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Resumo 

Resumo 

O consumo de álcool vem sendo associado a um aumento do risco de câncer e 

a uma situação de estresse oxidativo. Os metabólitos responsáveis por tais processos 

permanecem em discussão. Neste trabalho, caracterizamos novos metabólitos 

radicalares do etanol e examinamos suas interações com ácidos nucléicos. 

Primeiramente, demonstramos que os radicais 1-hidroxietila e 2-hidroxietila produzidos 

durante a oxidação do etanol por sistemas Fenton alquilam DNA e RNA in vitro 

produzindo os adutos 8-(1-HE)Gua e 8-(2-HE)Gua, respectivamente. Esses adutos 

foram sintetizados e caracterizados quimicamente. Também, demonstramos que 

acetaldeído, o principal metabólito do etanol, é oxidado por sistemas Fenton, 

peroxinitrito, xantina oxidase, partículas submitocondriais e ratos a radicais acetila e 

metila. Esses radicais foram caracterizados e seus mecanismos de formação 

elucidados, pelo menos in vitro. A possibilidade do radical 1-hidroxietila alquilar ácidos 

nucléicos in vivo foi também examinada. Inesperadamente, o aduto 8-(1-HE)Gua foi 

detectado em RNA e DNA do fígado de ratos controle e seus níveis não foram 

significativamente alterados após administração aguda de etanol. Esses resultados 

sugerem que os radicais 1-hidroxietila, acetila e metila são importantes metabólitos do 

etanol in vivo mas atacam preferencialmente outras biomoléculas que não ácidos 

nucléicos. 
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Summary 

Summary 

Alcohol consumption has been associated with increased cancer risk and an 

oxidative stress condition. Ethanol metabolites responsible for these processes remain 

debatable. Here, we characterized novel radical metabolites of ethanol and examined 

their interactions with nucleic acids. First, we demonstrated that the 1-hydroxyethyl and 

2-hydroxyethyl radical produced from ethanol oxidation by Fenton systems alkylated 

DNA and RNA in vitro to produce 8-(1 HE)Gua and 8-(2-HE)Gua, respectively. Both 

adducts were synthesized and structurally characterized. Next, we demonstrated that 

acetaldehyde, the main ethanol metabolite, is oxidized by Fenton systems, 

peroxynitrite, xanthine oxidase, submitochondrial particles and whole rats to acetyl and 

methyl radicais. These radicais were characterized and their production mechanisms in 

vitro elucidated. The possibility of the 1-hydroxyethyl radical alkylating nucleic acids in 

vivo was also examined. Unexpectedly, the adduct 8-(1-HE)Gua was detected in RNA 

and DNA from liver of contrai rats and their levels were not increased by acute ethanol 

treatment. Overall, the results suggest that the radicais 1-hydroxyethyl, acetyl and 

methyl are important ethanol metabolites in vivo but they preferentiatly attack 

biomolecules other than nucleic acids. 
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Introdução 

1. INTRODUÇÃO 

1.1. Etanol 

1.1.1. Metabolismo e formação do radical 1-hidroxietila 

O consumo de etanol por humanos remonta a um passado de mais de 10.000 

anos. Ingerido no início ocasionalmente como produto da fermentação natural dos 

alimentos, seu sabor provocativo e suas propriedades anti-sépticas fizeram-no ser 

chamado de "água da vida" durante a Idade Média. Atualmente, devido ao seu 

consumo excessivo, o etanol representa um dos maiores problemas de saúde pública, 

contribuindo com mais de 100.000 mortes anualmente nos Estados Unidos (Vallee, 

1998). 

Por causa disso, os mecanismos envolvidos em seu metabolismo, toxicidade e 

dependência que causa são bastante estudados. De fato, as principais vias de 

metabolismo do etanol estão bem estabelecidas (Hodson e Levi, 1994; Lieber, 1997). 

Resumidamente, cerca de 90% do etanol absorvido é metabolizado no fígado a 

acetaldeído, pela álcool desidrogenase (ADH) citossólica, pelo sistema microssomal 

localizado no retículo endoplasmático e pela catalase localizada nos peroxissomos. 

Recentemente, um sistema nuclear hepático foi também descrito como metabolizador 

de etanol (Castro e col., 1998). O acetaldeído produzido é rapidamente oxidado a 

acetato principalmente pela aldeído desidrogenase localizada na mitocôndria (Lieber, 

1997). 

A principal via de conversão de etanol a acetaldeído é aquela catalisada pela 

ADH. Nesta reação, o etanol é oxidado às custas de NAD+ (eq .1). Uma rota acessória 

é o sistema microssomal metabolizador de etanol (MEOS). A atividade do MEOS 

envolve uma isoforma induzível do citocromo P450 (Ohnishi e Lieber, 1977). A 

CYP2E1 é constitutivamente expressa no fígado (5% do total de citocromos P450) 

(Koop e col., 1985) e outros tecidos (lngelman-Sundberg e col., 1994), mas após o 

consumo crônico de etanol, ocorre um aumento de 4-1 O vezes na sua expressão 

(Lieber, 1997). 

eq .1 
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Introdução 

Assim como o citocromo P450, a isoforma CYP2E1 requer NADPH e 02 (Lieber 

e DeCarli, 1970), sendo portanto, capaz de produzir radicais superóxido e peróxido de 

hidrogênio durante o ciclo catalítico (Kuthan e Ullrich, 1982; lngelman-Sundberg e col., 

1994). Além dessas espécies, experimentos de EPR associado à técnica de captação 

de spin demonstraram a produção inequívoca do radical 1-hidroxietila durante a 

oxidação microssomal do etanol (Albano e col., 1987; Reinke e col., 1987; Rashba

Step e col., 1993; Rao e col., 1996). O mecanismo de formação do radical 1-

hidroxietila mediada pelo MEOS não está ainda esclarecido (Cederbaum, 1989; Reinke 

e col., 1997; Albano e col., 1999). Estão descritas basicamente duas vias de formação 

(Albano e col., 1987; 1988). Uma é independente do radical hidroxila apontando para 

uma oxidação direta por 1-elétron pela CYP2E1 (Albano e col., 1988; 1991). A outra 

requer a presença de traços de íons metálicos e é consistente com um mecanismo 

mediado por radicais hidroxila (Albano e col., 1988; Reinke e col., 1997) como 

proposto já em 1983 (Winston e Cederbaum, 1983). No caso da via mediada por 

radicais hidroxila, a produção do radical 1-hidroxietila poderia ser dependente da 

formação de espécies reativas de oxigênio produzidas não enzimática (Reinke e col., 

1997), ou enzimaticamente pela citocromo P450 redutase (Rao e cal., 1996) ou por 

citocromos P450, como o CYP2E1 (lngelman-Sundberg e cal., 1994). 

A formação de radicais 1-hidroxietila foi também demonstrada em incubações 

contendo proteínas nucleares hepáticas, NADPH e etanol, apesar do mecanismo não 

estar elucidado (Castro e col., 1998). 

O radical 1-hidroxietila recebeu maiores considerações devido à sua detecção 

durante o metabolismo do etanol in vivo em extratos de fígado e coração de ratos 

tratados com etanol (Reinke e col., 1987), na bile de ratos deficientes em ADH (Knecht 

e cal., 1990), na bilede ratos submetidos a tratamento agudo (Moore e cal., 1995) e 

na bile e secreção pancreática de ratos submetidos a tratamento crônico (limuro e cal., 

1996). Células de Kupffer devem também contribuir para a formação de radicais 1-

hidroxietila in vivo, já que a destruição destas células diminui a intensidade do sinal de 

EPR do radical aduto POBN-1-hidroxietila na bilede ratos tratados cronicamente com 

etanol (Knecht e col., 1995). Consistente com esta hipótese, a ativação de células de 

Kupffer por administração de lipopolissacarídeo (LPS) aumentou a intensidade do sinal 

do radical aduto detectado na bile dos animais (Chamulitrat e col., 1998). 

5 



Introdução 

1.1.2. Metabolismo de acetaldeído e produção de radicais livres e espécies 

reativas 

O acetaldeído, metabólito final de todas as vias de oxidação do etanol, é 

bastante reativo e tóxico, o que torna sua rápida eliminação necessária (Lieber, 1997). 

Ele é metabolizado a acetato primariamente na mitocôndria pela aldeído 

desidrogenase, que possui alta afinidade pelo acetaldeído (Marjanen, 1972; Hodson e 

Levi, 1994) (eq.2). 

eq.2 

Além desta, duas outras enzimas presentes na fração solúvel dos 

homogenatos hepáticos metabolizam acetaldeído a acetato: a aldeído oxidase 

(Rajagopalan e col., 1962) e a xantina oxidase, ambas flavoproteínas contendo 

molibdênio, grupos Fe-S e um grupo prostético pterina (Fridovich, 1989). Em contraste 

com a aldeído desidrogenase, estas enzimas produzem espécies reativas de oxigênio 

(Kellog e Fridovich, 1975; Mira e col., 1995), pois são capazes de reduzir o 02 por 

passos de um e dois elétrons, produzindo superóxido e peróxido de hidrogênio, 

respectivamente (Fridovich, 1989). A xantina oxidase merece maiores considerações 

pois a conversão de sua forma desidrogenase para oxidase aumenta durante a 

intoxicação por etanol (Sultatos, 1988; Batteli e cal., 1992), evidenciando sua 

importância no metabolismo do acetaldeído. A oxidação de acetaldeído pela xantina 

oxidase produz quimioluminescência, atribuída à formação de diversas espécies 

reativas (Arneson, 1970; Cadenas e Chance, 1981; Puntarulo e Cederbaum, 1989). 

Estudos de EPR-captação de spin mostraram que radicais hidroxila produzidos 

durante oxidação de acetaldeído pela xantina oxidase na presença de Fe(III) atacam o 

acetaldeído, produzindo radicais acetila (Albano e col., 1994). 

1.1.3. Etanol e estresse oxidativo 

O consumo de álcool tem sido freqüentemente associado a diversas patologias 

como danos hepáticos (Hodgson e Levi, 1994), danos ao sistema nervoso central 

(Schuckit, 1998), síndrome fetal alcoólica (Chaudhuri, 2000) e câncer (Mufti, 1992). 

6 



Introdução 

Considera-se que uma etapa importante para o desenvolvimento dessas patologias 

seja uma condição de estresse oxidativo (lshii e col., 1997). O estresse oxidativo 

causado pelo etanol é provavelmente, uma conseqüência da formação de metabólitos 

reativos e da interação entre eles e/ou deles com biomoléculas (Esquema 1 ). 

~······ ............ .. 

ADH MEOS ........................ :à. Danos a : l ~ 
02 ················ ..... . 

H202, 02- membranas 
1-HER ...................... ~ 

acetaldeído ............................................ • 
proteínas Estresse 
ácidos nucléicos ~ oxidativo 
mitocôndrias 

l 
~ 02 antioxidantes, .. . . 

ALDH ~D H202, 02 - .......... ·....-···;1( 

e:!:/ 
Esquema 1. Metabolismo do etanol e estresse oxidativo 

O acetaldeído por si é bastante tóxico por ser um potente eletrófilo capaz de se 

ligar covalentemente às bases do DNA, produzindo adutos (Hemminke e Suni, 1984; 

Fang e Vaca, 1997; Matsuda e col., 1999). Também, liga-se a proteínas produzindo 

adutos que podem ativar a produção de anticorpos, inativar enzimas e diminuir a 

eficiência de reparo do DNA (lshii e col., 1997). Além disso, o acetaldeído promove 

ligações cruzadas inter-e intra-fitas no DNA (Matsuda e col., 1998; Blasiak e col., 

2000). 

A intoxicação por etanol causa diversos danos que podem ser atribuídos a 

espécies reativas ou ao acetaldeído produzidos durante sua metabolização a 

acetaldeído ou deste a acetato (Esquema 1 ), à medida que etanol em si não é muito 

reativo. Já foi demonstrado que o metabolismo do etanol pode, entre outros efeitos, 

alterar o balanço redox celular (Domschke e col., 1974), promover um aumento na 

concentração de ferro livre de baixo peso molecular no citossol (Rouach e col., 1990; 

Sergent e col., 1995), induzir peroxidação lipídica (Shaw; 1989; Sergent e col., 1995), 

depletar glutationa (Comparti e col., 1973; MacDonald e col., 1977), diminuir a 
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Introdução 

atividade da SOO e da catalase (Schisler e Singh, 1989), diminuir os níveis de 

vitamina C (Bekpinar e Tugrul, 1995) e vitamina E (Koch e col. , 1994; Takeyama e col., 

1996). 

A mitocôndria, uma organela importante no metabolismo do etanol por reoxidar 

o NADH produzido pela ADH, é também um alvo bastante afetado por etanol (lshii e 

col., 1997; Cederbaum, 1999). Em animais experimentais, o consumo prolongado de 

etanol causa mudanças morfológicas na mitocôndria, aumenta a produção de 

espécies reativas de oxigênio, danifica o complexo ATP sintetase, diminui a sintese 

protéica mitocondrial (Cederbaum, 1999) e diminuiu os níveis de GSH (Fernández

Checa e col., 1991). O DNA mitocondrial também esta sujeito a oxidações (Wieland e 

Lauterburg, 1995) e degradação (Mansouri e col., 1999). Em relação ao DNA nuclear, 

já foi demonstrada a formação de quebras (Singh e col. , 1995; Blasiak e col. , 2000; 

Navasumrit e col., 2000), fragmentação (Aroor e Baker, 1997), e um aumento nos 

níveis de adutos endógenos (Navasumrit e col., 2001). 

A intoxicação aguda por etanol ativa células de Kupffer e endoteliais, 

produzindo quantidades significativas de superóxido (Bautista e Spitzer, 1996). A 

administração crônica de etanol em ratos estimula a produção de óxido nítrico no 

fígado (Wang e col., 1995), e a produção deste radical pelas células de Kupffer é 

aumentada em pacientes com hepatite alcoólica (Hunt e Goldin, 1992). Trabalhos com 

células de Kupffer isoladas de ratos tratados com etanol mostraram que estas 

apresentam uma produção de espécies reativas de oxigênio e uma peroxidação 

lipídica maior do que aquelas isoladas de ratos controle (Takeyama e col., 1996). 

Estas células também estão envolvidas na produção de radicais 1-hidroxietila (Knecht 

e col. , 1995) que parecem ter uma contribuição importante para a toxicidade do etanol 

(Albano e col., 1999). Recentemente, um sistema nuclear metabolizador de etanol 

caracterizado em hepatócitos de rato foi capaz de produzir o radical 1-hidroxietila na 

presença de NADPH, 02 e etanol (Castro e col., 1998). O papel do radical 1-

hidroxietila na patogênese alcoólica tem despertado crescente interesse. Este radical 

interage com proteínas produzindo adutos estáveis (Albano e col. , 1993; Moncada e 

col., 1994; Clot e col. , 1996). A imunização de coelhos com proteínas microssomais de 

rato previamente expostas ao radical 1-hidroxietila levou a produção de anticorpos que 

reagiram com albumina hidroxietilada (Meneada e col., 1994). Foi também mostrado 

que pacientes sofrendo de cirrose alcoólica possuem anticorpos circulantes que 
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Introdução 

reconhecem CYP2E1 e outras proteínas microssomais previamente hidroxietiladas 

(Clot e col., 1996). Posteriomente foi demonstrado que a presença de CYP2E1 

hidroxietilada na membrana plasmática de hepatócitos pode disparar reações 

imunológicas (Clot e col., 1997). A interação do radical 1-hidroxietila com antioxidantes 

foi recentemente reportada e mostrou que ele interage com glutationa, ácido ascórbico 

e a-tocoferol (Stoyanovsky e col. , 1998). Catalase, glutationa peroxidase, superóxido 

dismutase também mostraram-se sensíveis à exposição a radicais 1-hidroxietila 

(Puntarulo e col., 1999). A exposição de mitocôndrias ao radical 1-hidroxietila induz 

uma diminuição do potencial de membrana, sugerindo uma· contribuição desta espécie 

ao dano das funções mitocondriais causado por etanol (Sakurai e col., 2000). 

1. 1.4. Efeitos do etanol e seus metabólitos sobre ácidos nucléicos 

O consumo excessivo de etanol está associado a diversos tipos de câncer, 

principalmente àqueles do sistema gastrointestinal superior, mama e fígado (Mufti, 

1992). 

Embora seja bem difundida a idéia de que o etanol exerce um papel na 

promoção de tumores (Mufti, 1992), seu mecanismo genotóxico não está claro 

(Brooks, 1997). Por exemplo, etanol já foi descrito como supressor do sistema 

imunológico (Mufti, 1992; Ben-Eliyahu e col, 1996), provocador de metástases (Ben

Eliyahu e col, 1996; Maeda e cal., 1998) e de metilação aberrante do DNA (Barrows e 

Shank, 1981) e inibidor de mecanismos de reparo de DNA (Garro e cal. , 1986). Além 

disso, vários efeitos do etanol e de seus metabólitos sobre ácidos nucléicos estão 

descritos, como a quebra de fitas de DNA in vitro (Rajasinghe e col., 1990), em 

culturas de células (Blasiak e col., 2000) e em ratos após tratamento agudo (Singh e 

col., 1995; Navasumrit e col., 2000) e crônico (Navasumrit e col., 2000). Também foi 

descrita a produção de ligações cruzadas inter e intra-fitas do DNA (Matsuda e col., 

1998, Blasiak e col., 2000) e entre DNA e proteínas (Olin e col., 1996). Mais ainda, foi 

descrita a formação de adutos com nucleosídeos e desoxinucleosídeos (Fraenker

Conrat e Singer, 1988) como a N2-etilguanosina (Hemminki e Suni, 1984), e N2-etil-2'

desoxiguanosina. Esta última foi detectada em DNA de linfócitos e de granulócitos de 

pacientes alcoólicos (Fang e Vaca, 1997). Tal aduto pode atuar como substrato das 

DNA polimerases a e o in vitro (Matsuda e col., 1999) e induzir transversões G• C 
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(Terashima e col., 2001). O etanol também levou a um aumento na formação de 

adutos endógenos como a 1,N6-eteno-2'-desoxiadenosina e 3,N4-2'

etenodesoxicitidina após tratamento agudo e crônico em ratos (Navasumrit e col., 

2001) e aumentou os níves de N7-MeGua em fígado de ratos tratados agudamente 

(Barrows e Shank, 1981). 

1.2. Adutos de DNA e RNA com radicais livres: formação e papel em 

carcinogênese 

Carcinogênese consiste em um processo multifatorial ocasionado por eventos 

genotóxicos e epigenéticos que resultam na ativação ou alteração da expressão de 

protooncogenes e/ou perda ou inativação de genes supressores de tumores. 

