO 

A ocorrência universal do oxigênio, bem 

como a sua formação em sistemas biológicos através da 

fotossíntese. frequentemente nos faz esquecer que existe 

somente um equilíbrio metaestável entre material orgâni-

co e o oxigênio. Fornecendo-se a energia de ativação 

necessária. os compostos orgânicos reagem com o oxigênio 

produzindo grande quantidade de energia. Estas duas ca

racterísticas do oxigênio, isto é, inércia por um lado 

e alto potencial de oxidação por outro, são as princi

pais responsáveis pela posição unica que o oxigênio ocu

pa na energética do processo vital (GEORGE, 1965). Mas, 

embora justifiquem a "conveniência do oxigênio", estas 

mesmas propriedades colocam serios problemas mecanísticos 

para o metabolismo do oxigênio molecular. 

Considerando as propriedades do oxigê-

nio molecular, constata-se que ... . os posslvels mecanismos 

de redução, tanto o iônico como o de radical, apresentam 

problemas cinéticos. 

O oxigênio molecular apresenta um esta 

do fundamental trip1ete. Por outro lado, seus produtos 

estáveis de redução (H 202 e H20), bem como essencialmen

te todos os compostos orgânicos apresentam um estado fun 
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damental singlete. A reação direta de uma mo1ecula tri-

p1ete com uma molecula singlete para dar produtos sin

glete, e um processo proibido pela conservação do spin, 

ou seja, e uma reação lenta. Por outro lado, a redução 

do oxigênio por passos consecutivos de um e1etron, -e um 

processo permitido pela conservação do spin, e leva aos 

intermediãrios: 

E'O{volts) 

02 + e- + H+ <------> HO' 2 -0,6 (1. 1 ) 

> H202 + 1 ,1 (1 .2) 
. + 

H0 2 + e + H <------

> HO'+ H20 +0,4 (1 .3) - + H202 + e + H <------

,> H
2
0 +2,3 ( 1 .4) - + HO' + e + H <------

Contudo, pelos valor es dos potenciais de óxido-redução 

(GEORGE, 1965), constata - se que para a redução se proce! 

sar por este mecanismo, 0 necessãrio vencer a alta bar-

reira de energia li vre par a o primeiro passo. 

Para explicar a rapidez com a qual 

o oxigênio reage em condições fisiolõgicas, tem sido PO! 

tu1ada alguma "ativação do oxigênio" desde as primeiras 

investigações em oxidações biológicas (TRAU BE5 1882 ; EN

GLER, 1897; BACH e CHODAT, 1903; WARBURG, 1949) mas ate 

hoje, a natureza dessa forma ativa permanece uma questão 

não e1ucidada totalmente. De fato, com os conhecimentos 
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atuais sobre as reações enzimáticas do oXigênio,conclui

se que nao existe uma única espêcie que possa ser ch! 

mada "oxigênio ativo". Assim vários mecanismos,freque! 

temente os mesmos encontrados em reações não enzimãti

cas, têm sido sugeridos para as reações biológicas do 

oXigênio molecular (HAMILTON, 1974). Passaremos a resu

mir os mais importantes. 

Oxigênio s1nglete. Em vista das pro-

priedades descritas acima, torna-se compreensivel que o 

estado singlete excitado venha sendo sugerido como a for 

ma ativa do oXigênio em muitas reações biológicas 

(FOOTE e OENNY, 1968; POLITZER e col., 1971 ;WASSERMAN e 

col.,1972). Apesar das objeções levantadas, principal

mente no que se refere ao provimento, por uma enzima, 

da energia eletr5nica de 22 Kcal (HAMILTON, 1974). come

çam a aparecer na literatura mais e mais indicações do 

envolvimento dessa especie em sistemas bioquímicos. 

Oxenõide. Estudos de hidroxilação enzi 

mãtica de substratos aromáticos mostraram que durante a 

reaçao, o substituinte e deslocado pelo grupo hidroxi

la que entra, migrando para uma posição adjacente do 

anel aromático. Baseados em estudos extensivos deste f! 

nomeno, postulou-se que o agente oxidante em muitas rea 

ções das oxigenases é uma especie capaz de transferir um 

átomo de oxigênio ao substrato. Este mecanismo e chama

do oxenóide (OALY e co1., 1968; JERINA e colo ,1970;1971; 

BOYO e co1., 1972; HA MILTON, 1974). 
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Complexo com metais de transição. A ati 

vaçãd do oxigênio por algumas das enzimas que contem me

tais de transição, tem sido justificada pela complexa

çao do oxigênio molecular triplete com o ion metálico, 

que possui ele pr5prio eletrons desemparelhados (HAMIL-

TON, 1969; HAMILTON, 1974). Num complexo deste tipo só 

se pode falar do número de eletrons desemparelhados do 

complexo como um todo. E assim, sua reaçao com um com-

posto singlete pode ser permitida pela regra de conserva

ção do spin. 

Especies reduzidas. Tambem têm sido con 

sideradas como possiveis formas ativas do oxigênio, seus 

intermediários de redução IEq. (1.1)-(1.4)1. Ate há pou-

co, os bioquimicos não acreditavam que espécies tão rea 

tivas, como 02 e ·OH, 

ções biológicas normais. 

pudessem ser formados em oxida-

Contudo, a partir de 1969, tor-

nou-se evidente que o ion super5xido e formado em mui

tas reações enzimáticas e não enzimáticas de importân-

cia biológica. A alta barreira de energia livre para o 

primeiro passolEq (1.1) I, pode ser vencida pela estabili

zação, ou do ion 02 intermediário (WEISS, 1953;YAMAZAKI, 

1966) ou do radical da mo1ecu1a que reage com o oxigê-

nio (HAMILTON, 1974). o papel do ion super5xido em rea-

ções enzimáticas será abordado no t5pico 1.2 •. A H202 em 

condições fisio15gicas e na ausência de um cata1isador, 

é uma molécula pouco reativa, a nao ser que possa atuar 

como nuc1e5filo (JENCKS, 1969). Contudo, ela pode ser 
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quimicamente alterada, dando compostos mais reativos;vã-

rios peróxidos modificados como perãcidos, peramidas, 

carbonil óxidos podem estar envolvidos em reações das 

oxigenases (HAMILTON, 1974). Embora, a participação do 

radical ·OH em processos biológicos ainda seja discuti-

ve1, existem reações que poderiam levar a sua formação 

em condições fisiológicas. Assim, pela reação de Fe(II) 

e Cu(I) de metaloenzimas com H202 (NORMAN e SMITH, 1965; 

PRYOR, 1966); pela reação entre oi e H202 (HABER e 

WEISS, 1934); durante a autoxidação de certos agentes ci 

totóxicos (COHEN e HEIKKILA, 1974). Mais recentemente, 

por metodos indiretos, ELSTNER e KONZE (1975) sugeriram 

que lamelas de cloroplastos p no escuro, reduzem O2 as 

expensas de NADPH, produzindo ·OH. 

1.2 - O TON SUPEROXIDO EM SISTEMAS BIOLOGICOS. PAPEL DOS 

o-DIFENOIS 

CILENTO e ZINNER (1966, 1967~, 1967~), 

constataram que o-difenõis, incluindo catecolaminas, ac~ 

leravam.a autoxidação de p-hidroquinona, p-fenilenodiami-

nas e a dos próprios o-difenóis. A primeira explicação 

aventada foi a de que os o-difenóis ativariam a molecu 

la de oxigênio, formando com esta um complexo de trans

ferência de carga. 

Eram recentes, na literatura, as suges

tões sobre a formação do ;on superõxido em reações enzimã 

ticas e sobre a possibilidade de o-difenóis atuarem co-
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mo captadores daquele ion. Assim, HANOLER e col.(FRIOO

VICH e HANOLER, 1961,1962; RAJAGOPLAN e co1.,1962; HANQ 

LER e co1., 1964) sugeriram que a redução do citocromo 

c mediada pela xantina, a1deido oxidase e dihidrorótico 

desidrogenase, era devida ã prªvia formação do ion su

peróxido, pelo ferro não heminico destas enzimas. A 

primeira fonte de evidência para este mecanismo veio de 

estudos com o agente quelante de Fe(III), Tiron; este 

composto parecia comportar-se como um inibidor competi 

tivo do citocromo c perante a xantina oxidase e aldeido 

oxidase (FRIOOVICH e HANDLER, 1962). Alim de inibir a 

redução do citocromo c, o Tiron inibia a iniciação da 

oxidação aerõbica do sulfito e a indução da quimilumine! 

cência do lumino1, propriedades daquelas enzimas exp1ic! 

das pela formação do ion superóxido; isto levou HANOLER 

e co1. (1964) a sugerirem que o Tiron reagia com o • 10n 

superóxido por um mecanismo desconhecido. MILLER e MAS

SEY (1965) constataram que a dihidrorõtico desidrogena-

se apresentava uma atividade "citocromo c oxidase " , ind! 

zida por Tiron. Os autores sugeriram que o Tiron reagià 

com o ion superõxido ligado ã enzima, oxidando-se; seus 

produtos de oxidação, por sua vez, oxidariam o citocro

mo c e regenerariam a estrutura o-difenõ1ica. 

Finalmente, KNOWLES e cal. (1969) iden 

tificaram conclusivamente por EPR, o ion superõxido num 

sistema bioquimico, justamente durante a oxidação de 

substratos cata1isada pela xantina oxidase a pH 10. 
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Nesta mesma epoca surgiu um instrumento 

analitico fundamental para investigar a participação do 

ion superóxido em oxidações biológicas: a superóxido dismu 

tase. Durante os estudos com a xantina oxidase observou

se que alem do Tiron, certas preparações de proteinas inl 

biam especificamente as propriedades da xantina oxidase de 

vidas aoion superóxido, sendo inativas sobre a ativida 

de enzimática (FRIDOVICH, 1962; 1967). Estes estudos leva 

ram ã descoberta da enzima superóxido dismutase (Mc CORD 

e FRIDOVICH, 1969a,b) - - que catalisa a reação: 

- - + 02 + 02 + 2H -> H202 + 02 (1 .5) 

A superõxido dismutase, isolada de coraçao e eritrócitos 

bovino, mostrou-se idêntica a uma metaloproteina anteri

ormente isolada de várias fontes, cuja atividade enzimáti 

ca era desconhecida e que recebera várias denominações: 

hemocupreina, eritrocupreina, hepatocupreina, cerebrocu-

preina ou citocupreina (MANN e KEILIN, 1938; 

e col., 1959; KIMMEL c col., 1959; STANSELL e 

1965; HATZ e DEUTSCH, 1969). 

f4A R KO~! I T Z 

DEUTSCH, 

Paralelamente, CILENTO e col .(1967~;1967Q; 

1968; ARAUJO e CILENTO, 1969) dando continuidade aos estu

dos iniciados com os o-difenõis, constataram a catilise de 

reações de autoxidação tambem por N,N,N ' ,N ' -tetrametil-p

fenilenodiamina, p-fenilenodiamina e ion iodeto, sendo que 

em algumas destas catãlises foi observado efeito de satura 

ção em relação ao catalisador. Complementando a primeira 
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hipõtese apresentada, ARAUJO e co1. (1970) sugeriram que 

os o-difenõis ativavam o oxigênio, reagindo com o ion su

peróxido no ato de formação. Assim, em compl exos de oxi

gênio deve ocorrer uma considerável transferência eletrôni 

ca, contudo, como o ion superóxido -e formado na II ga io1a 

de solvente ll
, existe grande tendência de retorno do elé

tron ; uma maneira de ativar o oxigênio seria simplesmente 

o fornecimento do segundo elétron ao ion superõxido, o que 

pode ser conseguido com · um redutor. Concomitantemente, 

~ ILLER (1970) constatou que os o-difenõis atuavam como ca2 

tadores do ion superõxido. 

De fato, a reação de o-difenõis com o 

íon superõxido tornou-se um instrumento analítico comple

mentar ã superõxido dismutase, para indicar a participa

ção daquele ion em reações de õxido-redução. Em primeiro 

lugar, a superõxido . dismutase capta o ion superõxido li-

vre em solução, enquanto que os o-difenõis podem capta r 

o íon superõxido no ato de sua formação, ou seja, ainda 

ligado ao sitio ativo (AR AUJO e col., 1970; MILLER e PA

RUPS, 1971; MILLER e RAPP, 1973 ; MILLER e MACOO WA LL,1975). 