A formação de adutos de DNA através de interações covalentes entre 

compostos carcinogênicos ou seus metabólitos e as bases do DNA compreende a 

primeira etapa do evento genotóxico. Caso a replicação deste DNA modificado ocorra 

antes do reparo das lesões, estas podem ser convertidas em mutações. Têm-se 

descrito diversos adutos de DNA, produzidos tanto a partir de compostos endógenos 

como exógenos, sendo a maioria considerada proveniente do ataque de espécies 

eletrofílicas às bases do DNA. Há, entretanto, um crescente interesse na elucidação 

do papel dos radicais livres em carcinogênese. A 8-oxo-7,8-diidro-desoxiguanosina, 

por exemplo, um produto do ataque do radical hidroxila (Mamett e Burcham, 1993) e 

também do peroxinitrito (lnoue e Kawanishi, 1995) ao DNA, é uma lesão produzida 

endogenamente que é reconhecidamente mutagênica (Friedberg e cal., 1995). O 

peroxinitrito (Yermilov e cal., 1995) e o sistema mieloperoxidase/peróxido de 

hidrogênio/nitrito (Byun e col., 1999) produzem a 8-nitroguanina via o radical dióxido 

de nitrogênio. Recentemente, o óxido nítrico mostrou-se também capaz de produzir a 

8-nitroguanina em fibroblastos de pulmão, após tratamento das células com NO 

gasoso sob baixas tensões de 02 (Hsieh e col., 2001). A 8-nitro-2'-deoxiguanosina é 

rapidamente hidrolisada (Sodum e Fiala, 2001) ou depurinada do DNA (Yermilov e 

col., 1995), o que causa a formação de sítios abásicos. 

Radicais de carbono também podem desempenhar um papel em 

carcinogênese. Já foi descrita a transformação de fibroblastos super-expressando o 
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proto-oncogene c-myc induzida por radicais alquila (Gamberini e col., 1998). Esses 

radicais lesam o DNA, produzindo quebras e formando adutos (Augusto, 1993). A 

formação do aduto 8-MeGua, produzido pelo ataque de radicais metila a guanina foi 

demonstrada in vitro (Augusto e col., 1990) e in vivo, em animais tratados com drogas 

metabolizadas a radicais metila, como 1,2-dimetilidrazina (Netto e col., 1992) e 

hidroperóxido de tércio-butila (Hix e col., 2000). Íons arenodiazônio produzem radicais 

arila que se mostraram capaz de alquilar DNA in vitro e em células (Gannet e col., 

1996; 1999). Em relação às propriedades mutagênicas dos adutos de radicais livres, a 

C8-metil desoxiguanosina (Kohda e col., 1996) e a C8-fenildesoxiguanosina (Kohda e 

col., 1997) incorporadas em oligodesoxinucleotídeos induziram transversões G• C e 

G• T e deleções in vitro. 

A produção de adutos de RNA com radicais livres têm sido muito menos 

considerada. Radicais hidroxila e metila mostraram-se capazes de alquilar RNA 

produzindo 8-oxo-7,8-diidroguanosina (Fiala e cal., 1989) e 8-metilguanina (Kang e 

col., 1993) in vivo e in vitro, respectivamente. Recentemente, foi também mostrada a 

produção de 8-nitroguanosina a partir da incubação de guanosina com peroxinitrito 

(Sodum e Fiala, 2001). Entre os efeitos descritos para adutos de RNA, a 8-oxo-7,8-

diidroguanosina mostrou-se um potente indutor de proliferação de linfócitos B (Ahmad 

e Mond, 1985). Este composto e a 8-metilguanosina também aumentaram a 

velocidade de proliferação de alguns tipos celulares, como células de melanoma, 

embora o mecanismo da indução não tenha sido estudado (Kwee e col., 1998). A 

incorporação de 8-oxo-7,8-diidroguanosina no mRNA durante a transcrição leva à 

produção de proteínas alteradas (Taddei e col., 1997). Portanto, adutos de RNA 

podem contribuir para o processo carcinogênico através de eventos epigenéticos. 

Além disso, a presença de diversos ribonucleosídeos modificados em praticamente 

todos os tipos de RNA, mas preferencialmente em tRNA e rRNA (Limbach e cal., 

1994), sugere um papel desses adutos na modulação dos processos onde estes tipos 

de RNA estão envolvidos, como transcrição e tradução. 
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2. OBJETIVOS 

Visando contribuir para a elucidação dos mecanismos pelos quais o etanol 

exerce efeitos genotóxicos, nos propusemos a caracterizar novos metabólitos 

radicalares do etanol e a estudar suas interações com ácidos nucléicos in vitro e em 

animais experimentais (ratos) . 
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3. MATERIAIS E MÉTODOS 

3.1. Reagentes 

A água utilizada em todos os experimentos foi tratada com o sistema Nanopure 

da Barnstead e eventualmente com CHELEX-100. 

DNA de timo de bezerro (tipo 1), RNA de fígado de bezerro, RNA de levedura, 

guanina, adenina, ATP, GTP, CTP, UTP, Chelex-100, POBN, DMPO, d6-DMSO, 131-C

etanol, DTPA, dióxido de manganês RNAses A e T1, fenol cristalizado, formiato de 

amônio, fosfata se alcalina, antimicina A, nuclease P1, proteinase K, xantina oxidase 

de leite (grau Ili), alopurinol e EDTA foram obtidos da Sigma Chemical Co., St. Louis, 

MO, EUA. 

O peróxido de hidrogênio foi obtido da Fisher Scientific, Pittsburgh, PA, EUA, e 

sua concentração periodicamente determinada por espectrofotometria (é:240= 43,6 M-

1 cm-1) (Kuthan e Ullrich, 1982). 

Acetaldeído, 8-oxoGua, e 3,5-dibromo sulfonato foram obtidos da Aldrich 

Chemical Co., Milwaukee, WI, EUA. 

As soluções usadas nos estudos com peroxinitrito foram tratadas com 

CHELEX-100 por pelo menos 12 h. 

1,2-13C-acetaldeído e 7,915N, 813C-guanina foram obtidos da Cambridge 

lsotopes Laboratories, Andover, MA, EUA. 

Etanol, DSS, FeSO4.7H2O, solventes de grau cromatográfico e demais 

reagentes foram obtidos da Merck, Darmstadt, Alemanha. 

Mesilato de desferrioxamina (desferal) foi obtida da Ciba-Geigy, Summit, NJ, 

EUA. 

As soluções de Fe(II) empregadas foram preparadas em solução de H2SO4 

(~0,5 M) para se evitar a auto-oxidação do ferro (North e col., 1992). 

A atividade enzimática da xantina oxidase foi determinada medindo-se a 

velocidade de formação de ácido úrico (é:290= 12.200 M-1 cm-1) a partir de xantina 

(O, 1 mM) em tampão fosfato pH 7,6. 

DMPO foi purificado por destilação e sua concentração determinada por UV 

(é:234=7.700 M-1 cm-1, em etanol). 
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DBNBS e peroxinitrito foram sintetizados segundo protocolos descritos (Kaur e 

co 1., 1981 ; Beckman e co 1., 1990, respectiva mente). 

8-MeGua foi sintetizada e purificada como descrito anteriormente (Maeda e 

COI. , 1974). 

A 8-OxoAde foi doada pelo Dr. J. Cadet, Service de Chemie lnorganique et 

Biologique, CEA, Grenoble, França. 

A hidrazona do acetaldeído foi cedida pelo Dr. Valdemir Carvalho, IQUSP. 

A concentração das soluções estoque de acetaldeído foi determinada pelo 

método da dinitrofenil hidrazina (DNPH) (Henle e col., 1996). Resumidamente, 50 µL 

de uma solução de DNPH (2,5mg/ml em HCI 2M) foram adicionados a 200 µL da 

amostra a ser determinada (concentração do aldeído deve ser menor que 500 µM). 

Esta solução foi incubada a 40ºC por 1 h, em frasco vedado. Após resfriamento, 450 

µL de acetonitrila e 300 µL de tampão fosfato 0,67M pH 7,0 foram adicionados. A 

solução foi filtrada e analisada por HPLC com detecção UV (367nm). A hidrazona do 

acetaldeído (tr=18,7min) foi separada da DNPH (tr=7,2min) em uma coluna 

µBondapak C18 Waters (3,9 x 300 mm, 1 O µm) eluída com água/acetonitrila (6:5, v/v) 

a 1, 1 ml/min. As áreas dos picos foram comparadas com as áreas das soluções 

padrão da hidrazona do acetaldeído. 

3.2. Síntese e purificação dos adutos 8-(1-HE)Gua e 8-(2-HE)Gua 

Sessenta miligramas de guanina foram dissolvidos à temperatura ambiente e 

sob fluxo de N2 em 240 ml de uma solução ácida de H2SO4, pH 1 (solução saturada 

~1,5 mM) contendo 440 mg FeSO4.7H2O (6 mM) (Maeda e col. , 1974). Após dissolução 

e ainda sob borbulhamento de N2, foram adicionados 12 ml de uma solução 1,65M 

etanol (75 mM) e lentamente, 13,2 ml de uma solução 88 mM H2O2 (4,5 mM). A 

mistura permaneceu sob agitação e anaerobiose por 30 minutos. O pH foi elevado a 

10-11 pela adição de uma solução 5 M NaOH para precipitação de óxidos de ferro e a 

mistura foi filtrada em papel de filtro comum. O pH do filtrado foi diminuído para 5-6 

com uma solução de H2SO4. Traços de íons ferro foram eliminados pela complexação 

com CHELEX-100 por 12-14 horas sob agitação. A mistura foi então filtrada em uma 

membrana filtrante de 0,22 µm e submetida às etapas de purificação. 
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Os adutos produzidos foram purificados por HPLC em duas etapas, utilizando

se um sistema cromatográfico Waters consistindo de 2 bombas em série (Waters 501 ), 

injetor Rheodyne 7010-7012, detector de UV (Waters 486) monitorando em 254 nm, 

controlador de temperatura da coluna e módulo de aquisição de dados (Waters 746). 

Em ambas as etapas a coluna utilizada foi uma semi-preparativa µBondapak C18 

Waters (19 x 150 mm, 1 0µm) e as soluções foram bombeadas diretamente do 

reservatório da fase móvel (~4-8 ml/ "injeção"). Primeiramente foi feita uma pre

purificação da síntese coletando-se uma fração correspondente aos 2 produtos 

formados. Para isso, a coluna foi eluída com água/metanol (99:1, v/v) a 40 ºC e fluxo 

de 5 ml/min. As frações (volume final de ~1,3 L), coletadas no mesmo recipiente, 

foram rotoevaporadas a 38-40 ºC até aproximadamente 100 ml. A segunda etapa 

consistiu na separação dos produtos coletados, empregando-se como fase móvel uma 

solução de ácido fórmico pH 3,2, à temperatura ambiente, e fluxo de 5 ml/min. As 

frações correspondentes a cada um dos dois produtos foram coletadas 

separadamente e então rotoevaporadas a 38-40 ºC até aproximadamente 150 ml 

cada. As duas soluções foram congeladas e liofilizadas em uma câmara de liofilização 

(Savant SC 11 O). Os sólidos brancos obtidos foram transferidos para um dessecador e 

secados sob pressão reduzida na presença de sílica gel. 

A análise de pureza dos adutos foi feita por HPLC analítico em um sistema 

cromatográfico constituído de uma bomba (Waters 625 LC), injetor Rheodyne 9125, 

detector de fotodiodos (Waters 991), detector de fluorescência (Waters 470) (Â.exc=285 

nm; À.em= 365 nm) e detector amperométrico (Waters 480) (0,90V) acoplados a um 

sistema de aquisição de espectros NEC Power Mate SX Plus. Foi utilizada uma coluna 

de troca catiônica Whatman Partisil SCX (4,6 x 250mm) eluída com fosfato de sódio 

(15 mM), pH 2,7, e fluxo de 0,7 ml/min. 

3.2.1. Caracterização espectroscópica 

a) Espectroscopia de 1H-RMN 

Soluções dos produtos obtidos e de guanina foram preparadas em ca.1 ml d5-

DMSO, filtradas e transferidas para tubos de quartzo Wilmad de 5mm diâmetro. Os 

espectros de FT-1H-RMN foram obtidos em um espectrômetro de 200 MHz (Bruker AC 

200), à temperatura ambiente, utilizando-se como padrão interno o próprio DMSO. Em 
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alguns casos, o pico da H2O contaminante (o~3,5 ppm) foi suprimido. Experimentos de 

desacoplamento de spin nuclear foram feitos irradiando-se as amostras com as 

frequências pertinentes. 

b} Espectrofotometria na região UV 

Os espectros de absorbância óptica na região do UV dos adutos isolados e da 

guanina foram registrados em um espectrofotômetro (Hitachi U-2000) à temperatura 

ambiente, em pH 1,0 e 7 ,O. Os coeficientes de extinção molar (E) nos comprimentos de 

onda máximos (Àmax) de cada aduto e da guanina foram determinados em pH 1 (HCI 

0,1M) e 7 (tampão fosfato 10 mM). Para isso, a concentração das soluções dos 

compostos foi determinada a partir da integração de espectros de 1H-RMN em 

D2O/F3C-COOD, usando-se DSS como padrão quantitativo. Os espectros de RMN 

foram adquiridos em um espectrômetro de 300 MHz (Bruker DPX 300), à temperatura 

ambiente. 

c) Espectrometria de massa com ionização por electrospray 

Os espectros de massa foram obtidos em um espectrômetro de massas triplo 

quadrupolo Micromass Quattro li, com ionização por electrospray em modo positivo. 

Soluções dos adutos (ca.1 O ng/µL) em acetonitrila contendo O, 1 % HCOOH foram 

infundidas a um fluxo de 5µL/min e os espectros de MS e MS/MS adquiridos. Para a 8-

(2-HE)Gua foi usada voltagem do cone de 50 V, energia de colisão de 22 eV; pressão 

do gás de colisão de 3 x 10-3 mBar. O espectro-filho do fragmento m/z=178 foi 

adquirido com uma voltagem do cone de 65V, energia de colisão de 26eV e pressão 

do gás de colisão de 5, 7 x 10-3 mBar. Para a 8-(1-HE)Gua, foi empregada uma 

voltagem de cone de 30 V, energia de colisão de 20 eV, pressão do gás de colisão de 

3 x 10-3 mBar. O espectro-filho de m/z=178 foi adquirido com uma voltagem de cone 

de 30V, energia de colisão de 30eV e pressão do gás de colisão 4,0 x 10-3 mBar. 

d} Voltamograma hidrodinâmico 

Voltamogramas hidrodinâmicos foram obtidos injetando-se ca. 20-30 ng de 

adutos em diferentes potenciais de oxidação (detecção amperométrica; 0,6-1,0 V em 

eletrodo de carbono, contra referência de Ag/AgCI) no mesmo sistema cromatográfico 

analítico que o descrito em 3.2. Foram utilizadas cromatografias (i) de troca catiônica 
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(coluna Partisil SCX Phenomenex (4,6 x 250 mm), eluída com formiato de amônio 14 

mM, pH 2,70, 0,9 ml/min) e (ii) fase reversa (coluna C18 Resolve Waters (3,9 x 150 

mm), eluída com fosfato de potássio 50 mM contendo 1% metanol v/v, pH 5,0, 0,5 

ml/min). 

3.3. Preparo de partículas submitocondriais 

Uma suspensão mitocondrial (20 mg proteína/mL) isolada de coração bovino 

(Vercesi e col., 1978) em meio contendo Hepes (1 O mM), sacarose (250 mM), ATP (6 

mM) e Mg2• (6 mM), pH 6,8, foi sonicada durante 3 ciclos de 45 segundos a 100 W de 

potência, com intervalos de 1 minuto, em um sonicador Branson, a 4ºC. Após uma 

centrifugação de 15 min a 12000 rpm, o sobrenadante foi submetido a 

ultracentrifugação (45 min, 40000 rpm). As partículas submitocondrias precipitadas 

foram cuidadosamente ressuspensas em uma solução contendo KCI (130 mM) e 

EGTA (10 µM) pH 7,5 tratada com CHELEX. Esta suspensão teve seu conteúdo 

protéico determinado pelo método de Bradford, e foi imediatamente congelada -80ºC 

até o dia do experimento. 

3.4. Tratamento dos animais 

3.4.1. Estudos de alquilação de ácidos nucléicos 

Ratos machos Sprague-Dawley, 7-8 semanas, 200-2509 (CEMIB-Unicamp, 

Campinas, SP) foram tratados intragastricamente com etanol (5g/kg) diluído a 70% v/v 

em água (Barrows e Shank, 1981) ou com 2 ml de água. Após 3 e 12 h de tratamento, 

os animais foram mortos em uma câmara saturada de CO2 e seus fígados removidos. 

Os fígados foram lavados em solução fisiológica comercial gelada, e duas partes do 

lóbulo direito foram separadas para a extração de DNA e RNA. Todos os tecidos foram 

congelados em gelo seco e mantidos a -80 ºC até o processamento. 

3.4.2. Estudos de EPR associado ao método do captador de spin 

Ratos machos Sprague-Dawley, 300-4509 (Charles River Breeding 

Laboratories, Raleigh, NC, EUA) foram anestesiados com pentobarbital (50mg/kg, i.p.) 

e os dutos biliares foram canulados com um tubo PE 10 (Becton Dickinson, Sparks, 
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MD, EUA) de 20 cm. Os animais receberam uma dose de POBN (1g/kg, i.p.) dissolvido 

em água, e alguns receberam uma injeção intragástrica de acetaldeído (1g/kg) diluído 

em água (1 :1, v/v). Amostras de bile (~400 µL) foram coletadas a cada 20 min em 

tubos (de 1,5 ml) contendo 50 µL de uma solução 2,2'-dipiridil (30 mM) e 

batocuproína, sal dissódico (30 mM), protegidos de luz. As amostras foram congeladas 

em gelo seco imediatamente após a coleta e mantidas a -80 ºC até a análise. 

3.5. Experimentos de EPR associada à técnica do captador de spin 

Para a detecção dos radicais 1-hidroxietila e 2-hidroxietila, etanol 100% 121 C ou 

100% 131 C (75 mM) foi incubado com Fe(II) (1 mM), H2O2 (4 mM), DNA (1,3 mg/ml) 

na presença de POBN (100 mM) ou DBNBS (20 mM), sob um fluxo de N2. O pH foi 

ajustado a 4 ou 7 pela adição de soluções de HCI ou NaOH. Para o estudo da 

oxidação de acetaldeído a radicais metila, as misturas reacionais contiveram 

acetaldeído, captador de spin POBN, DMPO ou DBNBS, e o sistema oxidante, 

peroxinitrito ou H2O2 /Fe(ll)-EDTA/ascorbato, em tampão fosfato. Nesses casos, os 

espectros foram adquiridos 1 min após a adição do último reagente. 