Por outro lado, a superõxido dismutase inibe processos 

nos quais o ion superõxido é um intermediário, sendo ina

tiva sobre processos nos quais aquele íon ê um produto fi

nal. Entretanto, os o-difenõis reagem com esse superõxi-

do final, formando produtos que podem ser identificados 

por metodos simples (Me CORO e FRIDOVICH, 1969b; RAPP e 

co1., 1973; COHEN e HEIKKIL A, 1974), ou, aumentando a vel~ 

cidade do processo, se a especie gerada pela co-oxidação 
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do o-difenol for capaz de oxidar o substrato (MILLER e 

MASSEY, 1965; ARAUJO e col., 1970; AUGUSTO e col., 1973). 

Assim. embora ainda não esteja devidamente elucidado o 
í 

mecanismo da reação de o-difenóis com o 10n superõxido, 

principalmente a reação com a adrenalina, tem sido am

plamente utilizada na detecção do 10n superõxido como pr~ 

duto final de um processo. 

A superóxido dismutase e os o-difenóis 

tem sido os principais instrumentos anallticos para a 

constatação da formação ou participação do ion superõx! 

do, em reações enzimáticas e não enzimáticas de importã~ 

cia bioqulmica. 

Alem da xantina e da aldeldo oxidase 

que possuem em comum FAO, molibdenio e centros de ferro 

e enxofre como grupos prosteticos, várias outras ferro

flavoproteTnas, incluindo dihidroorõtico desidrogenase e 

ferredoxina-NAOPH redutase, são capazes de produzir o 

10n superõxido. Foi sugerido por MASSEY e col .(1969~,R) 

que somente f1avoproteinas desidrogenases são capazes de 

gerar o 10n superõxido livre; as oxidases reduzem o oxi

gênio biva1entemente, enquanto as hidroxilases formam o 

10n superõxido, que permanece ligado ã enzima. 

A formação do Ton superóxido por ferro

protelnas que contêm enxofre foi primeiramente observada 

durante o processo de reativação aerõbica destas enzi-

mas (ORME-JOHNSON e BEINERT, 1969; MISRA e FRIOOVICH, 
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1971~). Recentemente, estudou-se os sistemas:ferredoxina 

de espinafre, ferredoxina adrenal e rubredoxina e suas 

respectivas NADPH-redutases. Os resultados mostraram que 

a formação aerõbica do ion superõxido ê dependente de 

NADPH (NAKAMURA e KIMURA, 1972; CHU e KIMURA, 1973; MAY 

e colo, 1973). 

A existência de complexos ternários de 

oXigênio, substrato e enzimas de õxido-redução,tem sido 

amplamente demonstrada (BORS e col., 1974) e se acredita 

que eles sejam intermediários comuns d~rante as reaçoes 

das oxigenases (HAYAISHI e NOZAKI, 1969). De fato, a for 

mação de tais complexos foi constatada para mono e dio

xigenases, embora a formação do ion superõxido não seja 

evidente para todos esses sistemas. No caso do citocromo 

P450 , a formação intermediária de superõxido complexa

do durante a seqüência de transferência de eletrons, foi 

primeiramente verificada no sistema hidroxilante reconsti 

tuido de m1crossomos de f;gado de rato (STROBEL e COON, 

1971). Para a enzima triptofano 2.3-dioxigenase, tem si

do postulada a participação do ;on superõxido durante a 

reação enzimática (HIRATA e HAYAISHI, 1971) bem como du

rante a ativação redutiva da enzima (SRADY e co1., 1971; 

BRAOY e FEIGELSON, 1973). No caso da peroxidase, a titu 

1ação da enzima com H202 leva ã formação de cinco compos

tos: ferroperoxidase, compostos I, 11 e 111 e ferripero-

xidase (NOSLE e GIBSON, 1970; ODAJIMA e YAMAZAKI,1970; TA 

MURA e col., 1972). Existem várias evidências de que o 

ion superõxido ê a especie ativa do composto 1119 formu 
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3+ -lado como HemeFe .•. 02 (NAKAMURA e YAMAZAKI, 1969;ODAJI-

MA, 1971; ODAJIMA e YAMAZAKI, 1972; ROTILIO e co1. ,1975); 

foi tambem identificado o composto 111, possuindo estrutu 

ra superoxo-ferriheme no caso da mie10peroxidase (ODAJI-

MA e YAMAZAKI, 1972). Alem disso, têm sido consideradas 

fontes potenciais de lon super6xido, a~utos oxigenados 

de protelnas hemlnicas, das quais a peroxidase e mielop~ 

roxidase são exemplos. De fato existem evidências de 

produção do Ton super6xido durante a autoxidação da oxi-

hemoglobina (MISRA e FRIDOVICH , 1972~; WEVER e col., 

1973), das cadeias a e 8 da hemoglobina humana (BRUNORI 

e col., 1975), da oximioglobina (AUGUSTO e CILENTO,1975) 

e da oxiperoxidase (ROTILIO e col., 1975). 

O envolvimento do lon superôxido tem 

sido constatado em vários outros sistemas bioquímicos, 

como oxidases que contêm cobre, no caso da diamino oxi-

dase (ROTILIO e col., 1970) e galactose oxidase (KM IA-

TROWSKI e KOSMAN, 1973). Outro sistema que vem recebendo 

muita atenção como fonte de ion superôxido, ti; o dos 

cloroplastos (ELSTNER e KRAMER, 1973; ALLEN e HALL, 

1973; ELSTNER e HEUPEL, 1974à,~; ELSTNER e co1., 1975). 

Em organelas subcelulares, a produção de H202 no mitocon

dria (CHANCE e cal., 1972), levou ã sugestão de que o 

lon super6xido poderia ser formado intermediariamente;de 

fato existem evidências de produção do Ton superôxido 

em particulas submitocondriais obtidas por u1trasonica

çao (BOVERIS e CADENAS, 1975). E, em pelo menos um caso, 
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o ion superóxido parece ser produzido por uma célula. 

Assim, durante a fagocitose ativa de leucócitos existem 

evidências da formação do ion superôxido,e de que este se-

ja um componente essencial das reações que levam ã des-

truição do microorganismo fagocitado (FRIDOVICH, 1974). 

A formação do ion superóxido em siste

mas biológicos levanta o problema de sua função em tais 

sistemas. Existem três linhas principais de pensamento 

quanto a esse papel e o da superóxido dismutase. 

FRIOOVICH (1975) propôs que a toxidez 

do oxigênio aos organismos vivos é devida ao radical hi-

droxila formado pela reação entre o ion superóxido e 

H202 (HABER e WEISS, 1934). Para minimizar ou prevenir 

a reação de HABER-WEISS, existem enzimas especificas que 

agem como captadoras do ion superóxido (superóxidos dismu

tases) e de H202 (catalases e peroxidases), mantendo a 

concentração de estado estacionário dessas espécies num 

nivel bastante baixo. De fato, o autor considera a distri 

buição generalizada dessas enzimas entre os organismos 

aeróbicos como evidência daquele papel protetor. Isto con

corda com seus resultados (Mc CORO e col., 1971) que em 

bactérias, a aerobiose, aerotolerância e anaerobiose o

brigatória, estão relacionadas com o conteudo de superóxi 

do dismutase e catalase; também com o fato de que a su-

peróxido dismutase, em Escherichia coli e Streptococcus 

faecalis, é induzida por oxigênio hiperbãrico (GREGORY e 

FRIOOVICH, 1973). 
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Segundo FINAZZI AGRO e co1.(1972); WE

SER e colo (WESER e PASCHEN, 1972; PASCHEN e WESER, 1973; 

ZIMMERMANN e col., 1973), a função essencial da superôxi

do dismutase é a de suprimir o oxigênio singlete e nao 

a dismutação do ion superôxido. ° oxigênio sing1ete po-

de, inclusive, ser formado através da dismutação do ion 

superôx1do (KHAN, 1970). 

O2 + °2 
H20 

I ------> O2 + H202 + 20H (1 .6) 

Alem disso, o aumento da quimi1u~inescência durante cer

tas reações de oxidação, que anteriormente era considera

do evidência da participação do ion superôxidc, atualmen

te vem sendo tomado como indicação da presença de oxigênio 

singlete (t,RNESON, 1970; FINAZZI AGRO e colo, 1972; HOWES 

e STEELE, 1972; WESE~ e PASCHEN, 1972). De fato, pela i-

nibição acumulativa da superõxido dismutase e catalase, 

ARNESON (1970) sugeriu uma modificação no ciclo de HABER

WEISS, incluindo a reação IEq.(1.9)1 como fonte de oxi

gênio singlete: 

oi + H202 ----> 'OH + OH + 02 (1 .7) 

'OH + H20 - + --------> 02 + H20 + H (1 .8) 

'OH + 02 
1 

> 02 + OH (1 .9) 

Alem do ion superõxido s outras possibilidades de formação 

do oxigênio sing1ete em reações biolôgicas. têm sido le-

vantadas (POLITZER e co1., 1971). PASCHEN e "'ESER (1973) 
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observaram a alta eficiência de pequenas quantidades de 

superóxido dismutase, como sUpressor biológico de oxigê

nio sing1ete. Contudo, existem controversias quanto a 

esse ponto (MICHELSON, 1974; PASCHEN e WESER, 1975). 

FRIED e colo (1973) aventam a hipóte

se de que o lon superõxido e uma especie necessária em 

reações enzimáticas de oxidação e hidroxilação; as enzi 

mas cata1ase e superóxido dismutase teriam simplesmente 

uma função reguladora. 

Obviamente, a função do lon superóxi

do em sistemas biológicos continua desconhecida. Não foi 

ainda posslvel uma caracterização de fatores comuns como 

distribuição e localização celular, estrutura e função 

metabõlica das enzimas i que produzem o lon superóxido. 

Falta tambem uma melhor co mpreensão a respeito das rea

çoes do lon superóxido com componentes dos ácidos nucléi

cos, com peptideos, com lipldeos, enfim, com biomolecu 

las. 

1.3 - ESCOPO DO PRESENTE TRABALHO 

Este trabalho foi iniciado, tendo como 

base as hipóteses sugeridas neste laboratório, sobre a 

ativação do oxigênio por c-difenóis. Tentando compreen

der melhor este processo, ensaiamos o-difenóis e compo! 

tos relacionados sobre sistemas bioqulmicos que, potenci

almente, poderiam formar o ion superóxido. Assim, eles 
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foram ensaiados sGbre as atividades NAOPH e NAOH oxidã-

sica dos microssomos e sobre dois componentes das ca-

deias microssomais de transporte de e1etrons, a NAOH 

citocromo bS redutase e o citocromo bS' Estudamos, tam

bem, o efeito de difenõis sobre a autoxidação da oxihe

mog1obina e oximioglobina. Antecipamos que tal estudo p~ 

deria trazer informações sobre a discutida 

destas oxiferroporfirinas. 

estrutura 



2. PAnTE EXPERIMENTAL 

2.1 - MATERIAL 

NADH, NADPH, adrenalina, noradrenali 

na, L-Dopa, D-Dopa, adrenocromo, catalase de figa do bo

vino, hemoglobina de eritrõcitos de ovelha tipo 111, ou 

de sangue bovino tipo I, mioglobina de musculo esquelêti 

co equino tipo I, ditiotreitol e albumina de soro bovi 

no, foram obtidos da "Sigma Chemical Company"(St. Louis, 

Mo). 

Catecol ("BDH") foi recristalizado 

de tolueno CPF = l04-10SoC;P.F. descrito = 105°C; "The 

Merck Index"). 

p-Hidroquinona ("May and Baker") 

recristalizada de água P.F. = l70-l71 oC; P.F. descrito 

l70-l7l oC, "The Merck lndex"). 

foi 

= 

p-Benzoquinona ("Pfaltz & Bauer") foi 

purificada por sublimação (PF = l15-1l6 0 C;P.F. descrito = 
l15,7oC). 

Menadiona foi recristalizada de benze 

no P.F.- l05-l07 0 C; P.F. descrito = lOS-107°C, "The Merck 

Index"). 
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p-Cresol (nCarlo Erba" )foi purificado 

por destilação ã pressão reduzida (P.E./l0 mmHg = 88,60 C, 

"The Merck Index"). 

Reagente de Fo1in foi adquirido da 

" M erck~ 

Sephadex G-25 foi adquirida da "Phar 

macia" (Uppsala-Sweden). 

Na preparação dos tampões (GOMORI, 

1955), o monohidrogeniofosfato de potissio era da "May 

and Baker ll
, o dihidrogeniofosfato de potissio da "Car10 

Erba", enquanto que o Tris era da"Merck". n EOTA utili

zado era da "HARLECO II
• 

As demais drogas utilizadas eram de 

pureza analltica. 

A ãgua utilizada era deionizada. 

2.2 - APARELHAGE M 

Para medidas de consumo ou de evolu 

çao de oXiginio usou-se um "Precision Warburg r1ppa ra-

tus", segundo t~cnicas convencionais, e tambim um moni

tor Bio15gico de Oxiginio "Ye11ow Springs Instruments". 

Os valores de pH foram lidos num 

potenci5metro "Metrohm E 388". 
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Os espectros de absorção de luz e os 

valores de absorbância a comprimento de onda fixo, no 

visivel e no ultravioleta, foram obtidos principalmente 

num espectrofot~metro "Zeiss OMR 21 termostatizado, e, o

casionalmente, em espectrofot~metros "Zeiss P ~ Q 11" e 

"Cary 14". 

Foram utilizadas geralmente celas de 

vidro ou quartzo com 1,0 cm de caminho óptico e 3,7 ml 

de capacidade. As reações em anaerobiose foram realiza

das em celas de Thunberg, em atmosfera de nitrogênio p~ 

ro. 

Regressões lineares foram executadas 

num "Model 10 Calculator Hewlett-Packard". 

2.3 - MrTOOOS 

2.3.1 - Preparação e dosagem do citocromo bS 

o citocromo bS foi obtido de figa do 

de galinha; a preparação e a dosagem do citocromo bS fo

ram executadas segundo NOBREGA e colo (1969). 

2.3.2 - Preparação e dosagem da NAOH-citocromo bS 
redutase IE.C.l .6.2.2. I 

A NAOH citocromo bs redutase foi pre

parada e dosada segundo STRITTMATTER (1967). 
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Os microssomos de figado de ratos a

dultos, machos, da raça Wistar foram preparados de acor

do com FRANKLIN e ESTABROOK (1971). Após a ultima lava-

gem, os microssomos foram ressuspensos em tampão fosfa

to - g1icerol (7:3; v/v) contendo ditiotreito1 1.10- 3M, 
-4 EOTA 1.10 M, sendo 7,6 o pH final (NISHIBAYASHI e SATO, 

1968). A dosagem de protelna foi feita pelo metodo de 

Lowry, modificado por HARTREE (1972). Após essa deter

minação, a suspensão de microssomos foi conservada a 

-15 0C, dividida em aliquotas pequenas para serem descon 

geladas uma unica vez, no momento do uso. 

2.3.4 - Preparação e dosagem da superóxido dismuta

se IE.C.1.l5.1.1I 

A superóxido dismutase foi preparada 

a partir de sangue bovino segundo Mc CORO e 

(1969); a atividade foi determinada segundo 

FRIDOVICH (1972!). 

FRIDOVICH 

r,lI S RA e 

2.3.5 - Obtenção e dosagem da oxihemog10bina 

A oxihemog1obina foi obtida pela re

dução do produto comercial; 55 mg foram dissolvidos em 

2,0 ml de tampão fosfato O,05M, pH 7,8 e reduzidos com di 

tionito de sódio em anaerobiose. Imediatamente após a 
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redução, a mistura de reação foi separada em uma coluna 

de Sephadex G-2S fina, equilibrada com o mesmo tampão sa 

turado com nitrogênio; nas frações mais concentradas em 

proteína foi borbulhado oxigênio. A oxihemoglobina assim 

obtida, era mantida a OOC e usada desde que a razão en

tre as absorbâncias AS77/AS40 fosse maior ou igual a 

1,04 (BENESCH e BENESCH, 1961). 

A concentração foi determinada espef 

trofotometricamente a 577 nm, utilizando-se €= 14.600M- 1. 
-1 cm (WEVER e co1., 1973). 

2.3.6 - Obtenção e dosagem da oximiog1obina 

A oximiog1obina foi obtida de manei

ra análoga ã descrita para a oxihemog1obina e usada desde 

que a razão entre as absorbâncias A582/AS43 fosse maior 

ou igual a 1.02 (HASASHI e co1., 1973). A concentração 

foi determinada espectrofotometricamente a 582 nm, uti1i 
-1 -1 zando-se E= 16.300M .cm (HASASHI e co1., 1973). 

2.3.7 - Dosagem da cata1ase IE.C.1.11.1.61 

A cata1ase foi dosada espectrofotom! 

tricamente acompanhando-se a queda da absorbância da H202 
a 240 nm. Uma unidade de cata1ase foi definida como a-

que1a quantidade que decompõe 1,0 ~mo1 de H202 por minu

to a pH 6,8 e 25°C, enquanto a concentração de H202 cai 

de 10,3 a 9,2 ~mo1es por ml da mistura de reação. 
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2.3.8 - Determinação de peroxidação de lipideos 

A peroxidação microssomal de 1ipideos 

foi determinada pela fotmação de malonaldeido; este foi 

dosado pelo metodo do ãcido tiobarbiturico, segundo NAKA-

NO e colo (1971). 

2.3.9 - Formação de adrenocromo 

A formação de adrenocromo foi acompa
-1 -1 nhada a 480 nm, utilizando-se €= 4020M .cm (MISRA e 

FRIDOVICH, 1971~). 

2.3.10 - Concentração das hemeproteinas 

Para as experiencias manometricas, as 

hemeproteinas foram concentradas ·por 

sobre uma membrana Amincon UM-2. 

ultraf11tração 

2.3.11 - Atividades NADPH e NADH oxidãsica dos mi-

crossomos 

As atividades NADPH e NADH oxidãsica 

dos microssomos foram acompanhadas manometricamente j pelo 

consumo de oxigênio e espectrofotometr;camente, pelo desa 

parecimento da absorção dos coenzimas reduzidos a 340 nm. 

As experiências manometricas foram re 

alizadas a 25,0 ± O,l oC, em frascos de Warburg, com apr~ 

ximadamente 20 m1 de capacidade, sendo 3,1 rnl o volume 

final da mistura de reação. o solvente foi tampão fosfa 

to cuja concentração e pH foram variados entre O,2-0,4M 
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e 6,5-8,0, respectivamente; concentração dos nucleõtidos 

foi 1 ,O.10-2M e a concentração dos m1crossomos foi de 

0,32 mg proteína/ml. A reação foi iniciada pela adição 

do piridino nucleõtido. 

As experiências espectrofotometricas 

foram realizadas em tampão fosfato O,4M a diferentes 

pH (6,5-8,0), temperatura (25-40oc) e força iônica (adi 

çao de NaCl, O,25-0,40 ~1). A concentração dos nueleõti

dos foi 1 ,O.10-4M e a concentração dos microssomos de 

0,50 mg proteína/ml; o volume final da mistura de reaçao 

foi 3,0 ml. A reação foi iniciada pela adição do eoenzi 

ma reduzido. 

2.3.12 - Autoxidação do citocromo b5 

A autoxidação do citocromo bS reduzi

do foi acompanhada espectrofotometricamente, pelo desap~ 

recimento da absorção do NAOH, a 340 nm. Ao se estu

dar o efeito de o-difenõis sobre esta autoxidação, pre

parou-se um sistema contendo NAOH, a redutase e o citocro 

mo bS; durante o decrescimo linear da absorbância a 340 

nm, adicionou-se 5Ã de solução de o-difenol. O solven

te foi tampão tris-acetato O,lM, pH 7,28, contendo EOTA 

1,0.10-3M. Utilizou-se celas de quartzo de 1,0 em de 

caminho óptico e 0,7 ml de capacidade, sendo 0,5 ml o vo

lume final da mistura de reação. 
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2.3.13 - Oxidação da oxihemoglobina e da oximio

globina 

A oxidação das oxihemeproteinas a 

forma ferri foi acompanhada espectrofotometricamente a 

430 nm ou 630 nm,no caso de soluções concentradas. Foram 

usados os seguintes valores para a variação dos coefici 
. - -1 -1 -1 entes de extlnçao: 6E 430 = 35.000M .cm e âE630a3800M • 

cm- l para a oxihemoglobina; para a oximioglobina uti-
. , -1 -1 -1 -1 l1zou-se AE 430 = 52.000 ~ .cm e âE 630 = 3.600M .cm . 

Estes valores de âE são a mediR dos valores determinados 

pela oxidação total das hemeprote;nas com ferricianeto e 

p-benzoquinona. 

A evolução de oxigênio durante a oxi-

dação foi determinada quantitativamente por manometria 

em Warburg, com frascos de aproximadamente 13 ml de cap! 

cidade. 

Para detectar a formação de H202 e p~ 

róxidos como intermediários da oxidação, foram retiradas 

aliquotas da mistura de reação, adicionando-as a ácido 

tricloroacetico gelado. para uma concentração final de 

5%. Após centrifugação, adicionou-se ao sobrenadante ex 

cesso de Na! e em seguida benzeno. 

Para acompanhar uma eventual variação 

da concentração do difenol durante a oxidação catalisada. 

procedeu-se como para a determinação de H202. Após a 
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centrifugação, determinou-se o espectro visivel e u1travio 

1eta do sobrenadante. 

A não ser quando diferentemente especi

ficado, as experiências foram realizadas em tampão fosfa-
-4 o to 0,05M, pH 6,8, contendo EOTA 1,0.10 M a 37 C, sendo 

3,0 ml o volume final da mistura de reação. 

Expressou-se as velocidades como decres 

cimo da absorbância a 430 nm/min. na fase linear, ou seja, 

após o per iodo de indução. 

Os resultados aqui apresentados foram 

obtidos com oxihemoglobina bovina, contudo, resultados 

essencialmente idênticos foram obtidos com oxihemoglobina 

de ovelha. 

2.3.14 - Solução dos difenõis 

As soluções dos difenõis foram prepara

das imediatamente antes do uso. 



3. RESULTADOS 

3.1 - EFEITO DE o-DIFENOIS SOBRE AS ATIVID ADES NADPH E 

NADH OXID~SICA DOS MICROSSOMOS 

3.1.1 - Atividade NADPH oxidãsica 

Observamos, que a atividade NA DPH oxi

dãsica - processo pelo qual os microssomos catalisam um 

consumo de oxigênio dependente de NADPH, na ausência de 

substrato - e aumentada de duas a três vezes por adrena1i 

na. Um resultado representativo aparece na Figura 1. 

3.1.1.1 - Efeito da natureza do o-difeno1 

Dentre os o-difenõis, testados, ca 

teco1, noradrena1ina, D-Dopa, L-Dopa, e adrenalina, some~ 

te este ultimo aumentou o consumo de oxigênio em presen

ça de NAOPH. ° efeito especifico da adrena1inà foi con-

firmado, acompanhando-se espectrofotometricamente o desa-

parecimento do coenzima reduzido (FIG. 2, TAB. I). 

3.1.1.2 - Efeito cata1itico da adrenalina 

A magnitude do efeito da adrena-

lina sobre a atividade HADPH oxidisica mostrou-se in-

sensivel ã força iônica (NaC1 0,25 - O,40M), ao pH (7,5-
- o 8,0) e a temperatura (25- 40 C). Da mesma forma, a adição 

d e N a C N 1. 1 O - 3 r~ , não i n f1 u i n o efeito da adrenalina. 
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50 MINUTOS 
200 

Efeito catalitico da adrenalina (2,O.10-4M) 
sobre a autoxidação do NAOPH (1.0.10-2M) 
mediada por microssomos (0,32 mg de protei
na/ml), em tampão fosfato O,2M pH 71 5 a 
25 0 C. Curva inferior: sistema em ausencia 
de adrenalina. 
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2 MINUTOS 18 

FIGURA 2. Efeito cata1itico da adrenalina (1,04 1o - SM ) 
sobre a oxidação do NADPH (1,0.10- M) me
diada por microssomos (0,5 mg de proteina/ 
m1) em tampão fosfato 0,4M contendo NaC1 ~~M} 
pH 8;0 a 35 0 C. Curva superior: sistema em 
ausência de adrenalina. 
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TABELA I 

Efeito da natureza do o-difenol (1.0.10- 5'1) sobre a ati

vidade NADPH oxidãsica dos microssomos. As condições ex

perimentais foram as mesmas da Figura 2 

o-difenol 

adrenalina 

noradrenalina 

L-DOPA 

D-DOPA 

Catecol 

~A340/min. 
2 (xl0 ) 

3,4 

11 , O 

3,0 

3,3 

3,5 

3,4 
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Por outro lado, o efetto i completamente suprimido pela 

superóxido dismutase adicionada antes do início da rea-

çao; se adicionada após o periodo de indução, a enzima 

não tem qualquer efeito sobre o processo catalisado. Re 

su1tados representativos aparecem na Tabela 11. 