As misturas reacionais do sistema acetaldeído/xantina oxidase foram 

incubadas a 36 ºC por 15 min, sob agitação constante. As partículas submitocondriais 

foram reativadas descongelando-as a 31 ºC por 1 O min. Algumas amostras de bile 

foram tratadas com ferricianeto de potássio (1 mM) por 1 h (Sentjurk e Mason, 1992). 

As misturas reacionais ou amostras de bile foram imediatamente transferidas 

para uma cela de EPR de 200 µL ou 100 µL e analisadas à temperatura ambiente em 

um espectrômetro Bruker EMX equipado ou não com uma cavidade Super High Q. A 

concentração dos radicais adutos foi estimada a partir da dupla integração dos 

espectros de EPR usando-se o radical 4-hidroxi-2,2,6,6-tetrametil-1-piperidiniloxila 

(TEMPOL) como padrão quantitativo. Quando necessário, alguns espectros foram 

simulados com o programa escrito por Duling (Duling, 1994). 

3.6. Alquilação de ácidos nucléicos in vitro 

As misturas reacionais (3 ml volume final) contiveram DNA de timo de bezerro 
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(1,3 mg/ml) ou RNA de fígado de bezerro (1,3 mg/ml), etanol (50 ou 100 mM), Fe(II) 

(1 mM) e H2O2 (4 mM), em água a pH 4 ou 7, e foram mantidas durante toda a 

incubação sob um fluxo de N2 e à temperatura ambiente. O pH foi monitorado com um 

medidor de pH (Orion 520A) acoplado a um eletrodo de vidro combinado, e ajustado 

pela adição controlada de soluções de HCI ou NaOH. Após 15 minutos de incubação, 

as reações foram interrompidas pela adição de 1 ml de uma solução 5M de NaCI e 2-

3 volumes de etanol gelado (-20ºC) As misturas foram mantidas a -20ºC por 3-5 horas 

para que os ácidos nucléicos precipitassem. Uma centrifugação (~2000 rpm, 25 min) 

(Sorva li RT6000B, rotor H 10008) foi necessária para isolar o DNA e o RNA, que foram 

então lavados 2 vezes com uma solução 70% v/v etanol, secados sob pressão 

reduzida e submetidos à hidrólise. 

3.7. Isolamento de RNA e DNA hepático de ratos tratados com etanol ou água 

O RNA foi isolado de 0,5 g de cada fígado, segundo protocolo já descrito 

(Chomczynski e Sacchi, 1987). Algumas alterações foram introduzidas para prevenir 

uma possível formação do radical 1-hidroxietila ex vivo: !3-mercaptoetanol foi 

substituído por DTT, desferal (0,2 mM) foi adicionado à solução caotrópica de 

guanidina e etanol usado para precipitar o RNA foi substituído por 2-propanol. O DNA 

foi isolado de 1 g de cada fígado pelo método do Nal, segundo protocolo descrito 

(Helbock e cal., 1998). 2-Propanol foi utilizado para a precipitação, substituindo etanol. 

A quantidade de RNA contaminante foi determinada através da relação de área entre 

Ado e dAdo por HPLC-UV (254 nm) (Bianchini e col., 1993), variando de 1 a 3,5% nos 

DNA isolados. 

3.8. Hidrólise ácida dos ácidos nucléicos 

DNA e RNA foram ressuspensos em tampão fosfato 10 mM, pH 7,0, por pelo 

menos 12h. As concentrações destas soluções foram determinadas por UV (relação 

A2sonm=1 corresponde a 50 µg/ml ou 40 µg/ml, para DNA e RNA, respectivamente 

(Sambrook e col., 1989)). Após o ajuste de suas concentrações para 1,5 mg/ml, foram 

hidrolisados quimicamente. Para isso, as soluções de DNA foram aciduladas com uma 

solução 1M HCI (cone. final 0,1M) e aquecidas a 70 ºC por 1h. As soluções de RNA 
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foram aciduladas com uma solução 1 0M HCI ( cone. final 1 M) e aquecidas a 95 ºC por 

1 h (Kang e COI. , 1993). 

3.9. Análise por HPLC-ECD de 8-(1-HE)Gua, 8-(2-HE)Gua, 8-oxoGua e 8-oxoAde em 

ácidos nucléicos produzidos durante incubação in vitro 

Os hidrolisados ácidos de DNA e RNA foram analisados quanto à presença dos 

adutos 8-(1-HE)Gua e 8-(2-HE)Gua em um sistema cromatográfico consistindo de 

uma bomba (Waters 625LC), injetor Rheodyne 9125, acoplados a um detector de 

fotodiodos 991 (monitorando entre 230-300nm) (Waters 991), detector eletroquímico 

(Waters 460) e a um sistema de aquisição de espectros NEC Power Mate SX Plus. A 

separação cromatográfica foi obtida por duas colunas analíticas Resolve C18 Waters 

(3,9 x150 mm, 5µm) em série, eluídas com um tampão fosfato KH2PO4 50 mM pH 5 

contendo 1 % v/v metanol, a 0,5 ml/min. Foram feitos voltamogramas hidrodinâmicos 

como descrito em 3.2.1. (utilizando-se adutos sintetizados e 45 µg DNA ou RNA). A 

quantificação dos adutos foi feita através da integração dos picos correspondentes e 

comparação de suas áreas com as áreas dos picos dos padrões autênticos. A análise 

de 8-oxoGua foi realizada em sistema cromatográfico consistindo de uma bomba 

(Shimadzu LC 10AD) acoplada a um detector UV (Waters 484), monitorando em 

285nm e a um detector eletroquímico amperométrico (Shimadzu L-ECD 6A), 

monitorando em 0,6V. A separação foi obtida por uma coluna µBondapak Waters (3,9 

x 300 mm, 1 O µm) eluída com uma solução KH2PO4 50 mM pH 5 contendo 1 % v/v 

metanol, a 0,6 ml/min. 8-OxoAde foi analisada durante a análise dos adutos 

alquilados. A quantificação dos adutos foi feita através da integração dos picos 

correspondentes e comparação de suas áreas com as áreas dos picos dos padrões 

autênticos. 

3.10. Análise de 8-(1-HE)Gua em ácidos nucléicos de fígado de ratos por HPLC

ECD e HPLC-MS/MS 

3.10.1. Pré-purificação dos adutos 

Para a análise inicial por HPLC-ECD, os hidrolisados foram pre-purificados por 
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HPLC composto de duas bombas (Waters 501), injetor Rheodyne 7125, acoplados a 

um detector UV (Waters 486). A separação foi obtida por uma coluna analítica 

catiônica Phenosphere (21 ,2 x 250 mm, 5 µm) eluída com uma solução de formiato de 

amônio (100 mM), pH 2,6 contendo 7% metanol v/v, a 10 ml/min. As frações de 8-(1-

HE)Gua coletadas foram rotoevaporadas. Para a análise por HPLC-MS/MS, os 

hidrolisados foram injetados em um sistema de HPLC consistindo de uma bomba 

Shimadzu LC-10AD, detector PDA Shimadzu M10AV e injetor Rheodyne 7725i. A 

separação cromatográfica foi obtida por uma coluna semi preparativa C18 µBondapak 

Waters (7,8 x 300 mm; 10µm), eluída com formiato de amônio 10 mM pH 5,2 contendo 

1 % MeOH, 1 ml/min, a 43 ºC. Duas injeções contendo o· equivalente a 120 µg de RNA 

cada ou 210 µg DNA cada na presença de 1, 1 pmol de [M+3] 8-(1-HE)Gua foram 

feitas para cada rato . As frações correspondentes aos tempos de retenção de [M+3] 8-

(1-HE)Gua (± 2min) foram coletadas, congeladas e liofilizadas. Os solventes das 

hidrólises (soluções de HCI), assim como as soluções usadas no isolamento de DNA 

e RNA também foram injetados e coletados na presença do padrão interno entre as 

injeções de RNA e DNA para a verificação de contaminações cruzadas nas soluções 

e/ou vidrarias empregadas no isolamento dos ácidos nucléicos e de carry-over do 

aduto. Os resíduos, em tubos de 15 ml, foram ressuspensos em solução de ácido 

fórmico pH 1-2, aquecidos a 70 ºC por 30 min e transferidos para tubos de 1,5 ml. As 

soluções foram secas e os resíduos mantidos a -20ºC até a análise. 

3.10.2.Análise por HPLC-ECD 

Os resíduos das frações coletadas foram ressuspensos em uma solução de 

ácido fórmico pH 3 e a análise das frações coletadas foi feita em um sistema de HPLC 

consistindo de uma bomba (Waters 625), injetor Rheodyne 9125-080 associados a um 

detector PDA (Waters 996) controlado pelo programa Millennium Waters, e a um 

detector coulométrico ESA (0,5V). A separação foi obtida por uma coluna C18 

Novapak Waters (250 x 4,6 mm; 5µm) eluída com fosfato de potássio 50 mM, pH 5,3 

contendo 4% metanol, fluxo de 0,5 ml/min. 

3.10.3.Análise por HPLC-MS/MS 

Os resíduos das frações coletadas (~240 µg RNA ou 420 µg DNA) foram 
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ressuspensos em 100 µL de água e submetidos a análise por HPLC-MS/MS. O 

sistema cromatográfico era composto por bombas Shimadzu SPD-10AV VP-Class e 

injetor Rheodyne 7725i. A separação foi obtida por uma coluna narrowbore C18 

Supelco (2,1 x 250 mm, 5µm), eluída com 15% v/v acetonitrila , a 0,12 ml/min. A 

detecção por espectrometria de massa e ionização por e/ectrospray no modo positivo 

foi fe ita em um espectrômetro triplo quadrupolo Quattro li Micromass (Altrinchan, 

Inglaterra), acoplado ao programa de aquisição Masslinx 3.2. O equipamento foi 

operado com uma voltagem de capilar 2,5kV, temperatura da fonte 85 ºC, voltagem do 

cone 15V e energia de colisão 16eV. Nitrogênio (10L/min) foi empregado como gás 

nebulizador, enquanto que argônio (3,1 x 10-3 mBar) como gás de colisão. A detecção 

em tandem consistia no modo MRM (multiple reaction monitoring) , usando-se um 

tempo de exposição (dwe/1 time) de 1 s. A janela de aquisição foi mantida em ± O, 1 

u.m.a .. A quantificação foi feita através de uma curva de calibração obtida medindo-se 

as relações de áreas entre 1, 16 pmol [M+3] 8-(1-HE)Gua e quantidades variáveis de 

8-(1-HE)Gua (0 ,06-2 pmol). 

3.10.4. Quantificação de guanina 

Para a análise por HPLC-MS/MS, guanina foi quantificada durante a etapa de pre

purificação para a normalização dos valores de aduto por base parental. Foi feita uma 

curva de calibração (detecção por UV a 254 nm) injetando-se diferentes quantidades 

de guanina (padrão externo). 

3.11. Estudos cinéticos 

A cinética de decomposição do peroxinitrito na ausência e presença de 

acetaldeído foi monitorada a 325 nm em um espectrofotômetro de cinética rápida 

(Applied Photophysics SX-18MV) com um tempo de mistura menor que 2 ms. As 

constantes de velocidade aparentes foram determinadas através de uma equação 

padrão do programa ajustada a uma função exponencial simples. Os valores 

determinados representam a média das médias de 5-7 determinações independentes. 

A temperatura foi mantida a 37,0±0,2 ºC e o pH das soluções finais foi medido ao fim 

dos experimentos com um medidor de pH. A reação entre o acetaldeído e o peróxido 
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de hidrogênio foi monitorada medindo-se o consumo do peróxido. Alíquotas das 

misturas de incubação em diferentes tempos foram retiradas e a concentração de 

peróxido de hidrogênio foi determinada pela oxidação de 2,2'-azobis(sulfonato de 3-

etilbenzotiazolina) (ABTS) catalizada por peroxidase de raiz forte (Radi e col., 1991 ). 

As soluções empregadas nesses ensaios foram preparadas sempre um dia antes e 

tratadas com CHELEX-100 por uma noite. 

3.12. Análise de acetato, formiato, nitrito e nitrato por eletroforese capilar 

As misturas reacionais consistiram em incubações de acetaldeído (11 ou 100 

mM) com pero xi nitrito (1 O mM) ou com Fe(II) (0 ,5mM) e H2O2 (1 O mM) em água. O pH 

foi ajustado pela adição controlada de soluções de HCI ou NaOH nas paredes do tubo, 

simultaneamente à adição do peroxinitrito ou do Fe(II). As misturas foram incubadas 

por 40 min a temperatura ambiente, o pH foi determinado em um medidor de pH e as 

soluções foram congeladas a -80ºC até a análise. A análise dos ânions cloreto, nitrito, 

nitrato, acetato e formiato foi realizada em um equipamento de eletroforese capilar 

270-HT (Applied Biosystems/Perkin-Elmer) acoplado a um detector de UV 

monitorando em 254 nm, com detecção indireta. O eletrólito consistia numa solução de 

K2Cr2O7 (1 O mM) contendo CTBA (O, 1 mM), pH 8,75. Os ânions foram separados 

empregando-se uma voltagem constante de -1 0kV. Soluções pa.clrão de formiato 

foram preparadas a partir da titulação de soluções de ácido fórmico com uma solução 

padronizada de· NaOH, enquanto que as soluções padrão de acetato foram 

preparadas pesando-se acuradamente acetato de sódio sólido e dissolvendo-o em 

balão volumétrico . 
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4. RESULTADOS 

4.1. Alquilação de ácidos nucléicos por radicais 1-hidroxietila e 2-hidroxietila 

produzidos durante a oxidação de etanol in vitro 

4.1.1. Síntese, purificação e caracterização dos adutos 8-(1-HE)Gua e 8-(2-

HE)Gua 

As reações inicialmente vislumbradas (eq. 3-5) para a mistura reacional 

contendo guanina (1,5 mM), etanol (75 mM), peróxido de hidrogênio (4,5 mM) e Fe(II) 

(6 mM) em pH 1 e sob um fluxo de N2 previam a formação de um produto principal, o 

aduto 8-(1-HE)Gua. Esta suposição baseava-se (i) na conhecida formação de radicais 

1-hidroxietila a partir da oxidação do etanol por radicais hidroxila (Meneada e col., 

1994) e em sua detecção por experimentos de EPR durante o metabolismo do etanol 

in vitro (Albano e col., 1987; Rao e col., 1996) e in vivo (Reinke e col., 1987; Knecht e 

col., 1990; Moore e col., 1995) e (ii) em dados da literatura (Maeda e col., 1974; 

Steinmaus e col., 1971) e do nosso laboratório (Augusto e col., 1990) que 

demonstraram que radicais de carbono alquilam preferencialmente a posição 8 da 

guanina. 

Fe(II) + H2O2 + H+ • Fe(III) + H2O + "OH 

H3C-CH2OH + "OH • H3C-"CHOH + H2O 

H3C-"CHOH + Gua • 8-(1-HE)Gua + H+ + e-

eq.3 

eq.4 

eq.5 

Contudo, a análise da mistura reacional por HPLC-UV (250 nm) mostrou que 

dois produtos principais foram formados, em rendimentos comparáveis (Fig .1 ). Ambos 

os produtos foram purificados por HPLC em duas etapas e apresentaram um único 

pico quando foram re-analisados por HPLC com detecções por UV, fluorescência e 

eletroquímica (Fig. 2). As análises espectroscópicas de cada um dos produtos 

identificou os picos com tempos de retenção 20,3 e 25,6 min (Fig.1) como 8-(2-

HE)Gua e 8-(1-HE)Gua, respectivamente (Esquema 2). 
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Figura 1. Cromatograma representativo da incubação de guanina (1,5 

mM) com Fe(II) (6 mM), H2O2 (4,5 mM) e etanol (75 mM) em água pH 1 

por 15 min, sob fluxo de N2. A separação cromatográfica foi realizada 

com uma coluna de fase reversa semi-preparativa C18 µBondapak 

Waters eluída com H2O/metanol, 99: 1, v/v a 40 ºC. O fluxo foi de 5 

ml/min de O a 15,5 mine de 2,5 ml/min de 15,6 até o final da corrida. 
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Figura 2. Cromatogramas representativos dos adutos (A) 8-(2-HE)Gua e (B) 8-(1-

HE)Gua purificados da incubação de guanina com Fe(II), H20 2 e etanol. A 

separação cromatográfica foi obtida com uma coluna de troca catiônica Whatman 

Partisil SCX (4,6 x 250mm) eluída com fosfato de sódio (15 mM), pH 2,7 e fluxo de 

0,7 mUmin. Detecções de UV (250 e 280 nm), fluorescência O-exc=285 nm; À.em= 365 

nm) e amperométrica (0,90V). 
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•OH 
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Esquema 2: Produtos da reação entre guanina e radicais 1-hidroxietila e 2-

hidroxietila produzidos durante oxidação do etanol por sistema Fenton 

Os espectros de 1H-RMN obtidos em d5-0MSO para 8-(2-HE)Gua e 8-(1-

HE)Gua estão mostrados na Figura 3, e as atribuições dos prótons, assim como as 

respectivas constantes de acoplamento (J) estão apresentadas na Tabela 1. A 

primeira constatação clara foi a substituição na posição 8. O próton H-8 da guanina 

absorve em ca. 7,6 ppm em d5-0MSO (dado não mostrado). Guaninas substituídas, 

como a N7-MeGua, N7-(2-HE)Gua, O6-(2-HE)Gua, também apresentam seus H-8 

entre 7,8 e 7,9 ppm (Ashby e col.,1982), demonstrando que a substituição não causa 

mudanças significativas no deslocamento químico do H-8 da guanina. Nos espectros 

dos adutos (Figs. 3A,B) não foi observada nenhuma evidência da presença do H-8. Os 

prótons 2-NH2 dos adutos apresentaram-se também na mesma região (Tabela 1) que 

os prótons da guanina (em 6,3 ppm) (dado não mostrado), daqueles determinados 

para 8-MedGuo, em 6,4 ppm (Morais, 1995) e de outros nucleosídeos substituídos na 

posição 8 (Cho e col., 1990). Além disso, no espectro da 8-(2-HE)Gua observam-se 

dois tripletos (Fig . 3A). Os tripletos em 2,74 e 3,70 ppm foram atribuídos aos H do 

grupo substituinte. O tripleto em 3,70 corresponde aos dois H do C1 devido a 

influência do grupo OH, que desprotege os prótons do carbono a que está ligado, 

fazendo com que seus prótons absorvam em campo mais baixo que os H do carbono 

vizinho. Em um experimento paralelo, a irradiação de um dos tripletos induziu o 
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Figura 3. Espectros de 1H-RMN da (A) 8-(2-HE)Gua e (8) 8-(1-HE)Gua, em 

d6-DMSO, obtidos à temperatura ambiente, com supressão do pico de H2O 

( ca. 3,5 ppm). As atribuições estão mostradas na Tabela 1. 
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desacoplamento dos spins entre eles, confirmando que os prótons destes picos estão 

próximos entre si e acoplados. No caso da 8-(1-HE)Gua, o dubleto em 1,34 ppm 

refere-se ao grupo metila do grupo substituinte acoplando com o H do C 1, detectado 

como um quarteto em 4,62 ppm. O acoplamento destes prótons foi também 

confirmado através de experimentos de irradiação (resultados não mostrados). Os 

valores das constantes de acoplamento determinados para ambos os adutos (Tabela 

1) são consistentes com os valores esperados (Silverstein e col., 1991; Vaca e col., 

1995). 