° período de indução, sempre presente 

na atividade NADPH oxidãsica cata1isada por adrenalina, 

nao e removido pela pré-incubação durante cinco minu-

tos, dos microssomos com adrenalina ou com NADPH; tambim 

- -6 nao e removido por adrenocromo 1,0.10 M. 

A Figura 3 mostra que durante o procei 

so catalisado pela adrenalina, ocorre formação pratica

mente quantitativa de adrenocromo. 

° efeito da adrenalina não e exercido 

sobre a peroxidação endõgena de 1ipídeos, porque nas con

dições experimentais empregadas, a pequena formação de 

malona1deido não foi alterada. Além disso, se os micros

somos são pré-incubados com NADPH até oxidação total do 

coenzima reduzido e se novamente é adicionado NADPH, 

agora em presença de adrenalina, o efeito desta sobre a 

velocidade de desaparecimento do NAOPH, é o mesmo que o 

observado sem a pré-incubação. 

3.1.1.3 - Efeito do adrenocromo 

o adrenocromo em baixas concentra

çoes (1,0.10-6M) não elimina o período de indução; con-
- -6 tudo, quando usado em concentraçoes maiores (5,0.10 -
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FIGURA 3. 

4 MINUTOS 16 

Formação de adrenocromo (A480) durante a a~ 
toxidação do NADPH (A340) mediada por mi
crossomos. As condiçoes experimentais fo
ram as mesmas da Figura 2. 
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TABELA 11 

Efeito cata1itico da adrenalina sobre a oxida~ão do NADPH 

(1 to.l0-4r~l mediada Eor microssomos (O,S mg Eroteina/m1} 

pH 

7,5 

7,S 

7,S 

7,S 

7,S 

8,0 

8,0 

8,0 

8)0 

8,0 

8,0 

8,0 

a 
b 

em tameão fosfato O,4M 

Adrenalina ~A340/min 
(xl0 2) 

3,4 2SoC 

10-4~1 9,8 2SoC 

10- 4M+CN- a 10,0 2SoC 

4,0 O ,2St1 NaC1; 3SoC 

10- 4M 11 ,4 O,2SM NaC1; 3SoC 

3,S ° ,2sr~ NaC1; 3SoC 

10- 4M 13,4 0,2SM NaC1; 3SoC 

10- 4M + SOb 3~7 0,2S t~ NaCl; 35°C 

-S 10 t" 10,4 O, 2S ~1 NaC1; 35°C 

3, 4 0,4 t1 Na C 1 ; 3SoC 

10- SM 11 ,O 0,4M NaC 1 ; 3SoC 

10- Sr4 10,0 0,4M Na C 1 ; 40°C 

-3 1,0.10 M de NaCN 
3,O.10- 7M de supsr5xido dismutase 
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1,0.10- 5M), aumenta a velocidade de oxidação do NADPH. ° 
efeito do adrenocromo mostra-se linearmente dependente de 

sua concentração no intervalo investigado e ã parcialmen

te inibido pela superõxido dismutase. Estes resultados são 

apresentados na Tabela 111. 

3.1.1.4 - Atividade NADPH oxidãsica estimula-

da por menadiona 

° efeito da menadiona (vitamina K3 ), 

estimulando a atividade NADPH oxidãsica dos microssomos,jã 

era conhecido (SATO e co1., 1962; NISHIBAVASHI-VAMASHITA e 

SATO, 1970); constatamos que a superõxido dismutase, bem 

como os o-difenõis, são inativos sobre esse processo. De 

fato, a adrenalina e os outros o-difenõis não afetam o 

consumo de oxigênio, na concentração de 2,O.10- 4M, nem 

tampouco a velocidade de desaparecimento do NADPH, no in-
- -5-4 terva10 de concentraçao de 1,0.10 -1 ,0.10 ~11. Por outro 

lado, durante a atividade NA DPH oxidãsica estimulada por 

menadiona em presença de adrenalina, não ocorre 

de adrenocromo. 

formação 

Durante a atividade NADPH oxidãsica esti 

mu1ada por adrenalina, a adição de menadiona após o perí~ 

do de indução, aumenta ligeiramente a velocidade de oxida 

ção do coenzima reduzido. 
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TABELA III 

Efeito d~ adrenocromo sobre a autoxidaçio do MADPH 

mediada por microssomos. As condições eX.E.erimen-

tais foram as mesmas da Figura 2 

Adrenocromo 6J\340/mi n 
2 (x10 ) 

3,8 

-6 , 1,0.10 !'1 3,8 

-6 5,0.10 M 7,0 

- 6 , 7 , O. 1 O :,1 1 O , O 

1 , O • 1 O - 5 :'1 1 3 , 6 

1,0.1 0- 51 + SOa 7,8 

a 3,7.10-7M de superóxido dismutase. 
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3.1.2 - Atividade NADH oxidisica 

o pequeno consumo de oxigênio dependen

te de NAOH, catalisado pelos microssomos, nao e aumen

tado nem por adrenalina, nem pelos outros o-difenõis, no 

intervalo de concentração de 1 ,O.10- 5M - 1,O.lO-4M• A 

ausência de efeito de o-difenõis, bem como de adrenocro

mo~ sobre a atividade NAOH oxidisica, estimulada ou não 

por menadiona, foi confirmada espectrofotometricamente. 

Resultados obtidos com adrenalina aparecem na Tabela IV. 

3.1.2.1 - Formação de produtos de oxidação 

da adrenalina 

Durante a atividade NAOH oxidi-

sica em presença de adrenalina não se forma adrenocro

mo, nem tampouco produtos que removam o perlodo de indu

çao da oxidação do NADPH estimulada por adrenalina. Para 

verificar esta última possibilidade, os microssomos fo

ram incubados com NADH e adrenalina, após a oxidação de 

aproximadamente 50% do NADH, adicionou-se NADPH. 

aqui se observa o periodo de indução. 

Mesmo 

3.1.3 - Oxidação simultânea de NADH e NADPH mediada 

pelos microssomos 

A oxidação concomitante de NADH e NAOPH 

mediada pelos microssomos~ em presença ou ausência de 

adrenalina, processa-se segundo velocidades aditivas. Re 

su1tados representativos, aparecem na Tabela IV. 



TABELA IV 

Oxidação simultânea d. NADH (1,0.10-4M) e NADPH (1,0.10-4M) mediada~r microssomos (0,5 mg prote!na/ml) 
em tamp~o fosfato O,4M 

Piridino nucleotido pH o-difenol -'-~340/min 
(xl02) 

NADH 7,5 2,0 

NADH 7,5 -4 10 M adrenalina 2,0 

NADPH 7,5 3,4 

NADPH 7,5 -4 10 M adrenalina 9,8 

NADH + NADPH 7,5 4,9 

NADH + NAI:PH 7,5 
-4 . 10 M adrenal~na 12,6 

NADH 8,0 3,1 ° ,4M NaCl; 35°C 

NADH 8,0 10-5M adrenalina 3,5 O,4M NaCl; 35°C 

NADPH 8,0 3,4 0,4M NaCl; 35°C 

NADPH 8,0 10-5M adrenalina 11,0 0,4M NaCl; 35°C 

NADH ... NADPH 8,0 7,3 0,4M NaClj 35°C 

NADH ... NADPH 8,0 10-5M adrenalina 15,6 0,4M NaClj 35°C 

I 
W 
0'\ 
I 
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3.1.4 - Efeito de o-difenõis sobre a autoxidação de 

componentes das cadeias microssomais 

Investigamos o possível efeito de 0-

difenõis sobre a autoxidação de dois componentes das ca

deias microssomais de transporte de e1etrons, a NADH-cito 

cromo bS redutase e o citocromo bS' A NADH-citocromo bS 
redutase não se mostrou autoxidãvel nas condições experi 

mentais empregadas, nem tampouco na presença dos o-dife

nõis testados. 

3.1.4.1 - Autoxidação do citocromo b5 

o citocromo bS autoxida-se lenta

mente a julgar pela contínua oxidação do NADH (FIG.4). NQ 

ta-se tambem que a adição de um o-difenol ao sistema du

plica a velocidade de oxidação do NAOH. Este efeito do 

o-difenol mostra-se independente da natureza e da con-

centração do cata1isador acima de 1 ,O.10-4 ~i. Resu1ta-

dos representativos aparecem na Tabela V. 

3.1.S - Efeito do p-cresol 

OSHINO e SATO (1971) mostraram que o 

p-cresol e em menor extensão outros difenõis, inclusive 

o-difenõis, estimulam a reoxidação aerõbica do citocromo 

bS reduzido por NADH em microssomos de fígado de rato 

com alta atividade estearil-CoA dessaturase. Isto nos le 

vou a ensaiar p-cresol sobre nossos sistemas; contudo, 

nao encontramos qualquer efeito. 
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4 36 

MINUTOS 
FIGURA 4. Efeito da adrenalina (1,2.10 - 3M) sobre a oxi 

dação do NAOH (1,3.10- 4M) em presen7a de 
NADH-citocromo bS rgdutase (7 , 6.10- M) e ci
tocromo bS (6,4.10- M), em tampão tr} s- ace
tato, pH 7,28, contendo ED TA 1,0 . 10- M. Pri 
meira flecha: adição de citoc r omo b5; segun~ 
da flecha: adição de adre nalina. 
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TABELt\ V 

Efeito de cateco1 e cateco1aminas sobre a autoxidação do 

NADH em presença de quantidades cata1fticas de NADH 

citocromo bS redutase e citocromo bS. As condições ex-

perimentais foram as mesmas da Figura 4. 

o-Difeno1 S Aumento na velocidade de 
desaparecimento do NADH 

-tl 5,0.10 t,1 cateco1 a 80 

-3 1,0.10 M cateco1 80 

-3 2,0.10 M cateco1 100 

-3 5,0.10 ~1 cateco1 10O 

-3 1,2.10 ~'1 adrenalina 120 

-3 2,0.10 f1 adrenalina 110 

-3 2,0.10 !"1 noradrena1ina 110 

-3 2,0.10 f'1 D-DOPJ\ 100 

-3 2 , O. 10 t1 L-DOPA 80 

a Em tampão fosfato 0,4 ~ 1, pH 8,0 
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3.2 - OXIDAÇ~O DA OXIHE MOGLOBINA E OXIMIOGLOBINA CATALI

SADA POR DIFENOIS 

A lenta autoxidação da oxihemoglobina e 

oximioglobina "in vitro" i nitidamente acelerada pela 

adição de p-hidroquinona ou catecol (FIGS. 5 e 6). Os 

processos sao caracterizados por um período de indu-

çao, que desaparece ao se aumentar a concentração do 

difenol ou a concentração daferrohemeproteína. A oxi

dação ã forma ferri i quantitativa; esta forma i o uni

co produto das oxihemeproteínas, como mostram os espec

tros diferenciais (FIGS. 7 e 8). 

O efeito dos difenõis i catalítico. As

sim, no caso da oximioglobina constatamos a formação de 

uma quantidade de ferrimioglobina de cinco a dez vezes 

maior que a quantidade de difeno1 empregada (FIG. 9). Es

tudos deste tipo não foram possíveis com oxihemoglobina, 

porque os difenõis quando usados em concentrações muito 

menores que a proteína, não mostraram efeito sobre a ve

locidade de oxidação. Contudo, a catãlise pôde ser con

firmada, utilizando-se concentrações maiores do dife

no1. Este pode ser recuperado quantitativamente, durante 

o processo (FIG. 10). 