Tabela 1. Atribuições dos prótons dos adutos 8-(2-HE)Gua e 8-(1-HE)Gua 

determinados por 1 H-RMN 

Composto Atribuição 8 *(ppm) multiplicidade J (Hz) 

8-(2-HE)Gua -CHr 2,74 tripleto 7,0 

-CH2OH 3,70 tripleto 

2-NH2 6,33 singleto 

8-(1-HE)Gua -CH3 1,34 dubleto 6,6 

-CH(OH)- 4,62 quarteto 

2-NH2 6,48 singleto 

* os deslocamentos químicos (o) são relativos ao d5-0MSO (o= 2,49 ppm) em 
temperatura ambiente 

Estudos espectrofotométricos na região ultravioleta mostraram que ambos os 

adutos apresentam espectros similares ao da guanina não substituída em pHs 1 e 7 

(Fig. 4). Os ')., de máxima absorção de radiação UV estão mostrados e comparados 

com os da guanina na Tabela 2. Nos dois pHs estudados, observou-se um pequeno 

deslocamento batocrômico nos espectros de absorção dos adutos em comparação à 

guanina na região de 250 nm. Este efeito é esperado pela substituição por grupos 

alquila e foi também observado na 8-MeGua, 8-MeGuo e 8-hidroximetilGuo em 

comparação aos compostos parentais (Maeda e col., 1974). Além disso, a 8-(2-

HE)Gua apresentou um pequeno deslocamento batocrômico na região de 276 nm 

(Fig.4B), em relação a guanina, devido a hiperconjugação do grupo substituinte com o 

anel purínico, efeito também observado na 8-MeGua (Augusto e col., 1990). O fato do 

C1, proveniente do etanol na 8-(1-HE)Gua estar mais substituído do que na 8-MeGua 
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Figura 4. Espectros de absorção de UV de 8-(2-HE)Gua, 8-'(1-

HE)Gua e guanina em (A) pH 1 e (B) pH 7. 
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e 8-(2-HE)Gua atenua o efeito, por diminuir o número de formas canônicas possíveis. 

Os valores dos coeficientes de extinção molar dos adutos determinados nos À 

máximos a pHs 1 e 7 (Tabela 2) estão na mesma ordem daqueles descritos para a 8-

MeGua (Maeda e cal., 1974), N7-(2-HE)Gua e O6-(2-HE)Gua (Ashby e cal, 1982). 

Tabela 2. Dados espectrais na região de UV da guanina (Dawson e col., 

1986) e dos adutos 8-(2-HE)Gua e 8-(1-HE)Gua 

Composto pH Àmax (nm) s (M-1.cm-1
) 

guanina 1 248 11400 

7 246 10700 

8-(2-HE)Gua 1 250 10630 

7 247 8945 

8-(1-HE)Gua 1 250 10320 

7 249 9734 

A caracterização estrutural dos adutos foi também confirmada por 

espectrometria de massa com ionização por electrospray em modo positivo (Fig. 5). 

Como os compostos são isômeros de posição, eles possuem a mesma massa 

molecular (195 u.m.a.) e apresentaram um padrão de fragmentação muito similar nos 

espectros filhos dos íons m/z=196. Estes incluíram a perda de grupos hidroxila na 

forma de H2O, uma fragmentação típica de álcoois e a perda seqüencial de H2O e NH2 

(Fig. 5A, B). Esta eliminação seqüencial foi demonstrada para ambos os adutos em 

outro experimento de MS/MS, onde foi registrado o espectro filho do fragmento m/z 

178, mostrando que o fragmento m/z 161 é realmente derivado do fragmento m/z 178 

(Fig. 5, insertos). A ausência de um fragmento correspondendo à perda total do grupo 

substituinte (-CHOHCH3 ou -CH2CH2OH) evidenciou também a substituição em um 

átomo de carbono, ao invés de substituição em átomos de N ou O (Frilhart e Leonard, 

1973). Embora os espectros sejam muito parecidos (Fig. 5A, B), no caso da 8-(2-

HE)Gua foi observado um fragmento de m/z 165 que corresponde à quebra da ligação 

CHz-CH2OH, esperada no caso de álcoois primários. 

Voltamogramas hidrodinâmicos, realizados em duas condições 

cromatográficas, permitiram a determinação dos potenciais de meia-onda para os 
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Figura 5. Espectros de massa com ionização por electrospray no modo positivo de (A) 8-

(2-HE)Gua e (8) 8-(1-HE)Gua. Os insertos mostram os espectros-filhos dos fragmentos de 

m/z 178. Condições instrumentais para 8-(2-HE)Gua: voltagem do cone, 50 V; energia de 

colisão, 22 eV; pressão do gás de colisão, 3 x 10-3 mBar; para o inserto: voltagem do cone, 

65V; energia de colisão, 26eV; pressão do gás de colisão, 5,7 x 10-3 mBar. 8-(1-HE)Gua: 

voltagem do cone, 30 V; energia de colisão, 20 eV; pressão do gás de colisão, 3 x 10-3 

mBar; para o inserto: voltagem do cone, 30V; energia de colisão, 30eV; pressão do gás de 

colisão, 4,0 x 1 Q-3 mBar. 
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adutos sintetizados (Fig. 6). Os valores obtidos estiveram na faixa de 0,70-0,85V, 

dependendo da fase móvel empregada. Comparativamente a 8-MeGua, que foi 

recentemente detectada in vivo por HPLC- ECO (Hix e col., 2000) aplicando-se um 

potencial de oxidação de 0,93V (Gomes e col., 1995), os valores obtidos para 8-(1-

HE)Gua e 8-(2-HE)Gua indicam que os últimos são mais facilmente oxidados. Este 

fato deve estar relacionado com a presença do grupo hidroxila nos substituintes. Por 

exemplo, a 8-oxoGua, que tem uma forma tautomérica hidroxilada, é facilmente 

detectada em potenciais tão baixos como 0,6 V (Kaur e Halliwell, 1996). A 

possibilidade de utilização de baixos potenciais na detecção eletroquímica propicia 

uma vantagem metodológica por aumentar a seletividade. 

4.1.2. Caracterização dos radicais 1-hidroxietila e 2-hidroxietila durante a 

oxidação de etanol por sistemas de Fenton 

A formação de quantidades comparáveis dos adutos 8-(1-HE)Gua e 8-(2-

HE)Gua (Fig. 1, Esquema 2) em incubações de guanina com sistemas de Fenton foi 

um resultado inesperado, pois existiam poucos relatos sobre a formação do radical 2-

hidroxietila a partir de sistemas Fenton (Ozawa e Hanaki, 1987; Smith e Robertson, 

1988; Gatti e col., 1998) e nenhum sobre sua formação durante o metabolismo do 

etanol in vitro (Reinke e col., 1987; Albano e col., 1988; Rao e col., 1996) e in vivo 

(Knecht e col., 1990; Moore e col, 1995). Provavelmente, a utilização de captadores de 

spin como POBN, DMPO e PBN contribuiu para que o radical 1-hidroxietila fosse 

considerado praticamente o único formado a partir da oxidação do etanol por tais 

sistemas. De fato, esses captadores de spin produzem radicais adutos com constantes 

de desdobramento hiperfino muito semelhantes tornando difícil a caracterização dos 

radicais captados somente por espectroscopia de EPR. Utilizando dois tipos diferentes 

de captadores de spin, um da classe nitroso (DBNBS) e outro da classe nitrona 

(PO6N), a formação de ambos radicais 1-hidroxietila e 2-hidroxetila foi confirmada 

durante a oxidação de etanol por H2O2'Fe(II) (Fig.7). Na presença de DBNBS, o 

principal radical detectado foi o radical aduto DBNBS-2-hidroxietila (Fig. 7 A) cujas 

constantes de desdobramento hiperfino (aN= 1,42mT; aH= 1, 13 mT; aH(mi= 0,075 mT) 
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Resultados 

• 8-(2-HE)Gua, fase reversa 

• 8-(1-HE)Gua, fase reversa 
"- 8-(2-HE)Gua, troca iônica 
,.. 8-(1-HE)Gua, troca iônica 

1,0 

Figura 6. Voltamogramas hidrodinâmicos de 8-(2-HE)Gua e 8-(1-HE)Gua 

obtidos em duas condições cromatográficas. Condição 1: troca iônica, 

(coluna Phenomenex Partisil 10SCX, eluída com tampão formiato de amônia 

14 mM, pH 2,6, a 0,9 ml/min). Condição 2: fase reversa (coluna C18 

Resolve Waters, eluída com tampão fosfato de potássio 50 mM, pH 5 

contendo 1 % metanol v/v, a 0,5 mUmin). Para melhor visualização, as 

curvas foram construídas na mesma escala Y. 
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A 

B 
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Figura 7. Espectros de EPR dos radicais adutos obtidos durante a incubação de etanol 

com Fe(II) e H20 2. Os espectros foram adquiridos após 1 min de incubação de etanol 

(100 mM), Fe(II) (1 mM), H20 2 (4 mM) e DNA (1,3mg/ml) em pH 4 na presença de (A) 

DBNBS (20 mM); (B) POBN (100 mM); (C) POBN (100 mM), e substituição do etanol 

por 131-C-etanol. Condições instrumentais: potência de microondas, 20 mW; constante 

de tempo, 327,7 ms; velocidade de varredura, 0,0298 mT/s; amplitude de modulação, 

0,05 mT; ganho, 2,52 x 106 (A) e 2,00 x 106 (B,C). 
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são consistentes com as descritas para este aduto (Ozawa e Hanaki, 1987; Gatti e 

cal., 1998). Na presença de POBN, o principal radical detectado foi o aduto POBN-1-

hidroxietila (aN=1,58mT; aH= 0,26mT) (Fig. 7B), como confirmado por experimentos 

com 131-C-etanol (Fig. 7C). Neste caso, o espectro de seis linhas (Fig. 78) foi 

substituído por um espectro de 12 linhas (aN=1,55mT; aH= 0,26mT; a13c=0,42mT) 

devido à contribuição do átomo de 13C {1=1/2). Embora o radical 1-hidroxietila fosse o 

maior componente desse es_peçtro, as diferentes alturas dos picos, assim como a 

presença de uma 13ª linha (Fig. 7C), indicaram que baixas quantidades de outro 

radical aduto, provavelmente o POBN-2-hidroxietila, estavam contribuindo para o 

espectro final. Os rendimentos radicalares foram estimados nesses experimentos. O 

rendimento total de radicais captados por DBNBS e POBN não variou mais do que 

duas vezes com o pH. O rendimento do radical aduto DBNBS-2-hidroxietila foi 

estimado em 15 e 9 µMa pH 4 (Fig. 7A) e pH 7, respectivamente. No caso do aduto 

POBN-1-hidroxietila, os rendimentos estimados foram de 135 e 180 µM a pH 4 (Fig. 

78) e pH 7, respectivamente. Embora a concentração de radicais captados seja no 

geral menor do que a concentração total de radicais formados, um rendimento do 

radical 2-hidroxietila bem menor que o do radical 1-hidroxietila é consistente com 

estudos de radiólise de pulso (Asmus e col., 1973). Tais estudos demonstraram que a 

oxidação de etanol por radicais hidroxila produz radicais 1-hidroxietila, 2-hidroxietila e 

etoxila em rendimentos de 84,3, 13,2 e 2,5%, respectivamente. 

4.1.3. Alquilação de DNA e RNA pelos radicais 1-hidroxietila e 2-hidroxietila 

produzidos por sistemas de Fenton na presença de etanol 

A distribuição de produtos observada durante a alquilação da guanina isolada 

poderia não refletir o padrão de alquilação de resíduos de guanina em ácidos 

nucléicos, porque a estrutura terciária afeta este padrão, principalmente quando íons 

metálicos participam do processo (Hix e col., 1995). Então, a possibilidade de se 

detectar os adutos 8-(1-HE)Gua e 8-(2-HE)Gua em DNA e RNA incubados com etanol 

e sistemas de Fenton foi testada experimentalmente, por HPLC-ECD. 

A análise cromatográfica com detecção amperométrica dos hidrolisados ácidos 

de incubações de RNA ou DNA (1,3 mg/ml) com etanol (100 mM), peróxido de 
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hidrogênio (4 mM) e Fe(II) (1 mM) em pH 4 revelou a formação de 8-(1-HE)Gua e 8-(2-

HE)Gua nos ácidos nucléicos (Fig. 8) . A identificação dos adutos nos hidrolisados foi 

feita pela comparação dos tempos de retenção, espectros de UV e voltamogramas 

hidrodinâmicos com aqueles dos padrões autênticos (dados não mostrados). Em pH 7, 

ambos os adutos foram encontrados nos hidrolisados de RNA tratado com o sistema 

completo, enquanto que nos hidrolisados de DNA tratado somente a 8-(1-HE)Gua foi 

inequivocamente identificada e quantificada (Tabela 3). Mesmo assim, estes 

hidrolisados apresentaram um pequeno pico com o mesmo tempo de retenção que a 

8-(2-HE)Gua e que co-eluía com o padrão autêntico (dado não mostrado). Os 

rendimentos obtidos para a produção dos adutos variaram com o ácido nucléico e o 

pH (Tabela 3). Em todas as condições empregadas, a alquilação foi mais eficiente no 

RNA do que no DNA. 

Tabela 3. Rendimento de produtos hidroxietilados em ácidos nucléicos 

incubados com etanol na presença de peróxido de hidrogênio e Fe(II) 

Sistema 8-(1-HE)Gua 8-(2-HE)Gua 

(pmol/mg)* (pmol/mg)* 

DNA/Fe(II), pH 4 nd** nd 

DNA/Fe(ll)/H2O2, pH 4 nd nd 

DNA/Fe(ll)/H2O2/EtOH, pH 4 1350 190 

DNA/Fe(II), pH 7 nd nd 

DNA/Fe(ll)/H2O2, pH 7 nd nd 

DNA/Fe(ll)/H2Oz/EtOH, pH 7 21 <5*** 

RNA/Fe(II), pH 4 nd nd 

RNA/Fe(ll)/H2O2/EtOH, pH 4 3020 287 

RNA/Fe(II), pH 7 nd nd 

RNA/Fe(ll)/H2Oz/EtOH, pH 7 226 31 

* resultados expressos em pmol de aduto por mg de ácido nucléico, média de 2 
determinações independentes 

** nd = não detectado 
*** a identificação e quantificação inequívoca não foram possíveis com uma única 

separação cromatográfica 
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Figura 8. Cromatogramas representativos obtidos por detecção amperométrica 

de (A) mistura de padrões contendo guanina (56 ng), 8-(1-HE)Gua (51 ng) e 8-

(2-HE)Gua (50 ng); (B) hidrolisado ácido de uma incubação de DNA (1,3 

mg/ml) com Fe(II) (1 mM) em pH 4; (C) hidrolisado ácido de uma incubação de 

DNA (1,3 mg/ml) com Fe(II) (1 mM), H20 2 (4mM) e etanol (100 mM) em pH 4. 

As injeções de (B) e (C) correspondem a 90 µg de DNA não hidrolisado. 
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Apesar da análise de danos oxidativos não estar dentro dos objetivos principais 

deste trabalho, os níveis de 8-oxoGua e 8-oxoAde foram determinados nas 

incubações de DNA, Fe(II) (1 mM), peróxido de hidrogênio (4 mM) na presença e 

ausência de etanol (100 mM). A 8-oxoAde foi analisada nas mesmas condições 

cromatográficas que os adutos alquilados (Fig. 8), enquanto que a 8-oxoGua foi 

analisada em corridas paralelas. As bases oxidadas foram identificadas pela 

comparação de tempo de retenção e espectros de UV com os dos padrões autênticos 

(resultado não mostrado). Como esperado de sistemas Fenton, a guanina e a adenina 

foram oxidadas. A quantificação nos hidrolisados (Tabela 4) mostrou uma tendência 

de rendimentos mais altos dos dois produtos nas incubações contendo etanol. 

Tabela 4. Rendimentos de adutos oxidados em DNA incubado com etanol 

na presença de peróxido de hidrogênio e Fe(II) 

Sistema 8-oxoGua 8-oxoAde 

(pmol/mg)* (pmol/mg)* 

DNA/Fe(II), pH 4 2410 nd** 

DNA/Fe(ll)/H2O2, pH 4 2180 600 

DNA/Fe(ll)/H2OiEtOH, pH 4 7290 1560 

DNA/Fe(II), pH 7 1130 nd 

DNA/Fe(ll)/H2O2, pH 7 3670 520 

DNA/Fe(ll)/H2O2/EtOH, pH 7 3040 649 

* resultados expressos em pmol de aduto por mg de ácido nucléico; média de 2 
determinações independentes 

** nd= não detectado 

4.2. Oxidação de acetaldeído a radicais metila e acetila por peroxinitrito e 

peróxido de hidrogênio/Fe(ll)-EDTA 

Durante os estudos de EPR da oxidação de etanol por sistemas de Fenton (Fig. 

7), foi possível notar que os espectros das incubações contendo DBNBS 

apresentavam uma espécie componente de menor intensidade (Fig. 7 A), 

principalmente em pHs ê.7. Experimentos controle indicaram que aquele sinal não era 

artefatual e era derivado da oxidação do etanol. Por tratar-se de uma espécie 
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radicalar, sua origem e formação foram estudadas. Nestes estudos, dois importantes 

oxidantes biológicos foram utilizados, peroxinitrito e peróxido de hidrogênio na 

presença de Fe(II). A incubação de etanol (15 mM) com peroxinitrito (1 mM) na 

presença de DBNBS (1 O mM) produziu, além do radical aduto DBNBS-2-hidroxietila, 

outro radical aduto que pôde ser inequivocamente identificado como DBNBS-metila 

(aN= 1,41 mT; aH= 1,13mT; aH(mi=0,070mT) (Gatti e col., 1998). Os rendimentos 

relativos desse radical variaram com o pH (Fig. 9). Além de aumentar com o pH, o 

rendimento do radical aduto DBNBS-metila foi maior em incubações contendo 

peroxinitrito do que naquelas contendo H2O2/Fe(ll)-EDTA (resultado não mostrado). 

Este comportamento foi também observado para a produção de radicais livres durante 

a oxidação de piruvato pelos mesmos oxidantes (Vasquez-Vivar e col., 1997). A fonte 

dos radicais metila foi demonstrada substituindo-se o etanol por acetaldeído, que é um 

produto estável da oxidação de etanol. Incubações de acetaldeído com peroxinitrito ou 

H2OiFe(ll)-EDTA/ascorbato, na presença de DBNBS, produziram intensos espectros 

de EPR do radical DBNBS-metila (Fig. 1 0C, E). Na ausência de peroxinitrito (Fig. 1 0A) 

ou Fe(ll)-EDTA (Fig. 100) nenhum sinal foi detectado. A adição de peroxinitrito 

decomposto a incubações contendo acetaldeído e DBNBS não produziu nenhum 

radical aduto (dado não mostrado). Já a adição do oxidante a soluções contendo 

somente o captador de spin produziu um sinal de EPR atribuído anteriormente ao 

aduto DBNBS-OH (Fig. 1 O B) (Kohno e col., 1991 ). Os rendimentos do radical aduto 

DBNBS-metila produzidos durante a oxidação de acetaldeído por peroxinitrito (1 mM) e 

H2O2 (SmM)/Fe(ll)-EDTA (0,SmM)/ascorbato (1 mM) em pH 7,4 foram de 100 e 10 µM, 

respectivamente. Estes rendimentos mostraram-se dependentes do pH (Fig. 11 ), e as 

curvas sigmoidais obtidas apresentaram pontos de inflexão em pHs 6,4 e 7,8 para o 

peroxinitrito e para o sistema H2OiFe(ll)-EDT A/ascorbato, respectivamente. O 

primeiro valor está de acordo com o pKa determinado para o ácido peroxinitroso (pKa= 

6,6) (Merényi e Lind, 1998). Considerando-se que o pKa do acetaldeído (pKa>13) 

(Serjeant e Dempsey, 1979) não está dentro da faixa de pH analisada, a curva obtida 

reflete a desprotonação do ácido peroxinitroso (eq. 6), indicando que a produção de 

radicais metila a partir da oxidação do acetaldeído por peroxinitrito depende do ânion 

peroxinitrito. Analogamente, o perfil obtido para a oxidação por H2OiFe(ll)

EDT A/ascorbato (Fig. 11) também demonstrou a importância da forma desprotonada 

do peróxido na formação de radicais metila, pois reflete a dissociação do peróxido de 
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Figura 9. Espectros de EPR dos radicais adutos de DBNBS obtidos durante a 

incubação de etanol (15 mM) , DBNBS (10mM) e peroxinitrito (1 mM) por 1 min em 

tampão fosfato (100 mM) contendo DTPA {O, 1 mM) em pH: (A) 5, 1; (8) 7,2. Os 

espectros componentes estão marcados(•) DBNBS-metila e (o) DBNBS-2-hidroxietila. 

Condições instrumentais: potência de microondas, 20 mW, constante de tempo, 327,7 

ms; velocidade de varredura, 0,0149 mT/s; amplitude de modulação, 0,05 mT; ganho, 

5,64 X 106. 
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Figura 10. Espectros de EPR dos radicais adutos de DBNBS obtidos durante a incubação 

de DBNBS (20mM) em tampão fosfato (0,2 M) contendo DTPA (O, 1 mM) pH 7,4 com: (A) 

acetaldeído (11 mM); (B) peroxintrito (1 mM); (C) acetaldeído (11 mM) e peroxintrito (1 mM); 

(D) acetaldeído (11 mM) e peróxido de hidrogênio (5 mM); e (E) acetaldeído (11 mM) e 

peróxido de hidrogênio na presença de Fe(ll)-EDTA (0,5 mM). Condições instrumentais: 

potência de microondas, 20 mW, constante de tempo, 327,7 ms; velocidade de varredura, 

0,0149 mT/s; amplitude de modulação, 0,05 mT; e ganho, 2,25 x 105 (A-C) e 1,26 x 106 

(D,E), 
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Figura 11. Efeito do pH nos rendimentos do radical aduto DBNBS-metila produzido 

durante a oxidação de acetaldeído. Os espectros foram obtidos durante a incubação de 

acetaldeído (11 mM) e DBNBS (20 mM) por 1 min à temperatura ambiente em tampão 

fosfato (200 mM), contendo DTPA (O, 1 mM) com (o) peroxinitrito (1 mM) ou (•) peróxido 

de hidrogênio (5 mM)/Fe(ll)-EDTA (0,5 mM)/ascorbato (1 mM). Condicões instrumentais 

como descrito na Figura 10, exceto pelo ganho, que mudou de acordo com o tamanho 

do sinal. Os rendimentos radicalares obtidos na presença de peróxido de hidrogênio 

foram multiplicados por 2. 
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hidrogênio (eq. 7), apesar do ponto de inflexão (pH=7,8) estar bem abaixo do valor do 

pKa do peróxido de hidrogênio (pKa=11 , 7) (Lide, 1993). Neste caso , contudo, o 

sistema é bem mais complexo, pois a formação de radicais metila é completamente 

dependente da presença de íons Fe(II) (Fig. 1 0D,E) e a concentração de Fe(II) diminui 

a medida que o pH da mistura reacional aumenta, já que pHs alcalinos estabilizam 

melhor complexos do metal no estado de Fe(III) (Koppenol , 1994). 

ONOOH tt H+ + ONoo

H2O2 tt H+ + Hoo-

eq.6 

eq .7 

A reação entre peróxido de hidrogênio e íons de metais de transição na forma 

reduzida gera radicais hidroxila (eq . 3). A formação de radicais metila a partir da 

oxidação do acetaldeído por radical hidroxila já havia sido descrita (Puntarulo e 

Cederbaum, 1989). Nesse caso , radicais hidroxila oxidam o acetaldeído a radicais 

acetila que são decompostos a monóxido de carbono e radicais metila (eqs. 8, 9) . 

Entretanto, os dados obtidos (Fig. 11) indicaram que outro mecanismo, dependente do 

ânion peróxido, poderia estar ocorrendo nas condições aqui utilizadas. O mecanismo 

de formação de rad icais metila a partir da oxidação de acetaldeído por H2O2 (5 

mM)/Fe(ll)-EDTA (0,5mM)/ascorbato (1 mM) foi examinado mais detalhadamente por 

experimentos de EPR em presença de DMPO (20 mM) (Fig . 12). Os espectros obtidos 

mostraram que três radicais adutos são produzidos, o DMPO-acetila (aN= 1,52mT; aH= 

1,88 mT) (Rota e col., 1997), o DMPO-metila (aN=1,61 mT; aH=2,32 mT) (Li e col. , 

1988) e o DMPO-hidroxila (aN= 1,50 mT; aH= 1,50 mT) (Li e col. , 1988). Seus 

rendimentos relativos variaram com o pH e com a concentração de acetaldeído. O 

rendimento de todos os adutos aumentou com o aumento do pH da incubação de 5, 1 

para 8,4 (Fig . 12A, 8). Um aumento de 10 vezes na concentração do aldeído (de 11 

para 100 mM) provocou uma diminuição na concentração do radical aduto DMPO

hidroxila e um aumento na concentração dos radicais adutos derivados do acetaldeído 

(Fig. 12 8-D) , como esperado pela competição do acetaldeído e DMPO pelo radical 

hidroxila. Contudo, o rendimento do aduto DMPO-acetila aumentou ca. 2 vezes (de 

16,7 para 36,3 µM), enquanto que o rendimento do rad ical aduto DMPO-metila 

aumentou ca.10 vezes (de 5,4 para 61 ,7 µM). Esta diferença indicou que a produção 

de radicais metila e acetila nestas condições experimentais devia ocorrer por vias 
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Figura 12. Espectros de EPR de radicais adutos de DMPO obtidos durante 

incubações de acetaldeído com peróxido de hidrogênio/Fe(ll)-EDTA. Os 

espectros foram obtidos durante a incubação de DMPO (20 mM), peróxido de 

hidrogênio (5 mM), Fe(ll)-EDTA (0,5 mM) e ascorbato (1 mM) em tampão fosfato 

com: (A) acetaldeído (11 mM), pH 5, 1; (8) acetaldeído (11 mM), pH 8,4; e (C) 

acetaldeído (100 mM) pH 8,4. (D) simulação computacional de (C) considerando 

três radicais adutos (•) DMPO-metila, (o) DMPO-hidroxila, (x) DMPO-acetila. O 

dubleto central em (A) é o radical ascorbila, enquanto que o radical presente em 

baixas concentrações em (C) é DMPO-H. Condições instrumentais: potência de 

microondas, 20 mW; constante de tempo, 163,84 ms; velocidade de varredura, 

0,0596 mT/s; amplitude de modulação, O, 1 mT; e ganho, 5,02 x104. 
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distintas. 

H3C-COH + ºOH • H3c-·co + H2O 

H3c-·co • co + ·cH3 

Resultados 

eq.8 

eq.9 

Estudos cinéticos foram conduzidos para melhor compreensão da etapa inicial 

da interação entre o acetaldeído e a espécie oxidante. A oxidação mediada por 

peroxinitrito foi estudada por experimentos de cinética rápida. A constante bimolecular 

aparente para a reação entre peroxinitrito e acetaldeído foi calculada como 680 M-1 s-1 

em pH 7,4 e 37 ºC , medindo-se as constantes de pseudo-primeira ordem para o 

decaimento do peroxinitrito na ausência e presença de diferentes concentrações de 

acetaldeído (Fig. 13). O valor obtido está na mesma ordem de grandeza que o valor 

determinado para a mesma reação por outros investigadores (830 M-1 s-1 em pH 7,0 e 

25 ºC) (Uppu e cal, 1997). As constantes de pseudo-primeira ordem variaram com o 

pH (Fig. 13, inserto). O perfil de pH obtido no gráfico de kobs, corrigido para a variação 

da constante de decomposição espontânea do peroxinitrito com o pH (kobs-kN), exibiu 

um ponto de inflexão de 6,2, um valor próximo do pKa do ácido peroxinitroso (eq.6) 

(Merényi e Lind, 1998). A cinética entre o acetaldeído e peróxido de hidrogênio não 

pôde ser estudada sob as condições experimentais empregadas porque o consumo de 

H2O2 foi muito baixo na ausência de Fe(ll)-EDTA (dado não mostrado). 

Os efeitos do pH sobre a velocidade de oxidação do acetaldeído (Fig. 13) e a 

formação de radicais metila (Figs. 11, 12) sugeriram um mecanismo de adição 

nucleofílica (Vasquez-Vivar e col., 1997; Knudsen e col., 2000). Neste, a forma 

desprotonada do oxidante ataca o grupo carbonila do acetaldeído, produzindo um 

intermediário hipotético que se cliva produzindo radicais metila, íons formiato e acetato 

homoliticamente, no caso do peroxinitrito (Fig.14) ou redutivamente pela presença de 

íons Fe(II) no caso do sistema H2O2'Fe(ll)-EDTA/ascorbato (Fig.15). Para confirmar 

este mecanismo, os produtos de oxidação estáveis foram analisados. 

Os produtos aniônicos produzidos durante a oxidação do acetaldeído por 

peroxinitrito ou peróxido de hidrogênio na presença de íons ferro foram analisados por 

eletroforese capilar. As incubações foram feitas em água, pois íons fosfato interferiram 

nos eletroferogramas. Os pHs foram controlados pela adição simultânea de soluções 

de HCI ou NaOH. Este procedimento causou pequenas variações nos pHs finais das 
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Figura 13. Constantes de pseudo-primeira ordem para a reação entre 

peroxinitrito e acetaldeído em função da concentração do acetaldeído. A 

concentração inicial do peroxinitrito foi de 0,6 mM, e as reações foram feitas em 

tampão fosfato 100 mM, pH 7,4, contendo DTPA (0,1 mM) a 37 ºC. O inserto 

mostra a dependência de k0bs-kN pelo pH, a 37 ºC. kobs e kN correspondem a 

constante de decomposição do peroxinitrito, na ausência e presença de 

acetaldeído, respectivamente. 
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Figura 14. Mecanismo de adição nucleofílica proposto para a formação de 

radicais metila e íons formiato, acetato, nitrato e nitrito a partir da reação de 

acetaldeído com peroxinitrito. Rota A: isomerização do peroxinitrito a nitrato 

com regeneração do aldeído (Uppu e col., 1997); Rota 8 : transferência de 

elétrons in-cage (Hodges e lngold, 1999); Rota C: escape de elétrons com 

formação de radicais livres (Vasquez-Vivar e col., 1997; Gatti e col. , 1998; 

Goldstein e Czapski, 1998; Lymar e Hurst, 1998; Merényi e Lind, 1998; 

Merényi e col ., 1998; Bonini e col., 1999; Hodges e lngold, 1999). 
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Figura 15. Mecanismos propostos para a formação de radicais metila e 

acetila , íons formiato e acetato, a partir da reação de · acetaldeído com 

peróxido de hidrogênio e Fe(ll)-EDTA. Rota A: produção de radicais hidroxila 

por reação de Fenton (Puntarulo e Cederbaum, 1989; Albano e col. , 1994); 

Rota 8: adição nucleofílica (Vasquez-Vivar e col., 1997). 
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misturas (Tabelas 5 e 6). Os eletroferogramas das misturas reacionais contendo 

peroxinitrito exibiram picos correspondentes a cloreto (proven ientes da síntese do 

peroxinitrito e do ajuste de pH), nitrito, nitrato, formiato e acetato (Fig .16). Os íons 

foram identificados pelos tempos de retenção e co-eluição com padrões autênticos. 

Injeções de soluções de acetaldeído mostraram que traços de íons acetato estavam 

presentes nas soluções de acetaldeído (<1 %, mol/mol) . Uma parte dos íons nitrito 

(18% , mol/mol) e nitrato (18%, mol/mol) são contaminantes provenientes da síntese do 

peroxinitrito . As concentrações destes contaminantes foram determinadas em 

incubações onde o peroxinitrito foi decomposto em meio ácido. Nesta condição, 

assumiu-se que todo peroxinitrito isomeriza-se a nitrato (Kissner e col., 1997; Pfeiffer e 

col. , 1997; Merényi e col., 1998). A produção de formiato, acetato, nitrito e nitrato na 

presença e ausência de acetaldeído em dois pHs diferentes foi quantificada (Tabela 

5). Os rendimentos de formiato foram de 8 e 13% da concentração inicial de 

peroxinitrito em pH 6,7 e 9, 1, respectivamente. O rendimento total de íons orgânicos 

(formiato e acetato) também aumentou com o pH , de 25 para 33%, respectivamente. 

Os rendimentos de nitrito e nitrato foram de ca. 35 e 75% da concentração inicial do 

peroxinitrito e não se mostraram sensíveis a variações de pH. A análise dos produtos 

gerados durante a oxidação de acetaldeído por peróxido de hidrogênio/Fe(II) (Tabela 

6) foi menos informativa, porque o EDTA não pôde ser utilizado. Quando presente nas 

misturas reacionais, o EDTA foi oxidado a muitos produtos que se distribuíram pelos 

eletroferogramas, impedindo a detecção de acetato e formiato. Portanto, Fe(II) foi 

adicionado sem o quelante, o que causou sua rápida oxidação e precipitação de 

hidróxidos nos pHs mais alcalinos. Este fato dificultou a interpretação dos resultados. 

Contudo, foi possível a obtenção de alguns dados relevantes. A produção de formiato 

foi maior em pH mais alcalino e mostrou-se completamente dependente da presença 

de íons Fe(II) , como no caso da formação de radicais metila (Fig . 10), indicando que a 

formação de radicais metila e íons formiato ocorrem pela mesma rota. 
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Figura 16. Eletroferogramas representativos da incubação de peroxinitrito (10 

mM) em pH 6,8 na ausência (A); e na presença (B) de acetaldeído (100 mM). 
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Tabela 5. Produção de nitrato, nitrito, formiato e acetato durante a 

oxidação de acetaldeído (100 mM) por peroxinitrito (1 O mM) 

Sistema [NO3-] (mM)* [NO2-] (mM)* [Hcoo-1 (mM) [H3c-coo-1 (mM)* 

Aa/ ONoo-,pH 6,7 7,60 ± 0,83 2,48 ± 0,33 0,79 ± 0,03 1,69 ± 0,31 

Aa/ ONOO-, pH 9, 1 7,95 ± 0,82 2,75 ± 0,37 1,30 ± 0,09 1,97 ± 0,21 

ONoo-, pH 6,8 8,62 ± 0,21 1,90±0,15 

ONOO-, pH 9,0 5,01 ± 0,20 5,50 ± 0,27 

* os valores (média±desvio padrão) foram corrigidos para as contaminações presentes 
em soluções de acetaldeído (100 mM) (0,23 ± 0,06 mM acetato) e peroxinitrito (10 mM) (1,92 ± 
0,10 mM nitrato e 1,76 ± 0,06 mM nitrito) 

Tabela 6. Produção de formiato e acetato durante a oxidação de 

acetaldeído (11 mM) por peróxido de hidrogênio (5 mM) e Fe(II) (0,5 mM) 

Sistema [Hcoo-1 (mM) [H3C-coo-1 (mM)* 

Aa/ H2O2/ Fe(II), pH 8, 1 0,29 ± 0,01 0,77 ± 0,03 

Aa/ H2O2, pH 7,3 nd** O, 19 

Aa/ H2O2/ Fe(II), pH 10,2 0,33 ± 0,01 1,84 ±0,11 

Aa/ H2O2, pH 10,3 nd 2,13±0,17 

* os valores (média±desvio padrão) foram corrigidos para as contaminações presentes 
em soluções de acetaldeído (100 mM) (0,23 ± 0,06 mM acetato) 

** nd= não detectado 

4.3. Oxidação de acetaldeído a radicais metila e acetila por sistemas enzimáticos 

e in vivo 

Apesar de alguns trabalhos da literatura já terem mostrado a formação de 

radicais livres durante o metabolismo do acetaldeído in vitro (Fridovich, 1989; 

Puntarulo e Cederbaum, 1989; Rajasinghe e col., 1990; Gonthier e col., 1991; Albano 

e col., 1994), nenhum deles caracterizou os radicais produzidos. Portanto, sistemas 
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potencialmente relevantes para o metabolismo do acetaldeído foram examinados 

quanto à produção de radicais livres. 