3.2.1 - Efeito de variações no tampão 

O efeito do difeno1 i maior em tampão 

fosfato que em tampão Tris e aumenta pronunciadamente 

com o aumento do pH (FIG ~ .ll e 12). A variação da força 
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~ v « 
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10 MINUTOS 80 
FIGURA 5. Efeito de p-hidroquinona (6,0.10-4M) sobre 

a autoxidação de oxihemog1obina (1,42. 
1Q-5M). Curva superior: autoxidação espo~ 
tanea. 
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5 35 
MINUTOS 

FIGURA 6. Efeito do catecol (6,O.10-4 M) sogre a autox! 
dação de oximiog1obina (1,18.:.10- M). Curva 
superior: autoxidação espontanea. 



+02 

<t 

-0,2 

630 570 510 450 390 
nrn 

FIGURA 7. Espectro diferencial correspondente i autoxidação Se oxihemog1obina 1 ,42.10- 5M em 
ausência (---), e em presença (--) de p-hidroquinona 6,0.10- M. Os espectros, do processo 
não catalisado (após 131 mino de reação) e do processo catalisado (após 15 mino de reação), 
foram corridos contra uma solução de oxihemog1obina recem-preparada. . 
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FIGURA I. Espectros da autoxidaçio da oxihemoglobina 1 ,4S.10- SM promovida por cateco1 
4,0.10- M, co~ridos contra uma soluçio de oxihemoglobina 1,4S.10- SM. Ap5s S minutos,lO 
minutos, 15 minutos, 20 minutos, 2S minutos, 30 minutos e 40 minutos de reaçio. 
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o,lt L / 1 
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FIGURA 9. Autoxidação de oximioglobina 1,2~.lO-4M a 
pH 7,50 acelerada por quantidades catal;ti 
cas de o-difenõis. Curva inferior: autoxT 
dação espontânea; curva media: em presen~ 
ça de catecol 1,O.lO-5M; curva superior:em 
presença de p-hidroquinona 1,O.lO-5M. 
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280 

FIGURA 10. Espectro da p-hidroquinona extraida da mistu 
ra de reaçio entre oxihemoglobfna 5,O.10-5M
e p-hidroquinona 2,5.10- 4M, como descrito em 
MtTODOS. (--), no tempo zero; (---), após 80 
minutos de reaçio, quando a quantidade de 
MetHb formada era 3,8.10-5M. 
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FIGURA 11. Efeito do pH sobr e a velocidade de autoxida-
ção de ox ihemog l ob ina 1,41 410- 5M promovida 
por p-hid roquino na 6,0.10- M. 
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FIGURA 12. Efeito do pH sobre a velocidade de autoxida-
ção de oxihemog1obina 1,41.10- 5M promovida 
por catecol 6,O.10- 4M. 
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iônica do tampão fosfato não produziu qualquer efeito so

bre as velocidades dos processos cata1isados, contraria

mente ao que ocorre durante a autoxidação espontânea (SAh 

VATI e co1., 1969). 

3.2.2 - Efeito da concentração do difeno1 

A oxidação cata1isada da oxihemog1obina, 

a baixas concentrações dos difenõis, mostra dependência 

de meia ordem em relação ã p-hidroquinona e cerca de 0,7 

em relação ao cateco1 (FIG. 13). Aumentando-se a concen

tração do difeno1, observou-se efeito de saturação (FIG. 

14). Regressão linear com os valores de l/V x l/C j cor

respondentes aos dados experimentais da Figura 14, leva 

aos parâmetros: r = 0,997 e Vmãx = 0,055 para o catecol e 

r= 0,992 e Vmãx = 0,045 no caso da p-hidroquinona. 

A velocidade da oxidação cata1isada da 

oximiog1obina aumenta lentamente com o aumento da concen

tração do difeno1; a Figura 15 mostra uma ordem de reação 

de 0,2 em relação ã p-hidroquinona e de 0,3 em 

ao cateco1. 

relação 

3.2.3 - Efeito da concentração das oxihemeproteinas 

Nos intervalos de concentração estuda

dos, as velocidades dos processos cata1isados mostraram 

dependência de primeira ordem em relação 

na e oximioglobina (FIGS. 16 e 17). 

ã oXihemoglobi 
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FIGURA 13. Determinação gráfica da dependência da ve1~ 
cidade de autoxidação da oxihemog1obina 
1,37.10- 5M, em relação ã concentração do ca
ta1isador. "', p-hidroquinona; 666,catecol 
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FluURA 14. Efeito da concentração do cata1isador sobre a velocidade de autoxidação de uma 

solução de oxihemoglobina 1737.10-5M. eee, p-hidroquinona; ~~~, catecol. 
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FIGURA 15. Determinação grifica da dependincia da velocidade de autoxidação da oximioglo

bina 1,19.l0-5M, em relação ã concentração do catalisador. 111, p-hidroquino-
na; ~~ó, catecol. 
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FIGURA 16. Determinação gráfica da dependência da veloc! 
dade de autoxidação da oxihemoglobina catali
sada por difenol 6,O.lO-4M, em relação a sua 
concentração. "', p~hidroquinona,~ô~,catecol 
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FIGURA 17. Determinação gráfica da dependência da velo
c~dade de au~oxidação da~.imioglobina cat!-
11sada por dlfenol 6;0.10 M, em relaçao 
a sua concentração. "', p-hidroquinona; 
IJIJIJ, catecol. 
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3.2.4 - Efeito da catalase e da superõxido dismu

tase sobre os processos catalisados 

Nos sistemas que contem p-hidroquinona, 

a catalase não afeta o per;odo de indução, nem a exten

são da reação. Testes paralelos mostraram que a p-hidr~ 

quinona, nas concentrações empregadas, não altera a ati

vidade da catalase. A superõxido dismutase, por sua vez, 

reduz o per;odo de indução e acelera nitidamente a oxi

dação. Em presença de catalase e superõxido dismutase o 

comportamento do sistema ê semelhante ao obtido quando só 

a superõxido dismutase está presente. Estes resulta -

dos aparecem na Figura 18 e Tabela VI. A adição de supe

róxido dismutase a sistemas contend~ oxihemoglobina e con 

centrações saturantes de p-hidroquinona (2,0.10- 2M), du

plica a velocidade do processo. 

Nos sistemas que contim catecol, a ca

talase reduz a velocidade do processo a metade e aumen

ta o per;odo de indução no caso da oximioglobina, mas nao 

altera a extensão da reação. A superóxido dismutase au 

menta, consideravelmente, tanto o per;odo de indução co

mo a velocidade de oxidação. Em presença de catalase e 

superóxido dismutase, a velocidade do processo e seme-

lhante àquela obtida quando sõ a catalase está presente. 

Estes resultados aparecem na Figura 19 e Tabela VII. A 

adição de superõxido dismutase a sistemas contendo oxihe

moglobina e concentrações saturantes de catecol 
-2 -(2,0.10 M), nao altera a velocidade do processo. 

o· ' 
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FIGURA 18. Efeito da catalase e da superõxido dis
mutase sobre a oxidação da oxihemoglobi 
na eromovida por p-hidroquinona. As CO! 
diçoes experimentais foram as mesmas da 
Tabela VI.(~) na ausência das enzimas); 
( •.. ) em presença de catalase; (.-.-)em 
presença de superôxido dismutase;(---). 
em presença de catalase e superõxido dis 
mutase. 



1,0 

o 
rt) 

~ 
c:[ 

0,4 

~", 
\ '\ 
f\ \ 
o, \ \ 

.\. \ 
0\\ 
\ \, \ 

. \ 
\ \ \ 

'. \ ... 
".\ \ 

... \ ...... \ 
...... \ 

' . .... 

' " .... , ... 

5 35 
MINUTOS 

-57-

FIGURA 19. Efeito da catalase e da super5xido dismutase 
sobre a oxidação da oximioglobina promovida 
por catecol. As condições experimentai! fo
ram as mesmas da Tabela VII. (-) na ausenc1a 
das enzimas; ( ... ) em presença de catalase-; 
(.-.-) em presença de superôxido dism~tase ; 
(---) em presença de catalase e superoxido 
dismutase. 
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TABELA VI 

Efeito da catalase e da superõxido dismutase sobre a 

oxidação da oxihemog10bina e oximioglobina, promovida 

por p-hidroquinona a 

Periodo de Ve10didade4 indução (ôA430/min) .10 
(min. ) 

HbO 2 3,25 156 

Hb0 2 + cata1ase 3,25 172 

Hb0 2 + superõxido dismutase 2,00 660 

Hb0 2 + superõxido dismutase + 2,70 500 
+ cata1ase 

f.1b0 2 2,90 620 

r1b0 2 + cata1ase 2,50 590 

Mb0 2 + superõxido dismutase 2,00 1260 

Mb0 2 + superõxido dismutase + 
1 ,75 1050 

+ catalase 

a Todos os sistemas contem p-hidroquinona 6,O.lO-4M. As 
outras concentrações foram: oxihemog1obina 1,42.10- 5M; 
oximiog1obina 1,20.10- 5.; catalase 167 unidades/m1; su 
perõxido dismutase 10 ~g/m1. 
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TABELA VII 

Efeito da catalase e da superõxido dismutase sobre a oxi

dação da oxihemoglobina e oximioglobina, promovida por 

cateco1 a 

Perlodo de Velocidade
4 in~ução (~A340/min) .10 

(m,n. ) 

Hb0 2 2,50 120 

Hb0 2 + catalase 2,50 74 

Hb0 2 + superõxido dismutase 6,50 294 

Hb0 2 + superôxido dismutase + 
5,00 88 

+ cata1ase 

Hb0 2 2,40 500 

r~ b O 2 + c a tal a s e 3,50 240 

Mb0 2 + superõxido dismutase 6,75 990 

Mb0 2 + superõxido dismutase + 
12,5 320 

+ catalase 

a _ -4 
Todos os sistemas contem catecol 6,0.10 . ~ . As outras 
concentrações foram: oxihemoglobina 1 ,42.10- 5M; oximio~ 
globina 1,20.10- 5M; catalase (167 unidades/ml); supero
xido dismutase 10 ~g/ml. 
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3.2.S - Efeito de captadores do radical hidroxi1a 

° radical hidroxi1a e um forte oxidan

te e pode ser formado pela reação entre H202 e ion sup~ 

róxido. Como estas especies podem ser produtos interme

diários dos processos estudados, testamos em nossos sis-

temas o efeito de 

benzoato de sódio 

captadores do radical hidroxi1a. ° 
-3 (5,0.10 M), bem como o etano1 (1,0. 

10- 2M), mostraram-se inativos sobre os processos promovi 

dos por cateco1 e por p-hidroquinona. 

3.2 . 6 - Comp1exação do difenol com as oxihemepro

teinas 

Para verificar se o difenol complexa com 

a oxihemeproteina no tempo zero, fizemos estudos espectrQ 

fotometricos, utilizando soluções 1 ,3S.1 0- SM de oxihemo

globina e 1 ,0.10- 4M de difeno1. Pelo menos durante os 

primeiros 10 segundos ~ não se observou nenhuma mudança 

no espectro visivel da oxihemog10bina. 

3.2.7 - Efeito da variação da tensão de oXigênio 

Com o intuito de verificarmos se os e-

feitos observados são especificos para a forma oxigena-

da das hemeproteinas, variamos a tensão de oxigênio. 

Constatamos que contrariamente, ao que ocorre na oxidação 

espontânea, a velocidade da oxidação cata1isada varia di

retamente com a tensão de oxigênio. 



na, 

-61-

3.2.8 - Efeito da p-benzoquinona 

No sistema oxihemog1obina-p-hidroquino

a p-benzoquinona 5,0.10- 7M, elimina quase que com-

pletamente o per;odo de indução. Em ausência de p-hidro

quinona, a p-benzoquinona reage estequiometricamente com 

a oxihemog1obina e a reação apresenta dependência de pri

meira ordem, em relação ã concentração de p-benzoquino

na; tal comportamento já foi descrito (KAKIZAKI e co1., 

1969). 