4.3.1. Xantina oxidase e partículas submitocondriais 

Uma das enzimas que podem metabolizar acetaldeído é a xantina oxidase, uma 

flavoenzima cuja conversão da forma desidrogenase para oxidase aumenta durante a 

intoxicação por etanol (Sultatos, 1988; Batteli e col., 1992). A possibilidade do 

acetaldeído ser oxidado a radicais metila pela xantina oxidase foi avaliada. Incubações 

contendo acetaldeído (80 mM), xantina oxidase (6 mU/mL) e Fe(llI)-EDTA (5 µM) na 

presença do captador de spin DMPO (80mM) apresentaram um espectro de EPR 

composto de três radicais adutos de DMPO (Fig . 17 A). Esses radicais adutos foram 

identificados por simulação computacional dos espectros experimentais como os 

radicais aduto DMPO-acetila (aN=1,52 mT; aH=1,87 mT) (Rota e cal., 1997), DMPO

metila (aN=1,62 mT; aH= 2,32 mT) e DMPO-hidroxila (aN=1,49 mT; aH= 1,49 mT) (Li e 

col., 1988). Já era conhecida a produção de radicais superóxido, peróxido de 

hidrogênio e radicais acetila durante a oxidação de acetaldeído por xantina oxidase 

(Fridovich, 1989; Puntarulo, e col., 1989; Albano e cal., 1994). Radicais acetila haviam 

sido identificados por experimentos de EPR utilizando-se POBN como captador de 

spin (Albano e cal., 1994). Como já discutido anteriormente, os radicais adutos de 

POBN possuem constantes de desdobramento hiperfino muito semelhantes, o que 

torna difícil a identificação de radicais apenas por esses parâmetros. Além disso, a 

baixa concentração de acetaldeído empregada por Albano e col. (2 mM) produziu 

baixos rendimentos de radicais, comprometendo suas identificações. Em nossos 

estudos, experimentos controle mostraram que a produção de radicais foi dependente 

da presença de acetaldeído (Fig . 17 B). A dependência da enzima foi também 

demonstrada (Fig. 17 C) porque alopurinol, um inibidor competitivo da xantina oxidase, 

inibe o rendimento de radicais adutos (Fig. 17D). Sem a adição de Fe(lll)-EDT A, a 

intensidade do sinal foi reduzido para ca. 60% da intensidade original (dado não 

mostrado). Mesmo na ausência de Fe(llI)-EDTA exógeno e na presença de desferal (1 

mM), o sinal de EPR não foi completamente inibido (Fig. 17E). Este resultado indicou 

que íons de metais de transição são necessários para a formação de radicais livres e 
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Figura 17. Espectros de EPR dos radicais adutos de DMPO produzidos durante a 

incubação de acetaldeído com xantina oxidase. Os espectros foram obtidos após 

incubação de acetaldeído (80 mM) com xantina oxidase (6mU/mL), Fe(llI)-EDTA (5 µM) 

e DMPO (80 mM) por 15 min, a 36 ºC em tampão fosfato pH 7,8. (A) sistema completo; 

(B) como A, mas sem acetaldeído; (C) como em A, mas sem xantina oxidase; (D) como 

A , com adição de alopurinol (1,5 mM); (E) como A, na ausência de Fe(lll)-EDTA e 

presença de desferal (1 mM). Os espectros componentes estão marcados (•) DMPO

metila; (o) DMPO-acetila; e (e::; ) DMPO-hidroxila . Condições instrumentais: potência de 

microondas, 20 mW; constante de tempo, 327,7 ms; velocidade de varredura, 0,0298 

mT/s; amplitude de modulação, O, 1 mT; e ganho, 1 x106 . 
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e a enzima devia estar contaminada por traços metálicos que não conseguiram ser 

removidos pelo tratamento com CHELEX ou pela incubação com desferal (Lloyd e 

Mason, 1990). 

Nossos resultados (Fig. 17) são consistentes com a proposta original de que o 

acetaldeído atua tanto como substrato da xantina oxidase, produzindo radicais 

superóxido e peróxido de hidrogênio, como um alvo para estas espécies (Fridovich , 

1989; Puntarulo e Cederbaum, 1989; Albano e col. , 1994). Duas rotas são possíveis 

para a oxidação mediada por peróxido de hidrogênio, ambas dependentes de metais 

de transição (Fig. 15). Para examinar a ocorrência da rota tipo Fenton (Fig.15, rota A), 

ensaios de competição foram realizados. Como esperado da competição entre o 

aldeído (eq. 8) e o DMPO (eq. 10) pelos radicais hidroxila, os rendimentos dos radicais 

adutos DMPO-hidroxila diminuíram com o aumento da concentração de acetaldeído. 

Já os rendimentos dos radicais adutos DMPO-metila e DMPO-acetila aumentaram até 

atingir saturação (Fig. 18A). 

DMPO + ºOH • DMPO-ºOH eq. 10 

Contudo, com altas concentrações do aldeído, os rendimentos dos radicais 

adutos não responderam à concentração de DMPO (Fig . 18B). Por exemplo, com 

acetaldeído (80 mM) o rendimento de DMPO-hidroxila esperado do gráfico obtido (Fig . 

18A) seria máximo. Neste caso, como as constantes de velocidade das reações do 

radical hidroxila com DMPO (4,3 x 109 M1 .s-1
) (Büxton e col. , 1988) e com acetaldeído 

(3 ,6 x 109 M-1 .s-1
) (Schuchman e von Sonntag, 1988) são praticamente idênticas, 

metade do radical hidroxila produzido deveria reagir com o acetaldeído e metade com 

o DMPO (80 mM). Em concentrações mais altas que 80 mM, o DMPO deveria captar 

mais radicais hidroxila que o acetaldeído, e concentrações ainda maiores deveriam 

inibir a produção de radica is livres derivados do acetaldeído (Puntarulo e Cederbaum, 

1989). Esta tendência, entretanto, não foi observada nas condições experimentais 

empregadas (Fig . 18B). Os rendimentos dos radicais adutos DMPO-metila e DMPO

acetila aumentaram com o aumento da concentração de DMPO, sugerindo que o 

mecanismo de Fenton (eqs. 8,9; Fig.15 rota A) não deve representar a única via de 

formação de radicais derivados do acetaldeído durante a oxidação por xantina 

oxidase. 
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Figura 18. Efeito das concentrações de (A) acetaldeído e (B) DMPO nos 

rendimentos dos radicais adutos de DMPO produzidos durante a oxidação do 

acetaldeído pela xantina oxidase. Condições experimentais e instrumentais como 

descrito na Figura 17. (•) DMPO-metila; (o) DMPO-acetila, e (CJ) DMPO-hidroxila . 
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Espectros muito semelhantes aos obtidos com o sistema da xantina oxidase 

foram obtidos em incubações de acetaldeído (100 mM), DMPO (50 mM) e partículas 

submitocondriais (12 mg/ml) na presença de succinato (1 O mM) e antimicina A (0,3 

mM) (Fig. 19A). Os componentes do espectro foram confirmados por simulação 

computacional como o DMPO-metila, o DMPO-acetila e o DMPO-hidroxila (Fig . 198). 

A diminuição da concentração de acetaldeído para 50 mM inibiu em ca. 30% a 

intensidade do sinal (dado não mostrado). Na ausência de antimicina A, nenhum sinal 

foi detectado (Fig. 19C), enquanto que a ausência de acetaldeído levou à detecção 

apenas do radical aduto DMPO-hidroxila, que decai rapidamente durante a aquisição 

do espectro (Fig. 19D). Isso deve ser resultado de sua redução para a hidroxilamina 

correspondente, que não é radicalar e portanto não é detectável por EPR. Esses 

resultados indicaram que partículas submitocondriais de coração bovino são capazes 

de metabolizar acetaldeído a radicais metila e acetila, em um processo dependente do 

vazamento de elétrons da cadeia de transporte de elétrons, uma vez que a presença 

de antimicina A foi essencial para a detecção destes radicais (Fig. 19C). Este 

composto é um inibidor do complexo Ili da cadeia respiratória e portanto, impede o 

fluxo normal de elétrons até a citocromo oxidase. Conseqüentemente aumenta a 

produção de superóxido e peróxido de hidrogênio pela mitocôndria (Boveris e Chance, 

1973) e por partículas submitocondriais (Giulivi e col., 1995). 

4.3.2. Administração de acetaldeído a ratos 

A observação de que radicais metila e acetila são produzidos durante o 

metabolismo do acetaldeído por oxidantes biológicos (Figs. 1 O, 12) e por sistemas 

enzimáticos potencialmente relevantes no metabolismo do etanol (Figs. 17-19), tornou 

importante examinar a produção desses radicais in vivo. Os estudos de detecção de 

metabólitos radicalares in vivo empregam geralmente o captador de spin POBN 

(Kadiiska e col., 1994; Moore e col., 1995; Kadiiska e Mason, 2000), pois ele pode ser 

administrado em altas doses. Também, produz adutos relativamente estáveis, em 

comparação com o captador DMPO (Knecht e Mason, 1993) que utilizamos nos 

estudos in vitro. Contudo, os radicais adutos de POBN são muito parecidos entre si, 

tornando difícil a identificação inequívoca do radical captado quando não se emprega 

o substrato marcado isotopicamente. Como o metabolismo do acetaldeído in vitro 
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Figura 19. Espectros de EPR dos radicais adutos de DMPO produzidos durante a 

incubação de acetaldeído com partículas submitocondriais. Os espectros foram 

obtidos após 1 min de incubação de acetaldeído (100 mM) com SMP (12 mg/ml), 

succinato (10 mM), antimicina A (0,3 mM) e DMPO (50 mM), em PBS, pH 7,4. (A) 

sistema completo; (8) simulação computacional de (A); (C) como em (A), mas na 

ausência de antimicina A; e (D) como (A), mas na ausência de acetaldeído. Os 

espectros componentes estão marcados como: (•) DMPO-metila; (o) DMPO-acetila; 

(•) DMPO-hidroxila. Condições instrumentais: potência de microondas, 31 mW; 

constante de tempo, 655 ms; velocidade de varredura, 0,015 mT/s; amplitude de 

modulação, 0,15 mT; e ganho, 1,42 x106• 
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resultou na detecção de três radicais adutos, o DMPO-metila, DMPO-acetila e DMPO

hidroxila, os estudos in vivo foram precedidos da caracterização dos correspondentes 

radicais adutos de POBN. A incubação de acetaldeído (80 mM) com peróxido de 

hidrogênio (5 mM) e Fe(ll)-EDTA (O , 1 mM) em pH 5,0 e presença de POBN (100 mM) 

produziu um espectro de EPR composto de pelo menos dois radicais adutos (Fig. 

20A) . A simulação computacional deste espectro fo i consistente com a presença de 

três radicais adutos, o POBN-acetila (aN=1 ,50 mT; aH= 0,30 mT), o POBN-metila (aN= 

1,60 mT; aH= 0,27 mT) e o POBN-hidroxila (aN= 1,49 mT; aH= O, 19 mT) (Li e cal., 

1988) em rendimentos relativos de 57, 37 e 6%, respectivamente (Fig . 20B). A 

proporção relativa de radicais mudou com o tempo. Após 30 minutos de incubação, o 

espectro era dominado pelo radical aduto POBN-metila (74%) (Fig. 20C). 

Experimentos idênticos foram conduzidos na presença de acetaldeído marcado com 
13C em ambos os carbonos (Fig . 21). Como esperado, o espectro apresentou linhas 

adicionais resultantes da contribu ição dos núcleos de 13C (1=1/2) (Fig. 21A). A 

simulação computacional mostrou-se consistente com a presença de três radicais 

adutos, o POBN-•13CO13CH3 (aN=1,49 mT; aH= 0,29 mT; a13c=0,58 mT), o POBN

·13CH3 (aN= 1,60 mT; aH= 0,28 mT; a13c= 0,50 mT) e o POBN-·oH (aN= 1,50 mT; aH= 

O, 18 mT) em rendimentos relativos de 38 , 35 e 27%, respectivamente (Fig. 21 B) . Esta 

simulação caracterizou os parâmetros de EPR do radical aduto POBN-acetila. 

Novamente, este aduto não se mostrou estável e após 20 minutos de incubação o 

espectro foi dominado pelo espectro do radical aduto POBN-metila (63%) (Fig. 21C). 

Estes resultados mostraram que o POBN poderia ser útil no estudo do metabolismo do 

acetaldeído in vivo. 

Frações de bile coletadas de ratos tratados com POBN (1 g/kg, i.p.) e 

acetaldeído (1 g/kg; i.g .) produziram espectros de EPR típicos de radicais adutos de 

POBN (Fig. 22 B) que foram de 3 a 5 vezes mais intensos que os espectros das 

frações de bile de ratos tratados apenas com POBN (Fig . 22A). Os espectros 

mostrados na Fig . 22 correspondem às frações de bile coletadas entre 60-80 min após 

o tratamento e são essencialmente iguais às anteriores, exceto pela intensidade do 

sinal, que aumentou com o tempo (dados não mostrados). As amostras, cujos 

espectros estão mostrados na Figura 22 A,B foram tratadas com ferricianeto (1 mM) 

por 1 hora, pois este tratamento aumentou a intensidade dos sinais, indicando que os 

adutos ou foram excretados na forma de hidroxilaminas, ou foram reduzidos a essa 
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Figura 20. Espectros de EPR dos radicais adutos de POBN obtidos durante 

incubações de acetaldeído com peróxido de hidrogênio/Fe(ll)-EDT A. Os 

espectros foram obtidos após os tempos especificados de incubação de 

acetaldeído (100 mM), peróxido de hidrogênio (5 mM), Fe(ll)-EDTA (0,5 mM) e 

POBN (100 mM), em tampão acetato pH 5,0. (A) 3 min; (B) simulação 

computacional de (A); e (C) 20 min. Os espectros componentes estão marcados 

como (•) POBN-metila e (o) POBN-acetila. Condições instrumentais: potência de 

microondas, 20mW; constante de tempo, 164 ms; velocidade de varredura, 0,095 

mT/s; amplitude de modulação, 0,05 mT e ganho, 3,99 x104. 
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Figura 21. Espectros de EPR de radicais adutos de POBN obtidos durante 

incubações de acetaldeído (marcado com 13C nos dois carbonos) com peróxido 

de hidrogênio/Fe(ll)-EDT A. Os espectros foram obtidos após os tempos 

especificados de incubação de acetaldeído (100 mM), peróxido de hidrogênio (5 

mM), Fe(ll)-EDTA (0,5 mM) e POBN (100 mM), em tampão acetato pH 5,0. (A) 

7min; (B) simulação computacional de (A); e (C) 20 min. Duas linhas do radical 

POBN-13CO-13CH3 que não se sobrepõem ao POBN-13CH3 estão marcadas (o) 

nas figuras (A) e (C) para mostrar o decaimento do sinal com o tempo. Condições 

instrumentais: potência de microondas, 20mW; constante de tempo, 164 ms; 

velocidade de varredura, 0,095 mT/s; amplitude de modulação, 0,05 m e ganho, 

3,99 x104• 

61 



Resultados 

1 mT 

A 

B 

e 

D 

Figura 22. Espectros de EPR dos radicais adutos de POBN presentes na bile 

de ratos tratados com acetaldeído (1 g/kg) e POBN (1 g/kg) . Frações de biles 

foram coletadas de 60-80 min. (A) ratos tratados com POBN; (B) ratos tratados 

com acetaldeído e POBN; (C) ratos tratados com POBN mais a adição de 

acetaldeído (30 mM) à bile com 1 h incubação; (D) como (C), após adição de 

ferricianeto de potássio (1 mM) e mais 1 h de incubação. Condições 

instrumentais: potência de microondas, 20 mW; constante de tempo, 1310 ms; 

velocidade de varredura, 0,012 mT/s; amplitude de modulação, O, 1 mT e ganho, 

2x 105• 
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forma pelos redutores presentes na bile (Sentjurc e Mason, 1992; Stoyanovsky e 

Cederbaum, 1999). A intensidade do espectro da bile de ratos controle (Fig. 22A) não 

aumentou após a adição de acetaldeído (30 mM) e 1 hora de incubação (Fig. 22C) , 

nem após adição de ferricianeto (1 mM) e mais 1 hora de incubação, descartando a 

possibilidade de formação ex vivo dos radicais detectados (Fig. 22D). Portanto , esses 

resultados indicaram que a maior parte dos radicais adutos de POBN detectados na 

bile dos ratos tratados foram derivados do metabolismo do acetaldeído no animal. 

Como já comentado, estes experimentos apenas não poderiam identificar os radicais 

captados. Esses radicais poderiam ser derivados do acetaldeído ou de biomoléculas 

eventualmente oxidadas durante o metabolismo do aldeído (Wright e col. , 1999). Para 

abordar este problema, acetaldeído marcado isotopicamente em ambos os carbonos 

foi administrado aos ratos. Os espectros de EPR da bile dos animais tratados com o 

acetaldeído marcado (1g/kg , i.g .) e POBN (1g/kg , i.p.) apresentaram as linhas 

adicionais esperadas do 13C (Fig . 23A) . A simulação computacional deste espectro 

forneceu o melhor ajuste assumindo-se dois radicais adutos, o POBN-•13CH3 (aN= 1,58 

mT; aH= 0,28 mT; a1 3c= 0,46 mT) e outro radical aduto de carbono não marcado 

isotopicamente (aN= 1,56 mT; aH= 0,27 mT) em rendimentos relativos de 15 e 85%, 

respectivamente (Fig. 23B) . O radical aduto POBN-acetila não foi detectado neste 

experimento. Provavelmente, a baixa estabilidade deste radical impediu sua detecção 

in vivo. Entretanto, como a descarbonilação do radical acetila é uma das vias possíveis 

para a formação de radicais metila a partir de acetaldeído (eqs. S-;9), a detecção do 

radical metila in vivo fornece evidências da produção de ambos os radicais durante o 

metabolismo in vivo do acetaldeído. Os resultados obtidos também mostraram que o 

metabolismo do acetaldeído produz adutos de radicais livres derivados de moléculas 

endógenas (Fig . 23). A presença de adutos derivados de biomoléculas em biles de 

animais tratados com drogas ou metais de transição já havia sido reportada (Kadiiska 

e col. , 1994, 1998; Kadiiska e Mason, 2000). A natureza destes adutos ainda não é 

conhecida , embora radicais derivados de lipídeos como os radicais etila ou pentila têm 

sido tentativamente identificados em alguns casos (Kadiiska e Mason, 2000). 
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1 mT 

B 

Figura 23. Espectros de EPR dos radicais adutos de POBN presentes na bile de 

ratos tratados com acetaldeído marcado com 131,2-C(1 g/kg) e POBN (1 g/kg). 

Frações de biles foram coletadas de 60-80 min. (A) espectro experimental; e (B) 

simulação computacional. Condições instrumentais: potência de microondas, 20 

mW; constante de tempo, 1310 ms; velocidade de varredura, 0,012 mT/s; amplitude 

de modulação, O, 1 mT e ganho, 2x 105• 
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4.4. Detecção de 8-(1-HE)Gua em ácidos nucléicos isolados de ratos controle e 

tratados com etanol 

Os resultados obtidos para a alquilação de DNA e RNA in vitro (Fig . 8, Tabela 3) 

mostraram que os radica is 1-hidroxietila e 2-hidroxietila são capazes de alquilar a 

guanina, mesmo quando esta faça parte de uma estrutura maior e mais complexa. 

Também, dados da literatura mostravam que o radical 1-hidroxietila é produzido 

durante o metabolismo do etanol in vivo (Knecht e col., 1990; Moore e col. , 1995). 

Conseqüentemente, a possibilidade desses radicais alquilarem ácidos nucléicos in 

vivo foi examinada. Como somente o radical 1-hidroxietila havia sido inequivocamente 

detectado in vivo, os esforços foram dirigidos para a detecção do aduto 8-(1-HE)Gua. 

Nos experimentos iniciais foram analisados hidrolisados de RNA de fígado de 

ratos por HPLC com detecções UV-PDA e eletroquímica. Os hidrolisados foram pré

purificados por cromatografia de troca iônica e as frações correspondentes ao tempo 

de retenção da 8-(1-HE)Gua foram coletadas, concentradas e então analisadas por 

detecção coulométrica (0,SV) após separação cromatográfica por fase reversa. A 

análise das frações provenientes de RNA de fígado de ratos tratados com etanol por 

12 horas (Sg/kg, i.g. ; n=3) revelou a presença de um pico com tempo de retenção igual 

ao do padrão autêntico (Fig . 248) . A adição de padrão autêntico a estas amostras 

revelou que o pico co-eluía com a 8-(1-HE)Gua sintetizada (Fig. 24(?). Contudo, a 

análise das frações provenientes de RNA de ratos não tratados (n=3) mostrou também 

a presença de um pico com o mesmo tempo de retenção que o do padrão e de mesma 

intensidade que os picos das frações dos animais tratados (Fig. 24 A, 8). Assumindo

se que o pico detectado fosse realmente o aduto 8-(1-HE)Gua, a administração de 

etanol não apresentou efeitos após 12 horas de tratamento e níveis basais de ca. 20 

fmol aduto/µg RNA foram encontrados no RNA de fígado de ratos. Infelizmente, a 

baixa quantidade do composto detectado não permitiu a obtenção de seu espectro de 

UV, impedindo sua identificação inequívoca. Tais resultados mostraram que a 

detecção e análise da 8-(1-HE)Gua in vivo requeria uma metodologia mais seletiva . 

4.4.1. Desenvolvimento da metodologia de HPLC-MSIMS 

Para este propósito, a detecção por espectrometria de massa em tandem com 

ionização por electrospray pareceu bem adequada, pois além de muito sensível, tem a 
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Figura 24. Cromatogramas representativos das frações correspondentes ao 

aduto 8-(1-HE)Gua obtidas de 100 µg de RNA de fígado de ratos tratados com 

(A) água (2 ml); (B) etanol (5g/kg, i.g., 12 h); (C) como em B., mas com 

adição de 0,35 ng de padrão autêntico. O pico analisado está indicado. 

Coluna C18, eluída com fosfato de potássio 50 mM, pH 5,3 contendo 4% 

metanol, 0,5 mUmin. 
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vantagem de ser muito seletiva (Ravanat e cal., 1998; Andrews e cal., 1999; Doerge e 

cal., 1999; Weimann e cal., 2001). Portanto , foi desenvolvida para a análise da 8-(1-

HE)Gua in vivo uma metodologia de HPLC-MS/MS, no modo MRM. Resumidamente, 

neste modo é possível determinar no primeiro quadrupolo do espectrômetro os 

compostos que deverão passar para o segundo quadrupolo, selecionando-se o valor 

m/z dos compostos a serem ionizados. No segundo quadrupolo (câmara de colisão), 

os íons selecionados pela relação massa/carga são fragmentados. No terceiro 

quadrupolo, selecionam-se os íons-filhos derivados das fragmentações típicas do 

analito. Assim, monitorando-se as transições adequadas, a detecção em tandem 

garante alta seletividade metodológica. De fato, após seleção e refinamento dos 

parâmetros, as transições 199• 181, 196• 178 e 152• 135 foram escolhidas para a 

detecção de [M+3] 8-(1-HE)Gua, 8-(1-HE)Gua e guanina, respectivamente. As 

transições 199• 181 e 196• 178 representam as fragmentações correspondentes à 

perda do grupo -OH sob a forma de H2O (Fig. 5) do aduto marcado isotopicamente 

em157,9-N e138-C e não marcado, respectivamente. A transição 152• 135 representa a 

fragmentação correspondente à perda do grupo -NH2 exocíclico da guanina. 

Cromatogramas representativos da análise de uma mistura de [M+3] 8-(1-HE)Gua 

(100 fmol) , 8-(1-HE)Gua (100 fmol) e guanina (55 pmol) apresentaram um pico bem 

definido para cada transição (Fig. 25) demonstrando a alta seletividade do método 

desenvolvido. A sensibilidade mostrou-se muito boa, sendo possível a detecção de até 

70 fmol de [M+3] 8-(1-HE)Gua com a relação altura sinal/altura ruído maior que 3 

(dado não mostrado). Para a quantificação, a detecção por espectrometria de massa 

requer uma curva de calibração onde a resposta do analito é normalizada por uma 

quantidade conhecida de um outro composto, preferencialmente o próprio analito 

isotopicamente marcado (Yen e col., 1996; Weimann e cal., 2001). Portanto, uma 

curva de calibração para a 8-(1-HE)Gua foi feita (Fig . 26) . A resposta mostrou-se linear 

na faixa de 0,06-2,0 pmol, com R2=0,99. Assim, o estabelecimento de um método 

seletivo para a detecção desse aduto permitiu sua análise in vivo . 

4.4.2. Detecção de 8-(1-HE)Gua em RNA 

Os hidrolisados de RNA de fígado de ratos contendo o padrão isotopicamente 

marcado foram submetidos à pré-purificação por separação cromatográfica, desta vez 

por fase reversa, e as frações correspondentes ao tempo de retenção da [M+3] 8-(1-
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Figura 25. Cromatogramas representativos monitorados por detecção de MS/MS 

no modo MRM de uma mistura de padrões contendo A. 8-(1-HE)Gua (100 fmol); 

B. [M+3] 8-(1-HE)Gua (100 fmol); e C. guanina (55 pmol). As transições 

monitoradas estão indicadas. A separação cromatográfica foi obtida por uma 

coluna de fase reversa C18 Supelco ( 2, 1 x 250 mm; 5 µm), eluída com acetonitrila 

15% v/v, a O, 12 ml/min. Condições instrumentais: voltagem do capilar, 2,5kV, 

temperatura da fonte, 85 ºC, voltagem do cone, 15V, e energia de colisão, 16 eV. 
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Figura 26. Curva de calibração para [M+3] 8-(1-HE)Gua. O aduto 

isotopicamente marcado (1, 16 pmol) e diferentes quantidades de 

aduto não marcado isotopicamente (0,06-2 pmol) foram injetados no 

sistema HPLC-MS/MS. Condições instrumentais: como descrito na 

Figura 25. Os valores representam a média de 3 determinações 

independentes. 
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HE)Gua foram coletadas, concentradas e então analisadas por HPLC-MS/MS. As 

frações provenientes de RNA de fígado de ratos tratados com etanol (5g/kg, i.g .) por 3 

e 12 horas, assim como os de ratos controle, tratados apenas com água (2mL/rato, 

i.g.), apresentaram um pico que co-eluía com o pico do padrão interno marcado. 

Cromatogramas representativos estão mostrados na Figura 27. Duas transições foram 

monitoradas para assegurar uma maior seletividade: a perda de H2O, representada 

pelas transições 199• 181 e 196• 178 (para o aduto [M+3]8-(1-HE)Gua) e 8-(1-

HE)Gua), respectivamente), e a perda seqüencial de H2O e -NH2, representada pelas 

transições 199• 164 e 196• 161 (para o aduto [M+3]8-(1-HE)Gua) e 8-(1-HE)Gua), 

respectivamente) (Fig. 5) . Em ambas as transições um pico com o mesmo tempo de 

retenção do padrão autêntico isotopicamente marcado foi detectado (9,5 min) nos 

canais 196• 178 (Fig . 27 B,D). A quantificação destes picos mostrou que o RNA 

hepático de ratos controle apresentou 3,5±0,5 adutos/106 Gua. O tratamento com 

etanol por 3h elevou este nível para 4,9±0,5 e o tratamento por 12h diminuiu o nível 

para 2,4±0,5 adutos/106 Gua (Fig. 29). Esses valores não foram estatatisticamente 

diferentes, mas mostraram que RNA hepático de ratos não tratados com etanol já 

apresenta um nível basal de 8-(1-HE)Gua, o qual aumenta após 3h de tratamento e 

decai após 12h para níveis ainda menores que nos animais não tratados. Os 

cromatogramas das frações coletadas dos solventes de hidrólise e das soluções de 

isolamento dos ácidos nucléicos não apresentaram nenhum pico co-eluindo com o 

padrão interno (dados não mostrados). Estes resultados demonstram que o pico 

detectado não era uma contaminação proveniente dos solventes da hidrólise, das 

soluções de isolamento dos ácidos nucléicos, e nem de carry over dos sistemas 

cromatográficos. lsômeros de posição da 8-(1-HE)Gua foram co-injetados com as 

amostras de ratos nas mesmas condições para a verificação de seus tempos de 

retenção, devido à possibilidade de também serem detectados nas transições 

monitoradas. A adição de N7-(2-HE)Gua, uma lesão encontrada endogenamente em 

DNA de humanos e animais (Wu e col., 1999) a uma amostra de rato controle produziu 

cromatogramas compostos de 2 picos no canal da . transição 196• 178 e um pico no 

canal da transição 199• 181 (Fig. 28A,B), mostrando que o pico analisado (9,5 min) 

não é N7-(2-HE)Gua (11 min). A adição de [M+3] 8-(2-HE)Gua, aduto produzido pelo 

ataque do radical 2-hidroxietila a guanina (Figs. 1-6), a uma amostra de rato controle 
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Figura 27. Cromatogramas representativos obtidos por detecção de 

MS/MS modo MRM de frações de RNA de fígado de ratos tratados com 

etanol (Sg/kg) por 12h. A e B são transições correspondentes a perda 

de H2O; C e D correspondem a perda de H2O + NH2 . A, C e B, D são 

canais para transições de padrão interno e padrão normal, 

respectivamente. Condições cromatográficas e instrumentais: como 

descrito na Figura 25. Injeção correspondente a 50 µg de RNA não

hidrolisados. 
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Figura 28. Cromatogramas representativos obtidos por detecção MS/MS 

modo MRM de frações de RNA de fígado de ratos controle, adicionados 

de: A e B N7-(2-HE)Gua padrão, e C e D [M+3]8-(2-HE)Gua padrão. 

Todos os canais representam transições referentes a perda de H2O. A, C 

e 8, D são canais para transições de padrão interno e padrão normal, 

respectivamente. Condições cromatográficas e instrumentais: como 

descrito na Figura 25. 
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Figura 29. Níveis de 8-(1-HE)Gua determinados em RNA de diferentes fontes por 

HPLC-MS/MS. Os valores correspondem aos níveis determinados em RNA de 

fígado de ratos tratados com etanol (5g/kg) por 3 e 12h ou água (2 ml), RNA 

comercial de fígado de bezerro submetido às etapas de isolamento e hidrólise do 

RNA (clRNA tratado), ou submetido diretamente à hidrólise (clRNA), RNA 

comercial de levedura e GTP de músculo de cavalo em uma mistura contendo 

25%GTP, 25%ATP, 25% CTP e 25% UTP. Os valores representam a média de n 

ratos ou experimentos independentes ±erro padrão. 
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produziu cromatogramas compostos de 1 pico no canal da transição 196• 178, 

correspondente ao a duto 8-(1-HE)Gua, e dois picos no canal da transição 199• 181 , 

correspondentes ao [M+3] 8-(1-HE)Gua (9,5 min) e [M+3] 8-(2-HE)Gua (14,5min). 

Esses resultados demonstraram que nem N7-(2-HE)Gua nem 8-(2-HE)Gua co-eluíram 

com 8-(1-HE)Gua, indicando que o pico detectado nos hidrolisados de RNA de ratos 

era, de fato, 8-(1 -HE)Gua. 

Apesar do cromatograma das soluções de isolamento do RNA não ter 

fornecido nenhuma evidência de contaminação cruzada, uma possível explicação para 

a detecção do aduto tanto em ratos controles como tratados em níveis comparáveis 

seria o aprisionamento do aduto pela macromolécula RNA através de interações não

covalentes durante seu isolamento do fígado. Esta hipótese foi avaliada preparando-se 

uma solução de RNA comercial de fígado de bezerro e dividindo-a em duas partes: 

uma foi submetida a todas as etapas de isolamento e hidrólise e a outra foi 

diretamente hidrolisada. Ambas foram pré-purificadas na presença do padrão interno e 

analisadas. Surpreendentemente, o aduto 8-(1-HE)Gua foi detectado em ambas as 

amostras, em níveis similares aos encontrados em amostras dos ratos: 4,3 e 4,0 

adutos/106 Gua, nos RNAs de fígado de bezerro submetido às etapas de isolamento e 

diretamente hidrolisado, respectivamente (Fig . 29). Esses resultados mostraram que 

as etapas de isolamento de RNA não elevaram o nível de aduto encontrado, e 

sugeriram que o RNA de fígado de rato e bezerro contêm um nível basal de 8-(1-

HE)Gua. Para se verificar se a presença deste aduto era exclusiva de fígado, RNA de 

levedura e uma mistura de nucleotídeos trifosfato contendo GTP isolado de músculo 

de cavalo foram também hidrolisados, pré-purificados na presença de padrões 

internos e analisados por HPLC-MS/MS. Novamente, foi verificada a presença do 

aduto nestas amostras, em níveis variados, mas da mesma ordem de grandeza (Fig. 

29). Esses resultados sugeriram fortemente que 8-(1-HE)Gua está presente em todas 

as amostras de RNA analisadas em níveis comparáveis, e o tratamento com etanol 

tende a elevar os níveis basais após 3h. Depois de 12h, este nível diminui para valores 

menores que os do controle. 

4.4.3. Detecção de 8-(1-HE)Gua em DNA 

As frações de DNA de ratos controle e tratado também apresentaram picos que 

co-eluíram com o padrão interno (Fig. 30). Embora os picos neste caso fossem bem 
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Figura 30. Cromatogramas representativos monitorados por detecção 

MS/MS modo MRM de frações de DNA de fígado de ratos A,B controle 

(água) e C, D tratados com etanol (Sg/kg, 12h). A, C e B, D são canais 

para transições de padrão interno e padrão normal, respectivamente. 

Condições cromatográficas e instrumentais: como descrito na Figura 25. 

Injeção correspondente a 100 µg DNA não hidrolisado. 
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menores que nas amostras de RNA, foi possível a determinação de níveis de 1,9±0,9 

adutos/107 Gua e 2,9±0,3 adutos/107 Gua para DNA de fígado de ratos controle (água) 

e tratados (etanol 5g/kg) por 12h, respectivamente. Esses valores não foram 

significativamente diferentes, provavelmente devido a alta variabilidade entre as 

amostras, mas evidenciaram a presença de níveis basais de 8-(1-HE)Gua em DNA 

hepático de ratos e indicaram que nas condições experimentais empregadas, a 

exposição ao etanol tende a elevar os níveis do aduto. Os controles consistindo de 

soluções de isolamento do DNA e de solvente da hidrólise submetidos às etapas de 

pré-purificação mostraram que, assim como no RNA, não houve contaminações 

cruzadas. DNA comercial de timo de bezerro foi também submetido às etapas de 

isolamento de DNA e pré-purificado na presença de padrões internos e analisado por 

HPLC-MS/MS. Os resultados obtidos (Fig . 31) mostraram que DNA de timo de bezerro 

também apresenta um nível basal de 8-(1-HE)Gua, comparável ao nível encontrado 

em DNA de fígado de ratos (Fig. 31), e cerca de 10 vezes menor que os níveis basais 

encontrados no RNA (Fig. 29). 
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Figura 31. Níveis de 8-(1-HE)Gua determinados em DNA de fígado de ratos, 

tratados com etanol (Sg/kg, 12h) ou água (2 ml), e DNA de timo bovino 

comercial submetido às etapas de isolamento e hidrólise de DNA. Os 

valores representçim a média de n ratos ou experimentos independentes ± 

erro padrão. 

77 

Resultados 



Discussão 

5. DISCUSSÃO 

5.1. Alquilação de ácidos nucléicos por radicais 1-hidroxietila e 2-hidroxietila 

produzidos durante a oxidação de etanol in vitro 

Os resultados apresentados mostraram que a oxidação de etanol por 

H2OiFe(II) produz além do radical 1-hidroxietila, o radical 2-hidroxietila (Fig. 7), os 

quais são capazes de alquilar a guanina (Figs. 1-6, Tabelas 1 e 2) e resíduos de 

guanina em DNA e RNA (Fig. 8, Tabela 3) produzindo os adutos 8-(1-HE)Gua e 8-(2-

HE)Gua, respectivamente. Em todas as condições testadas, a alquilação foi maior no 

RNA que no DNA (Tabela 3), sugerindo que o acesso aos resíduos de guanina seja 

um fator importante no processo de alquilação. Tal sugestão está também de acordo 

com o maior rendimento obtido em pH 4, tanto para o DNA como para o RNA, uma 

vez que pHs ácidos favorecem a exposição das bases ao solvente, devido à 

desestruturação terciária dos ácidos nucléicos (Voet e Voet, 1990). O maior 

rendimento de alquilação obtido em pH ácido está de acordo com resultados obtidos 

em outros sistemas alquilantes radicalares (Kang e col., 1993; Hix e col., 1995). 

Contudo, o rendimento de alquilação de 10 a 60 vezes maiores observado em pH 4 

(Tabela 3) não pode ser relacionado aos rendimentos de radicais captados, que foi 

praticamente o mesmo a pH 4 (150 µM) e pH 7 (200 µM). 

Nas incubações contendo ácidos nucléicos, os rendimentos da 8-(2-HE)Gua 

foram aproximadamente 10% daqueles da 8-(1-HE)Gua (Tabela 3). Embora os 

rendimentos do radical aduto DBNBS-2-hidroxietila tenham sido aproximadamente 

10% dos rendimentos de POBN-1-hidroxietila (ver 4.1.2), não é possível correlacioná

los com os rendimentos dos adutos de guanina, pois tratam-se de adutos diferentes, 

cujas velocidades relativas de formação não são conhecidas. De qualquer forma, 

estes valores estão de acordo com os rendimentos obtidos para a oxidação de etanol 

por radicais hidroxila gerados por radiólise de pulso. Nestes estudos, os radicais 1-

hidroxietila, 2-hidroxietila e etoxila foram produzidos em rendimentos relativos de 84,3, 

13,2 e 2,5%, respectivamente (Asmus e col., 1973). 