Por outro lado, a p-benzoquinona con-

segue promover cata1iticamente, a oxidação da oximiog1~ 

bina ã forma ferri. As Figuras 20 e 21, mostram o com

portamento diferente das oxihemeprote;nas frente ã p-ben-

zoquinona. 

3.2.9 - Identificação do produto final de 

do oxigênio 

redu~ão 

Durante a oxidação catalisada da oxihe

moglobina e da oximiog1obina detectou-se, qualitativamen

te, liberação de oxigênio por intermedio de um monitor bi 

olõgico de oXigênio. No caso da oxidação da oXimioglobi 

na catalisada por p-hidroquinona determinou-se quantit~ 

tivamente por manometria em Warburg, a liberação de 0,75 

moles de oxigênio por mol de oxirnioglobina, como esper~ , 

do para a formação de H ° 2 (FIG. 22). De fato, não se 

detectou H20
2 

pelo metodo do iodeto, nem como produto fi

nal,nem como produto intermediário dos processos ratalisa 
dos. 
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FIGURA 20. Oxidação da oxihemog1obina 1,48.10-
5
M em 

presença de: p-hidroquinona 1,0.10-4 M 
(--); p-benzoquinona 2,0.10-6M ( ..• ) ; 
p-hidroqu;gona 1,0.10-4M e p-benzoqu;nQ. 
na 2,0.10- M (- - -). 
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Oxidação da oximioglobina 1 ,1S.10-SM em 
presença de : p-hidroqu;nona 2,0.10- 6 M 
(--); p-benzoqu;nona 2,0.10-6M ( ... );p
h;droqu~nona 2,0.10- 6M e p-benzoquinona 
2,0.)0- M (---). 
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-3 ai FIGURA 22. Liberação de oxigênio durante a autoxidação da oximioglobina 1,50.10 M,catalisada por A 

p-hidroquinona 1,66. 10- 4M, a pH 7,58. Curva inferior: autoxidação espontânea. O volume teórico de I 

oxigirtio para a formação de H20 i 70 pl. . 



4. D I S CU S S A O 

4.1 -' EFEITO DE o-DIFENOIS SOBRE AS ATIVIDADES NADPH E 

NADH OXID~SICA DOS MICROSSOMOS 

Um aumento na velocidade da autoxidação 

de um substrato em presença de um o-difeno1 j e consisten 

te com a hipótese de que este capta o 10n superóxido, 

impedindo sua dismutação. Se o 10n superóxido estava li

vre em solução, a velocidade do processo aumentará por 

um fator de dois conforme esquema abaixo, onde B -e 

substrato autoxidãve1 e D o o-difeno1: 

B + 02 
+ ----> P + O2 ( 4. 1 ) 

D + 02 --> S· + H20 2 (4.2) 

B + S· > D + p+ (4.3) 

Contudo, se o cata1isador ~ lon superóxido intercepta o 

no ato de formação, deve mos esperar um aumento muito 

maior na velocidade do processo: 

+ - +-
B + 02 < > P ... 02 > P + 02 (4.4) 

+ -D + P ... 02 --------> S' + p+ + HZ02 (4.5) 

o 

Assim, o aumento por um fator de dois, observado na velQ 

cidade de oxidação do NADH, mediada por NADH citocromo b5 
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redutase e citocromo bS' sugere que durante a autoxida

çao do citocromo b
S 

ocorre formação do ion superôxido. 

Nas condições experimentais, qualquer dos o-difenôis, 

concentração de 1,O.10- 3M, consegue captar todos 

ions superôxidos formados. 

-a 

os 

No caso dos microssomos observou-se um 

efeito duplamente especifico; somente a adrenalina agiu 

e unicamente sobre a oxidação do NADPH. A completa inibi 

çao do efeito pela superôxido dismutase, confirma que a 

adrenalina age captando o ion superôxido. 

A especificidade da adrenalina poderia 

sugerir que ela consegue captar o ion superôxido no sitio 

de formação. Contudo, neste caso, o efeito não deveria 

ser inibido pela superôxido dismutase (MILLER e MAC DO

WALL, 1975). Por outro lado, foi demonstrado que cateco 

1aminas se ligam a membranas microssomais (LEKOtHTZ, 

1974) e poderiam não estar livres para reagir com o ~ 

10n 

superôxido; sô um estudo mais aprofundado do fenômeno p~ 

deria responsabilizá-lo pela diferente reatividade das 

catecolaminas. A especificidade da adrenalina poderia e~ 

tar relacionada com a formação de um intermediário está 

ve1 requerido pelo sistema. A necessidade de tal interme 

diário tambem e sugerida pelo periodo de indução, que 

sempre ocorre nos processos catalisados pela adrenalina. 

Como a superéxido dismutase inibe completamente o pro

cesso se adicionada inicialmente e não tem qualquer efei

to se adicionada apôs o periodo de indução, pode-se in-
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ferir que uma vez forma do um certo intermediirio X, a 

adrenalina, não ê Mais necessiria. Desta maneira o inter 

mediirio seria a especie catal;tica verdad e ira,conectando 

a NADPH citocromo c redutase ao oxiginio agindo semelhan

temente ã menadiona na cadeia de transporte de eletrons 

(MASTERS e col., 1965~). 

NADPH ---> f1avina >°2 

o; + adr enalina ----->X 

NADPH -->f1 avi na -->X ->0" 
L. 

A questão que se coloca e a natureza de 

X, ji que virios estados intermediários de oxidação da a

drenalina tim sido demonstrados (HARR ISO N ,1963;BORG~1965; 

HAWLEYe coT., 1967 ; RAO e HAYO N, 1973): 

OH 
..... ,.~;., .. ,. .... : .. ~l .... 

HO-f .... ·· , r'"' " 

!.'., II >., 
HO" " /~ .. - u o:'. ~ 
':~;...'" - 'n ~'1 ··t~~\. 

~ - .~.~.,:> ......... .... -.-~ ....... . CH 3 Q,.(, .... ,'! '. 

\:';'7 
'\j 

OH 
():::::·: r···~·<·~:-':~r-··"-·\ .. , 

i ,; / 
Q: ~:1,. . . .. .... :/. H tI' 

........ "' .~ I 

L CH 3 
~7 ~ " ) OH 

H (}í ;·::::.:>' ···ir····...;·,··, .. 

t··. i ~. ) 
H 0-', '.... > .... ,. N1 

. ....... ~: .......... .I' ... ~. : 

CH 3 
:,,;-. 

.' OH 
OT/<::':~~'-r -:., .. \ 

- O·"<:~.~::;:'/')::~:· ~f/ 
CH 3 

,. : I> 
• Ol.::> __ .> H :·r/ 

•. I . ~ 

-::I 
/"--.... 

. / 
CH3 

..... ~ 
",/, 

a ... .:' 

_ o -,,<:~>~" 9 H 
r.... i'f"-''''''''\ 

. o.l:·... I ! ) . ... . > .... ·· ·· ·--·. i~/ 

.,/ 

. ~ .. ).7·· CH3 

Adrenalina 

Semiquinona da adrena1i 
na 

Quinona da adrenalina 

Leucoadrenocromo 

Semiquinona do adreno
cromo 

Adre noc rorlO 
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Nossos resu1tad0s são mais conveniente-

mente explicados, considerando-se que dois produtos de 

oxidação da adrenalina estejam envolvidos no processo, 

o adrenocromo produto de oxidação de quatro e1etrons e a 

quinona, produto de oxidação de dois e1etrons. O adreno 

cromo seria capaz de reoxidar a redutase dando a quino

na, qu e reagiria rapidamente com o oxigênio, regeneran

do o adrenocromo: 

FAO+ <~"' " , ....... C> 
\, ." 

NAOPH , Quinona 
,." 

O2 _. -.... 
' . ...... 

\f' , 
!: 

•.•. / 'I;' 

i" ; ~ 

MAnp+ .",: . . :\" ........ " .. FADH ..... 
:, L. <'" • , •.. • ' 2 .... ' 

'\. : ". 
A d r e n o c r o -<;.' "' .... {::,. H 2 O 2 

mo 

Tal esquema explica o efeito do adreno

cromo sem periodo de indução, sua ação especifica sobr e 

a cadeia do NADPH, bem como o pequeno consumo de adreno

cromo durante o processo por ele catalisado. 

Alem disso, a reoxidação da redutase p~ 

10 adrenocromo pode explicar convenientemente a especifi

cidade da adrenalina. De fato, NAL AAS e WA LA AS (196l),e! 

tudando a oxidação de ~ A DH e NADPH em presença de ceru

plasmina e cateco1aminas obs ervaram que a noradrenali 

na oxidava as coenzimas muito mais rapidamente que a adre 

nalina. Os autores sug eriram que a adrenalina possuia 

maior tendência ã formação 1e adrenocromo a, portanto, m~ 

nar atividade oxidativa, que foi atribuida ã semiquinona. 

Esta sugestão foi confirmada por HAWLEY e co1. (1967) os 

quais observaram qu e a velocidade de ciclização da adre-
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nalina é cerca de cento e quarenta vezes maior do que a 

da noradrenalina e dopamina. 

o mecanismo aqui sugerido apresenta pon

tos concordantes e outros discordantes em relação àquele 

proposto por PROUGH e MASTERS (1973~,Q) para o efeito da 

adrenalina sobre a oxidação do NADPH mediada pela citocro-

mo c redutase. ~queles autores mostram que em presença 

de adrenalina a enzima e oxidada a FAD+, contrariamente 

ao que ocorre em presença de outros aceptores (MASTERS e 

col., 1965~,Q). Contud0 5 como não foi estudado o efeito 

catalitico da adrenalina, os autores sugerem a quinona c~ 

mo espécie ativa, que atuaria recebendo elétrons da re-

dutase. Cumpre mencionar que os estudos de PROUGH e 

MASTERS foram realizados simultaneamente aos nossos. 

Um problema que surge quanto ao esquema 

proposto é o da inibição parcial do efeito do adrenocro 

mo pela superóxido dismutase. Contudo, tal inibição pode 

ser devida a uma interação da enzima com o adrenocromoi 

de fato, RAPP e colo (1973) constataram que produtos de 

oxidação de o-difenóis não são removidos da 

dismutase por diálise. 

superóxido 

A ausência de efeito da adrenalina e dos 

outros o-difenõis sobre a atividade NADPH oxidãsica estimu 

lada por menadiona, bem como a não formação de adrenocro

mo em presença de adrenalina, sugerem que, neste caso, o 

ion superôxido não se forma. Por outro lado, o fato de 

que a adição de menadiona não altera muito a velocidade do 
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processo em presença da quinona, corrobora a sugestão de 

que os intermediários da adrenalina atuem de maneira anã 

loga ã menadioha. De estudos com a redutase purificada 

sugeriu-se que o efeito da menadiona seja devido ã rea

ção da forma totalmente reduzida com oxigênio (MASTERS e 

col., 1965~), enquanto que NISHIBAYASHI-YAMASHITA E SATO 

(1970), sugerem que a formação de H202 seja devida a rea-, 

ção de dois moles de naftosemiquinona com O2, Nos micros 

somos e poss1vel que a vitamina K3 transfira eletrons 

para o citocromo b5 (YANAGI e YAMAZAKI, 1969); isto con-

duziria elétrons da cadeia do NADPH que produz o 10n su

per5xido. ã cadeia do NADH. Nossos resultados não sus

tentam a hip5tese de queanaftosemiquinona transfere um ele 

tron ao oXigênio (NILSSON, 1969). 

Nem adrenalina nem adrenocromo estimulam 

a atividade NADH oxidãsica dos microssomos. Pelo fato de 

que produtos formados durante a atividade NADH oxidãsica, 

em presença de adrenalina, não eliminam o per;odo de indu 

çao da atividade NADPH oxidãsica, podemos inferir que o 

;on super5xido não Sb forma durante a oxidação do NADH. Es 

ta mesma conclusão foi obtida por OEBEY e BALNY (1973) uti 

1izando metodos diferentes. Outra inferência poss;vel pe

los nossos resultados, ê que no caso das atividades oxidá 

sicas não ocorre cooperação entre as cadeias (COHEN e ES-

TABROOK,1971!,Q; HILDEBRANDT e ESTABROOK, 1971) uma vez 

que em presença dos dois coenzimas observamos sempre velo 

cidades aditivas. 
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Durante a atividade NADPH oxidãsica, o 

ê formado pela autoxidação da NADPH cito 

cromo c redutase (AUST e col., 1972). No caso da ativida 

de NADH oxidãsica, a flavina reduzida não e autoxidãve1. 

Considerando que a nossa amostra de citocromo b5 tenha a 

mesma autoxidabilidade da forma nativa (BERMAN e col., 

1975), podemos inferir que o citocromo bS não e o ter

minal oxidase na cadeia do NADH, pois nossos resultados 

indicam a formação do ;on superõxido durante a sua auto

xidação. 

Torna-se importante ressaltar que, ape

sar dos virios trabalhos (AUST e col., 1972; AUGUSTO e 

col.,1973; DEBEY e BALNY, 1973), sugerindo o envolvi -

menta do ;on superóxido em processos microssomais depen

dentes da NADPH citocromo c redutase, o papel do ;on su

peróxido na redução do citocromo P4S0' bem como nas rea

ções de hidroxilação cata1isadas por microssomos, perman! 

ce obscuro. De fato, COON e colo (STROBEL e COON, 1971; 

COON e col., 1973), mostraram a participação do ;on SUp! 

rõxido em hidroxilação cata1isadas por sistemas reconsti-

tu;dos dos microssomos, mas não conseguiram demonstrar 

o seu envolvimento nas hidroxilações catalisadas pelos 

microssomos intactos. 



4.2 - OXIDAÇAO DA OXIHEMOGLOBINA E DA OXIMIOGLOBINA 

CATALISADA POR DIFENOIS 

-72-

4.2.1 - Oxidação da oxihemoglobina promovida por 

p-hidroguinona 

A presença de um per;odo de indução d~ 

rante a oxidação da oxihemoglobina promovida pela p-hi

droquinona, indica que um produto da reação acelera o 

processo. Este produto poderia ser methemoglobina, H202 
ou uma quinona. O primeiro é improvável, pois a oxihemo 

globina está sempre contaminada com methemoglobina ainda 

que em pequena extensão. A H202 também pode ser ex-

cluida, pois a catalase não tem qualquer efeito sobre o 

processo. Assim, resta a quinona como a provável esp~ 

cie envolvida na catãlise. De fato, pequenas quantidades 

de quinona (S,O.10-7 M) reduzem o per;odo de indução.Por 

outro lado, a p-benzoquinona oxida a oxihemoglobina est~ 

quiometricamente, ou seja, a quinona não atua cataliti 

camente. Devemos, então, considerar as possíveis fon-

tes de quinona nas condições experimentais empregadas. 

Nestas, a formação da quinona, durante o per;odo de ind~ 

çao, nao deve vir da autoxidação espontânea da p-hidro -

quinona (PEDERSEN, 1973). Outra possibilidade é aprese~ 

tada no esquema abaixo, onde D representa o difeno1, S· 

a semiquinona e Q a quinona: 

Hb0 2 ---> HbFe 3+ + °2 (4.6) 
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- + > 02 + H202 02 + 02 + 2H (4.7) 

O + o~ > S' + H202 (4.8) 

2S' > O + Q (4.9) 
< 

S' + ° 2 > Q (4.10) 

Contudo, tal seqaência e improvável, pois a superõxido 

dismutas e não aumenta o período de indução. Podemos, 

tambem, eliminar a peroxidação da p-hidroquinona cata-

1isada pela hemoglobina (SNITH e BECK, 1967 ; CHU NG e 

WOOD, 1971), como responsável pela formação da 

pois a catalase não tem efeito sobre o sistema. 

quinona, 

Assim, a formação da qui non a dev e vir 

principalmente da lenta r eação direta, atraves da semi-

qui nona: 

Hb02 + O -----> HbFe 3+ + H202 + S' (4.11) 

Como o efeito da p-hidroquinona e ca

talítico e exige a pres e nç a da p-benzoquinona, su gerimos 

o esquema abaixo para explicar o processo: 

Hb0 2 .•... ,.,. Q ~':?'" 
+ 

D 
"'. i 

~! 

3+ 
ç:/ HbFe . H202 

,/<.... J..f ,i \. 

° + H b F e 3 + .::r' .. , .. ;.......... \'5""""" , .....•. 
2 ,,_.. ." Hb0 2 



B ] f~ ~ . : \. -L 
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Uma alternativa para este esquema seria 

a oxidação da p-benzosemiquinona pelo oxigênio, o que le

varia ã mesma estequiometria final. Entretanto, a p-ben-

zosemiquinona (OHNISHI e col., 1969; WILSON, 1971) dife

rentemente da 2-metil-naftosemiquinona (OHNISHI e col., 

1969) não ê autoxidãvel. A autoxidação da 2 meti1-naft~ 

semiquinona pode ser a causa da oxidação da oxihemog1obi 

na catalisada por menadiona (KIESE, 1966). 

No esquema acima formulamos o produto 

de redução do oxigênio como H20 2, contudo, não detecta

mos H202 nem como intermediário, nem como produto final 

da reação. Apesar das duvidas ainda existentes sobre a 

autodecomposição de oxihemeproteinas (TAMURA e YAMAZAKI, 

1972), foi observada a evolução de 0,75 moles de oxigê

nio por mo1 de oxihemeproteína, durante o processo es

pontineo (BROWN e MEBINE, 1970) e agora, neste trabalho, 

durante o processo catalisado. Tal estequiometria mos-

de redução do oxigênio -e H20 tra que o produto final 

jEq. (4.12)1. 

2Hb0 2 + 2H+ ---> 2HbF e3+ + H20 + 3/2 02 (4.12) 

A evolução de oxigênio deve vir da reação da oxihemepro

teina com a quinona, como ocorre na reação com ferricia-

neto (TAMURA e YAMAZAKI ~ 1972), e com outros agentes oxi 

dantes (RIFKIND, 1974). A formação de H20, bem como o 

fato da cata1ase ser inativa sobre o sistema, indica que 

o produto de redução de dois elétrons, HbFe 3+.H 202 , for-
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malmente anã10go ao Composto I da peroxidase, deve rea

gir tão logo seja formado. Torna-se importante notar que 

nao se acumulam intermediãrios durante o processo catalis! 

do, como o demonstra a manutenção dos pontos isosbésticos 

(FIG. 8). 

o papel da p-hidroquinona no esquema pr~ 

posto é o de manter uma concentração suficiente de semi-

quinona; na ausência do difenol reduzido ocorre somente a 

reação esteqaiometrica com a quinona. O fato de que a ve

locidade do processo catalisado é maior a pH mais altos, 

onde a semiquinona é mais estãvel, concorda com o mecanis 

mo proposto. Outro ponto de apoio para o esquema e a velo 

cidade do processo apresentar dependência de meia ordem 

em relação ã concentração de p-hidroquinona, quando esta 

não e muito alta. Assim, se a velocidade depende da con

centração de semiquinona, então como 

25' K > D + Q 
<---

temos: 

, 5', = K)I D ,1 /2, Q ,1 /2 

desde que: 

I S' 1« I Q' 

o esquema sugerido estã de acordo com 

a dependência da primeira ordem em relação ã concentração 

de oxihemeproteina. Concorda, também, com o fato de que 

as semiquinonas, muito mais reativas que a forma totalmen 
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te reduzida, desempenham um papel importante nos proce! 

sos de transferência de eletrons, normalmente como doa-

dores (OHNISHI e colo, 1969; IYANAGI e Yf\.MAZf\KI, 1969). 

Nosso esquema difere daquele sugerido 

por EYER e colo (1974) para o processo, envolvendo 4 di

metil aminofenol, onde e proposto um papel ciclico para 

a forma totalmente reduzida do catalisador. Na catãlise 

por nós observada, embora a reação da oxihemoglobina com 

a p-hidroquinona deva ser muito lenta, ela pode explicar 

a formação de traços do catalisador oxidado necessãrio ao 

processo ciclico. t importante lembrar que existem in-

dicações de reação direta entre hemoglobina e ari1 hidro 

xilaminas (KIESE~ 1966). 

A saturação observada a altas concen

trações do cata1isador deve ser comentada. Ela pode ser 

devida às seguintes possibilidades: 

k1 

(a) A semiquinona, a partir de certo 

limite, não tem oportunidade de 

sofrer dismutação; 

(b) um intermediário, formado a par

tir da oxihemog1obina, e a verda 

deira especie reagente: 

J+ Hb0 2< > HbFe ••. 02 
3+ -----> HbFe + 02 (4.13) 

J+ - • HbFe , . .•. 02 + S 3+ Q ---> HbFe + H202 + (4.14) 
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Assim, a concentração do difenol aumenta a concentração 

de estado estacionário da semiquinona e, portanto, aumen

ta a velocidade de formação da methemog1obina, mas sõmente 

ate um valor máximo determinado por k1. O fato de que, 

ainda maiores concentrações de p-hidroquinona não mante-

nham a saturação, não invalida a hipótese, pois cresce a 

importância da reação direta com a quinona. Tambem, e im

portante ressaltar, que os valores de Vrnãx obtidos devem 

estar afetados pela capacidade dos difenois reduzirem a 

ferrihemeprotelna. 

Em presença de superôxido dismutase ob

serva-se um grande aumento do efeito da p-hidroquinona.CQ 

mo esta enzima promove a formação da semiquinona do cate 

co1 e tambem estabiliza a semiquinona de o-difenôis substi 

tUldos (RAPP e co1., 1973), uma possibilidade para o efei 

to da superôxido dismutase seria a estabilização e conse 

quente aumento da concentração da p-benzosemiquinona. 

4.2.2 - Oxidação da oxihemog1obina catalisada por 

catecol 

No processo promovido pelo cateco1,o fa-

to da superôxido dismutase aumentar o perl0do de 1ndu-

ção, indica que o 10n superôxido livre em solução deve ser 

importante para a formação do produto oxidado necessãrio ã 

catãlise. Isto difere do processo promovido pela p-hidro

quinona, provavelmente porque o catecol, sendo um redu-
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tor menos eficiente, não consegue reagir diretamente 

com a oxihemog10bina. Para reagir, o catecol dependerã da 

formação de sua semiquinona, o que deve envolver a série 

IEq (4.6)-(4.10)1 de reações. 

Uma outra diferença em relação ao pro

cesso promovido pela p-hiquinona, é o efeito da catalase 

sobre a velocidade da oxidação catalisada pelo catecol. A 

inibição observada de 40 a 50%, indica que a H202 forma

da intermediariamente, contribui para a oxidação da oxi

hemoglobina. 

Por outro lado, os dois difenõis apre-

sentam o mesmo comportamento cinetico, sugerindo que o 

esquema proposto para o processo catalisado pela p-hidro

qui nona, deve operar, também no processo promovido pelo 

catecol. A diferença entre os dois processos estaria nas 

reações de formação dos produtos de oxidação 

rios à catã1ise. 

o fato de que o valor de Vmãx 

-necessa-

obtido 

com catecol, seja similar àquele obtido com p-hidroquin~ 

na, reforça a hipõtese de que um intermediário reversí

vel da oxihemoglobina participa do processo, ou seja, de 

que a velocidade máxima depende de kl IEq.(4.l3)-(4.l4)1. 

A superõxido dismutase tambem aumenta 

o efeito do catecol. Contudo, como esperado, este efei 

to não ocorre em concentrações saturantes do catalisa

dor, ou seja, Vmáx não e alterada. 
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Devemos mencionar que o esquema propo! 

to para explicar o efeito catal;tico dos difenõis sobre a 

autoxidação da oxihemoglobina e oximioglobina,explica tam 

bem por analogia, o aumento da velocidade de decaimento 

da oxiferroperoxidase, promovido pela p-benzoquinona em 

presença de dihidroxifumarato (TAMURA e YAMAZAKI,1972). 

4.2.3 - Comportamento comparativo da oxihemoglobina 

e oximioglobina 

A oximioglobina foi, em geral, mais rea 

tiva que a oxihemoglobina. Uma diferença entre as duas 

oxihemeproteinas, foi a saturação obtida a altas concen

trações dos catalisadores no caso da oxihemoglobina, en

quanto que para os sistemas contendo oximioglobina, ob

servou-se uma continua dependência de ordem O~2. Esta pe

quena dependência deve vir de uma maior reatividade da 

oximioglobina em relação ã semiquinona. A maior reati

vidade da oximioglobina e demonstrada pelo fato de que a 

p-benzoquinona, sozinha, atua cataliticamente. Isto po

deria significar que a p-b enzosemiquinona e interceptada 

rapidamente pela oximioglobina, não tendo oportunidade de 

sofrer dismutação. Apesar destas considerações, permane

ce difícil explicar porque não se obteve saturação a al-

tas concentrações dos catalisadores, durante a 

da oximioglobina. 

oxidação 
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4.2.4 - Estrutura da oxihemog10bina 

Um ponto importante é ana1isar,em fun

çao dos nossos resultados, as estruturas sugeridas para 
2+ 3+-a oxihemog1obina, HbFe ... 02 e HbFe ..• 02. De fato, a 

polemica iniciada por PAULING (1964) e WEISS (1964) ainda 

nao foi resolvida; dependendo das técnicas empregadas e 

das análises dos resultados~ as duas estruturas conti-

nuam a ser sugeridas na literatura (POLITZER,1968; HAR

COURT, 1971; MAXWELL e colo, 1974; RIMAI e col., 1975). 

Vários grupos de pesquisadores tem desenvolvido sistemas 

modelos simplificados que imitam a hemoglobina, ligando o 

oxigenio reversivelmente. Baseados em estudos com mode-

los, COLLMAN e colo (1975) sugeriram que o oxigenio co

ordenado, seja oxigênio singlete (para uma revisão ge-

ral, ver MAUGH 11, 1975). 

Considerando-se nossos resultados, como 

o cateco1 não reage diretamente com a oxihemoglobina, mas 
3+ -o faz com o HRP-composto 111 (HRPFe ..• 02)' deve-se inf! 

rir ou que a oxihemoglobina não tem estrutura similar ao 

composto 111, ou, então, que o catecol não reage com tal 

estrutura. Por outro lado, é bem conhecido que o oxigê

nio e um ineficiente oxidante de um elétron, sendo rapid! 

mente reduzido pela entrada múltipla, simultânea de ele

trons. Portanto, a oxidação de oxihemoglobina pela semi 

quinona implica numa transferência simultânea de dois ele 

trons ao oXigenio, inferência que exige, por sua vez, a 

presença do oxigênio como HbFe 2+ ..• 02. 
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Tambem do processo inverso, saida de um 

eletron, podemos inferir que a estrutura da oxihemoslo-

bina nao ê do tipo ferri-superoxi. Assim, enquanto a 

saida de um elétron da oxihemoglobina leva ã liberação de 
- 3+ -oxigenio,na caso da HRPFe ... 02, tal liberação não é ob-

servada. Nesse caso, parece que o oxigênio molecular e 

ativado e incorporado (TAMURA e YAMAZAKI, 1972), um resul

tado que pode ser antecipado se o elétron que ê removi

do do superóxido não e o desempare1hado. 

Podemos estender a discussão sobre as 

possiveis estruturas da oxihemog1obina. Foi postulado 

por WILLIAMS (1970) que o estado fundamental da oxihemo

globina tem estrutura HbFe 2+ ••• 02, mas que a estrutura 

HbFe 3+ ••• oi estã muito próxima da primeira. Se nossa hi

pótese de um intermediãrio reversivel é correta, pOderia

mos identificã-lo com a estrutura do nive1 elevado. Tal 

nivel seria populado termicamente e simultaneamente ã che 

gada ao nivel superior, ou seja, num periodo de tempo m~ 

nor que 10- 11 sego (WESTHEIMER, 1954), a semiquinona doa-

ria um eletron ã estrutura "excitada". 

Tal discussão apresenta analogias com 

o mecanismo proposto por WALLACE e co1. (1974)~ para a au

toxidação da oxihemoglobina promovida por nucleõfilos. Os 

autores postularam que o complexo Fe 2: •• O2, sob a influ

ência do nucleõfilo atacante, transforma-se no complexo 
3+ -Fe •.. O2, 
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4.3 - CONCLUSOES E POTENCIALIDADES 

Nossos resultados, embora nao susten

tem totalmente a hip5tese inicialmente formulada ~obre a 

ativação do oxigênio por o-difenõis (ARAUJO e c 01 • , 

1970), comprovam as ideias mais gerais. Principa1men-

te, reafirmam a importância de grupos orgânicos reduto

res, agora desviando a atenção para semiquinonas, em 

processos de "ativação do oxigênio". 

Assim, quanto ãs reações das oxida-

ses, ji foi proposto que ocorrem duas duplas transferên 

cias de e1etrons ao oxigênio para sua redução ate -agua 
" (MALMSTROM, 1970). O fato de que a oxidação de protef-

nas ferroporfirfnicas oxigenadas seja promovida por espe-

cies redutoras, como a p-benzosemiquinona, serve de mod~ 

10 para a múltipla entrada de e1etrons na mo1ecu1a de oxi 

gênio: dois e1etrons são introduzidos quase que simulta

neamente, um do ian metálico, outro do agente r edutor. 

Alem disso, desde que, pelo menos no caso da oxidação da 

oximiog10bina catalisada pela p-hidroquinona, foi o~ser

vada liberação de 0,75 moles de oxigênio por mol de oxi

hemeproteina, como esperado para formação de agua, nossos 

sistemas podem ser considerados modelos de oxidase ter

minal. Neste contexto e especialmente interessante o 

mecanismo sugerido por ABEL e colo (1974) para a citocro

mo oxidase. Os autores levantam a possibilidade de que 

residuos de cisteina ou tirosina, presentes na enzimã,pa~ 

ticipem na transferência de equivalentes redutores ao 

oxigênio coordenado. 
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Pe10 raciocinio inverso, nossos resul

tados corroboram a idéia de que, em sistemas armazenado 

res e transportadores de oxigênio, e a ausência de uma 

fonte do segundo e1etron que previne reações de oxidação 

(WILLIAMS, 1970). A redução do oxigênio coordenado a me

tais por doadores externos» fornece explicação para pr~ 

b1emas c1inicos, que envolvem a oxidação da hemoglobina. 

Assim, a hemoglobina tipo M, que provoca methemog1ob1-

nemia, apresenta como anormalidade ao nive1 molecular, a 

substituição de histidina por tirosina. Este residuo,mais 

redutor que o primeiro, pode atuar como fonte do segundo 

elétron, o que explicaria a methemog1obinemia em porta

dores de hemoglobina tipo M (CAUGHEY, 1967; WALLACE e 

CAUGHEY, 1975). Além disso, dentre as várias drogas que 

provocam methemog1obinemia (LEMBERG e LEGGE, 1949; KIESE, 

1966) muitas são redutoras. 

Os compostos difenõ1icos, de origem na 

tura1 ou relacionada, devido a sua reação com o ion sup~ 

rõxido, podem desempenhar importantes funções "in vivo". 

Neste sentido, de considerável importância potencial ,e a 

hipõtese de ELSTNER e co1. (ELSTNER e HEUPEL, 1974~.~; 

ELSTNER e col., 1975) que um fator redutor de oxigênio,i

solado de c1orop1astos, possua estrutura o-difenõ1ica.Ta1 

fator participaria da cadeia de transportes de elétrons, 

responsável pela redução fotossintética do oxigênio. 



5. SUMrtRIO 

Catecol e catecolaminas foram ensaiados 

sobre as atividades NAOPH e NAOH oxidãsica dos microsso

mos. Quantidades cataliticas de adrenalina aumentam de 

duas a três vezes a velocidade de oxidação do NAOPH, apos 

um pequeno periodo de indução. O efeito da adrenalina 

ê suprimido pela superõxido dismutase, se a enzima ê adi 

cionada antes de iniciada a reação. O efeito catalitico 

ê atribuido a dois produtos de oxidação da adrenalina 

pelo ion superõxido; ã quinona, produto de oxidação de 

dois elêtror:s e ao adrenocromo, produto de oxidação de qU! 

tro elêtrons. Provavelmente, o adrenocromo reoxida a 

NAOPH citocromo c redutase, e a quinona formada reage com 

oxigênio, regenerando adrenocromo. A adrenalina nao mos

trou qualquer efeito sobre a atividade NAOH oxidãsica,nem 

sobre a atividade NAOPH oxidãsica, estimulada por menadio-

na. Provavelmente, durante estes processos, dois elê-

trons são transferidos simultaneamente ao oXigênio. 

Catecol e catecolaminas duplicam a velo

cidade de oxidação do NAOH em presença de quantidades cat! 

liticas de NADH-citocromo bS redutase e citocromo bS.Este 

re~ultado sugere a formação do ion superõxido, 

a autoxidação do citocromo bS. 

durante 
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Catecol e p-hidroquinona promovem, cata

liticamente, a oxidação da oxihemoglobina e oximioglobina 

ã forma ferri. A velocidade de oxidação da oxihemoglobi

na mostra dependência de primeira ordem em relação ã con

centração de hemeprote;na e de meia ordem em relação ao di 

fenol ; contudo a altas concentrações dos catalisadores ob 

serva-se saturação, com valores de Vmãx similares para 

ambos os difenõis. r proposto que uma quinona , inicialme! 

te formada, oxida a oxihemeprote;na com liberação de ox! 

gênio; por sua vez, a semiquinona oxida uma segunda mole

cula de oxihemeprote;na, sendo que o oxigênio ligado rece 

be dois eletrons. EMceto para o caso da oximioglobina,que 

e mais reativa, a forma reduzida do catalisador deve estar 

presente para se opor ao desaparecimento da semiquinona 

por dismutação. Desde que se observa a liberação de oxi-

gênio, esperada para a formação de ãgua, o sistema pode 

ser considerado modelo de oxidase terminal. Infere-se ten 

tativamente, que a oxihemoglobina tem estrutura HbFe 2+ ••• 

02' e que a velocidade da oxidação catalisada e limitada 

pela velocidade de produção da verdadeira forma reativa, a 

estrutura ferri-superôxido, HbFe 3+ ••• oi. 



SUm~ARY 

Catechol and catecholamines have been 

assayed upon the microsoma1 NADPH and NADH oxidase acti 

vities. Adrenaline shows a catalytic effect on the NADPH 

oxidation characterized by a small lago The two-to three 

fold increase in rate can be supressed by 

dismutase if the enzyme is added before 

superoxide 

the reaction 

begins. The catalytic effect is ascribed to two pro-

ducts of adrenaline oxidation by the superoxide ion; 

to the quinone, the two electron oxidation product, and 

to the adrenochrome, the four electron oxidation product. 

Presumably, the adrenochrome reoxidizes the NADPH-cyto

chrome c reductase, and the formed quinone reacts with 

oxygen and regenerates the adrenochrome. J'Idrena 1 i ne 

neither changed, the NADH oxidase activity nor the me

nadione-stimulated NADPH oxidase activity. Presumably in 

these processes, two electrons 

transferred to the oxygen. 

are simultaneously 

Catechol and catecholamines doubled 

the rate of autoxidation of NADH in the presence of 

catalytic amounts of NADH-cytochrome bS reductase and 

cytochrome bS' This result suggests superoxide ion for 

mation in the autoxidation of the cytochrome. 
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Catechol and p-hydroquinone catalyti

cally promote the oxidation of oxyhemoglobin and oxy-

myoglobin to the ferri-form. Kinetic data for oxyhe-

moglobin oxidation indicates a first-order dependence 

upon the hemoprotein concentration and half - order de

pendence upon diphenol; however at high catalyst concen

tration, saturation 1s observed w1th similar Vmax values 

for both diphenols despite the difference in reactivity. 

It is proposed that initially formed quinone oxidizes the 

hemoprote1n with oxygen release; in turn the semiquinone 

oxidizes a second molecule of hemoprotein and regenerates 

the quinone, with the bound oxygen acquiring two elec-

trons. Except for the more reactive oxymyoglobin, the 

reduced form of the catalyst must be present to oppose 

semiquinone disappearance by dismutation, Since the 

expected release of 02 for water formation is observed, 

the system may be considered a model for terminal oxi

dase. It is tentatively inferred that oxyhemoglobin has 
2+ the structure HbFe •.. 02 and that the rate of the cata-

lyzed oxidation 15 l1m1ted by the rate of generat10n 

of the true react1ng form, the superoxide ferri structu-
3+ -re, HbFe ••. 02. 
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