A alquilação da guanina livre produziu quantidades próximas dos dois adutos, 

ca. 2:1, 8-(1-HE)Gua: 8-(2-HE)Gua (Fig.1, Esquema 2). Uma possível explicação para 
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esta diferença é o excesso de Fe(II) em relação ao peróxido de hidrogênio utilizado na 

síntese. Esse excesso aumenta a probabilidade do radical 1-hidroxietila reagir com os 

íons Fe(III) (eq. 11) produzidos pela reação de Fenton (eq.1) ao invés de reagir com a 

guanina. A reação de Fe(III) com o radical 2-hidroxietila (eq. 12) é mais lenta (Smith e 

Robertson, 1988), o que explica os altos rendimentos de 8-(2-HE)Gua observados 

durante a síntese. 

H3C-"CHOH + Fe(III) • H3C-+CHOH + Fe(II) 

H2°C-CH2OH + Fe(III) • H/C-CH2OH + Fe(II) 

eq. 11 

eq. 12 

Quanto à oxidação de DNA, os resultados mostraram que etanol, neste 

sistema, protegeu as bases oxidadas de outras oxidações, especialmente em pH 4 

(Tabela 4). Já é conhecido que 8-oxopurinas têm potenciais redox mais baixos que as 

purinas parentais (Park e col., 1989). De fato, o peroxinitrito reage preferencialmente 

com a 8-oxodGuo do que com a dGuo (Uppu e col., 1996). Assim, esses resultados 

representam um exemplo de como a interpretação de experimentos que empregam 

scavengers não é tão simples como usualmente considerada. Em uma publicação 

recente foi também encontrada uma relação inversa entre consumo de etanol e níveis 

de 8-oxodGuo em linfócitos de mulheres com diferentes hábitos de consumo de álcool 

(Bianchini e col., 2001). 

5.2. Oxidação de acetaldeído a radicais acetila e metila mediada por peroxinitrito 

e peróxido de hidrogênio/Fe(II) 

Com os dados obtidos foi possível propor os mecanismos de oxidação do 

acetaldeído por peroxinitrito (Fig. 14) e H2O2/Fe(ll)-EDTA/ascorbato (Fig. 15) a radicais 

acetila e metila. A oxidação do acetaldeído tanto por peroxinitrito (Uppu e col., 1997) 

como por H2O2/Fe(ll)-EDTA (Gonthier e col., 1991) já fora estudada, mas nossos 

estudos caracterizam inequivocamente os radicais produzidos. 

A formação de radicais metila a partir da oxidação do acetaldeído por 

H2O2/Fe(ll)-EDT A/ascorbato ocorre por duas vias distintas, cujas importâncias 
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relativas dependem do pH e da concentração dos reagentes (Figs. 10, 12). Em pHs 

alcalinos e com grande excesso molar do aldeído sobre o peróxido de hidrogênio, a 

adição nucleofílica com formação de um aduto hipotético e sua clivagem (Fig. 15, rota 

B) deve predominar. De fato, formiato (Tabela 6) e radicais metila (Fig. 12C) foram 

produtos importantes nessas condições. Já, quando as concentrações do aldeído e do 

peróxido de hidrogênio são próximas, a via mediada pelo radical hidroxila (Fig . 15, rota 

A) deve se tornar mais relevante (Fig.12). No caso do peroxinitrito, o ataque do ânion 

peroxinitrito ao acetaldeído parece ser a principal rota de formação de radicais metila 

(Fig. 14). De fato, a reação direta tem uma constante de velocidade relativamente alta 

(k= 680 M-1 s-1 pH 7,4) (Fig. 13). Hoje, está bem estabelecido que o ácido peroxinitroso 

se decompõe espontaneamente produzindo nitrato (~70%) e radicais hidroxila e 

dióxido de nitrogênio (~30%) (eq. 13) (Gatti e col. , 1998; Merényi e Lind , 1998; Hodges 

e lngold, 1999). Todavia , a decomposição espontânea é lenta (Kissner e col. , 1997) 

para competir com a reação direta entre o peroxinitrito e o acetaldeído, principalmente 

com um excesso de 10 vezes de acetaldeído (Figs. 11, 13 e Tabela 5) (Uppu e col., 

1997; Hodges e lngold, 1999). 

ONOOH • 0,7 No3- + 0,7 H+ + 0,3 NO2 + 0,3 ·oH eq.13 

A oxidação do acetaldeído por peroxinitrito produziu um rendimento médio de 

ácidos orgânicos (detectados como acetato e formiato) de ca. 30% da concentração 

inicial do peroxinitrito entre os pHs 6, 7 e 9, 1 (Tabela 5). Os rendimentos de radicais 

metila (Fig. 11) acompanharam a produção de formiato (Tabela 5), sendo igual a ca. 

10% da concentração inicial do peroxinitrito nessa faixa de pH. Os rendimentos de 

nitrito e nitrato foram de 25 e 75%, respectivamente (Tabela 5). Esses dados 

confirmam resultados anteriores (Uppu e col. , 1997) indicando que os adutos 

produzidos pela interação de aldeídos com peroxinitrito decompõem-se 

majoritariamente para nitrato e regeneram o aldeído. Os nossos resultados mostraram 

que ca. 30% do aduto do acetaldeído com o peroxinitrito decai a produtos oxidados 

como formiato , acetato (Tabela 5) e radicais metila (Figs. 1 O, 11 ). Como ca. 30% foi o 

rendimento determinado para produção de radicais livres a partir do peroxinitrito (eq. 

13) e do a duto hipotético nitrosoperoxicarboxilato (Vasquez-Vivar e col., 1997; Gatti e 

col., 1998; Goldstein e Czapski, 1998; Lymar e Hurst, 1998; Merényi e Lind, 1998; 
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Merényi e col. , 1998; Bonini e col. , 1999; Hodges e lngold, 1999) o rendimento de 30% 

determinado para a produção de formiato e acetato parece refletir a produção de 

dióxido de nitrogênio e radicais 1-hidroxietoxietila, ou seja, o decaimento radicalar do 

aduto hipotético (Fig . 14 rota C). Esta proposta está de acordo com a química descrita 

para radicais análogos ao radical 1-hidroxietoxietila, que sofre j3-eliminação 

(produzindo quantidades equimolares de radicais metila e íons formiato) ou 

transposição 1,2 seguido de oxidação (Harris e Waters, 1952; Bothe e col., 1978; 

Schuchmann e von Sonntag, 1988) (produzindo quantidades equimolares de radicais 

superóxido e íons acetato). Os rendimentos determinados para a produção de formiato 

(Tabela 5) e radicais aduto DBNBS-metila (Fig.11) indicaram que 10% do aduto 

hipotético (Fig . 14) é decomposto em radicais metila e formiato (Fig . 14, rota C). A 

determinação de um rendimento de 9% de superóxido a partir da reação de 

acetaldeído com peroxinitrito (Hodges e lngold, 1999) sugeriu que ca. 10% do aduto 

hipotético é decomposto em radicais superóxido e íons acetato (Fig.14, rota C). Estes 

dados indicam que ca. de 20% do aduto decai para radicais livres, produzindo o 

radical dióxido de nitrogênio e um radical cuja natureza depende do substrato. A 

determinação de 10% para a via de formação de acetato acompanhada de superóxido 

explica somente metade da produção total de acetato obtida (Tabela 5) e reportada 

para a reação entre acetaldeído e peroxinitrito (Uppu e col. , 1997). Portanto, os 10% 

remanescentes de acetato foram atribuídos à transferência de elétrons in-cage (Fig. 

14, rota B) (Hodges e lngold, 1999), semelhante àquela proposta para explicar a 

descarboxilação do piruvato mediada por peroxinitrito (Vasquez-Vivar e col. , 1997). Os 

rendimentos de nitrito (25%) (Tabela 5) são consistentes com a inclusão desta rota. 

Assim, nitrito pode resultar da rota B (Fig. 14) (ca. 10%) e da rápida reação (k= 4,5 x 

109 M-1 s-1
) (Logagen e Sehested, 1993) entre o dióxido de nitrogênio (20%) e o ânion 

superóxido (9%) formando peroxinitrato (10%), que se decompõe em nitrito (10%) e 

oxigênio (10%) (eq. 14) (Goldstein e Czapski, 1998). Além disso, nitrito (5%) pode ser 

produzido do decaimento relativamente lento do dióxido de nitrogênio (k= 4,7 x 107 M-1 

s-1
) (Treinin e Hayon, 1970) (eq . 15), que resta (10%) depois do consumo de 

superóxido (eq. 14). Embora outras reações que possam produzir nitrito não estejam 

excluídas, a três rotas aqui discutidas provavelmente predominam pois explicam os 

valores experimentais obtidos. 
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eq.14 

eq.15 

Esses dados, assim como de outros laboratórios (Uppu e col., 1997; Hodges e 

lngold, 1999) demonstraram que a reação entre acetaldeído e peroxinitrito resulta em 

isomerização (Fig. 14, rota A) , transferência de elétrons in-cage (Fig.14, rota B) e 

formação de radicais livres (Fig.14 , rota C) em rendimentos relativos de 70, 10 e 20%, 

respectivamente. Esse mecanismo representa outro exemplo de produção de radicais 

livres mediada por peroxinitrito independente de metais de transição (Vasquez-Vivar e 

col. , 1997; Gatti e cal., 1998; Merêryi e Lind , 1998; Merênyi e col. , 1998; Hodges e 

lngold, 1999; Knudsen e col., 2000), em contraste com o mecanismo mediado por 

peróxido de hidrogênio, que requer Fe(II) tanto na via de Fenton (Fig.15, rota A) , como 

na adição nucleofílica (Fig.15 , rota B). 

5.3. Oxidação de acetaldeído a radicais metila e acetila por sistemas enzimáticos 

e in vivo 

Os resultados obtidos indicam que o acetaldeído é metabolizado a radicais 

acetila e metila por sistemas enzimáticos (Figs. 17-19) e por ratos (Figs. 22, 23), 

embora neste último caso somente o radical metila tenha sido inequivocamente 

identificado. Provavelmente, a instabilidade do radical aduto POBN-acetila (Figs. 20, 

21) não permitiu sua detecção in vivo. A identificação de ambos os radicais foi possível 

explorando-se as propriedades dos captadores de spin DMPO e POBN. O DMPO é 

muito útil na discriminação do diferentes radicais adutos (Figs. 17-19), enquanto que o 

POBN é muito adequado para experimentos in vivo (Figs. 22, 23). A utilização de 

acetaldeído marcado isotopicamente foi importante para distinguir entre os radicais 

livres derivados do acetaldeído e da oxidação de biomoléculas durante o desbalanço 

metabolico causado pelo aldeído in vivo (Figs. 22, 23) (Wright e col. , 1999). Embora os 

radicais derivados de biomoléculas produzido durante o metabolismo do acetaldeído 

(Fig . 22) e outros tratamentos in vivo (Kadiiska e col., 1994, 1998; Kadiiska e Mason, 

2000) permaneçam não identificados, suas detecções indicam a ocorrência de 

reações radicalares em cadeia iniciadas pelos radicais livres derivados do xenobiótico 

82 



Discussão 

administrados. Considerando-se todas as possíveis reações desses radicais livres 

primários, é de fato surpreendente que eles e seus produtos possam ser captados in 

vivo. 

Os resultados aqui descritos não permitem concluir sobre as possíveis enzimas 

que metabolizam o acetaldeído a radicais livres in vivo nem sobre os possíveis 

mecanismos envolvidos. Mas os estudos in vitro demonstraram que tanto a xantina 
:. 

ôxidase (Figs. 17, 18) quanto partículas submitocondriais (Fig. 19) são capazes de 

oxidar acetaldeído produzindo radicais metila e acetila. Ambos os sistemas parecem 

ser relevantes para a intoxicação por etanol (Sultatos, 1988; Batteli e col. , 1992; 

Cederbaum, 1999). 

A oxidação do acetaldeído a acetato pela xantina oxklase é acompanhada da 

produção de ânion superóxido e peróxido de hidrogênio (Fridovich, 1989). Mas o 

mecanismo de Fenton (Fig . 32 , rota 8) não foi a única rota responsável pela formação 

de radicais acetila e metila , pois os rend imentos dos radicais adutos DMPO-metila e 

DMPO-acetila não foram inibidos pelo aumento da concentração de DMPO, 

principalmente o rendimento do radical DMPO-metila (Fig. 18). De fato, é possível que 

durante a oxidação enzimática do acetaldeído para acetato, uma pequena fração do 

produto escape como radical acetila (Fig. 32, rota A) , que pode se decompor a radicais 

metila e monóxido de carbono. Além disso, um mecanismo semelhante ao descrito 

para o sistema químico (Figs. 14, 15), mas mediado enzimaticamente pela xantina 

oxidase pode também ser proposto (Fig . 32, rota C) . Nesse caso, a desprotonação do 

per.óxido produzido durante a oxidação pode ser facilitada, pois enzimas como a 

xantina oxidase, que reduzem 02 para H2O2 podem produzir peróxidos desprotonados 

in situ, já que a transferência de elétrons é mais rápida que a transferência de prótons 

(Hodges e col. , 2000). Conseqüentemente, pode-se especular que o metabolismo do 

acetaldeído a radicais livres pode ocorrer através da formação de radicais hidroxila e 

adição nucleofílica de peróxidos (Fig. 32), entre outras possíveis rotas. Além disso, a 

produção de radicais acetila e metilà a partir da oxidação do acetaldeído por partículas 

submitocondriais (Fig. 19) e a proposta da produção de 1-hidroxietilperóxido durante a 

oxidação de acetaldeído na mitocôndria (Boh e col. , 1982) sugerem a participação 

mitocondrial na produção in vivo de radicais derivados do acetaldeído. 
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5.4. Detecção de 8-(1-HE)Gua em ácidos nucléicos isolados de ratos controle e 

tratados com etanol 

O desenvolvimento de uma metodologia de detecção por HPLC-MS/MS para a 

análise do aduto 8-(1-HE)Gua permitiu sua detecção seletiva e confiável (Figs. 25, 26) 

em amostras biológicas. 

As Figuras 29 e 31 sumarizam os dados obtidos para a determinação de 8-(1-

HE)Gua em RNA e DNA, de diferentes tecidos ou fontes. Esses resultados foram 

surpreendentes, pois a formação do aduto seria uma conseqüência esperada da 

interação entre a guanina e o radical 1-hidroxietila, cuja produção estaria relacionada 

ao metabolismo do etanol. Entretanto, a detecção de níveis basais de 8-(1-HE)Gua em 

animais não expostos a etanol evidencia a existência de outra(s) fonte(s) endógenas 

do grupo 1-hidroxietila. 

A detecção de 8-(1-HE)Gua por HPLC-MS/MS em RNA (Figs. 27-29) e DNA 

(Figs. 30 , 31) não foi artefatual, pelo menos até onde foi possível explorar com os 

recursos presentemente disponíveis. De fato , todos os possíveis controles foram 

realizados. Contaminações cruzadas a partir da etapa de isolamento dos ácidos 

nucléicos foram excluídas, e a possibilidade de co-eluição dos isômeros N7-(2-

HE)Gua e 8-(2-HE)Gua foi eliminada (Fig . 28). Outros isômeros de 8-(1-HE)Gua 

também poderiam ser considerados,· como a O6-(2-HE)Gua ou a N7-(1-HE)Gua. 

Contudo, a posição 06 parece ser bem menos susceptível do que a posição N7 a 2-

hidroxietilação provocada pela incubação de DNA com óxido de etileno ou N-(2-

hidroxietil)-N-nitrosouréia (Segerback, 1990). Quanto a N7-(1 HE)Gua não há nenhum 

relato sobre sua detecção in vitro ou in vivo. De qualquer forma, co-eluições seriam 

muita coincidência porque ocorreriam somente se o isômero fosse pré-purificado na 

mesma fração que o analito e apresentasse o mesmo tempo de retenção que o padrão 

interno [M+3]8-(1-HE)Gua durante a análise por HPLC-MS/MS. Os níveis 

diferenciados de 8-(1-HE)Gua detectados em DNA (ca. 10 vezes menores que no 

RNA) (Figs. 29, 31) também indicam a não ocorrência de contaminação por 

aprisionamento do aduto, pois isso implicaria em níveis de contaminação similares 

para DNA e RNA. 

Assim, os valores aqui reportados representam níveis basais de 8-(1-HE)Gua 
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em RNA e DNA de fígado de ratos. Embora não possamos especificar o doador 

endógeno do grupo 1-hidroxietila, deve-se notar sua semelhança estrutural com o 

grupo 2-hidroxietila, cujo precursor endógeno parece ser o óxido de etileno, que é um 

produto do metabolismo do etileno. A modificação de DNA e de proteínas por óxido de 

etileno (por exemplo, Segerback, 1990) têm sido bastante considerada. Mas nesses 

casos, assume-se a ocorrência somente de 2-hidroxietilação. No DNA, o produto mais 

estudado dessa alquilação é a N7-(2-HE)Gua. Estudos recentes têm demonstrado por 
32P-postlabeling (Eide e col., 1999) e CG-MS de alta resolução (;Nu e col., 1999) que 

os níveis basais da N7-(2-HE)Gua em fígado de ratos estão em torno de 3-4/107Gua. 

Esses valores estão na mesma ordem que o valor basal determinado para 8-(1-

HE)Gua no DNA de fígado de ratos, de 1,9±0,9/107Gua (Figs. 30, 31). Ainda de acordo 

com nossos dados está o valor determinado para níveis basais de N2-etil-2'

desoxiguanosina, um produto da interação do acetaldeído com DNA. Em DNA de 

linfócitos de humanos, o valor basal de 0,3 aduto/107 nucleotídeos foi encontrado 

(Fang e Vaca , 1997). lnteressantemente, este aduto foi também detectado na urina de 

humanos em abstinência alcoólica de uma semana (Matsuda e col., 1999). Esses 

dados mostram que adutos estruturalmente diversos, mas que cujas origens estão 

possivelmente relacionadas à alquilação por compostos pertencentes ao poo/ de dois 

carbonos, estão presentes endogenamente em níveis basais similares. 

Embora a posição 8 da guanina seja a mais suscetível a ataque radicalar 

(Augusto, 1993; Justo e col. , 1995), e pareça não exibir tendência a substituição 

eletrofílica , há um relato descrito sobre a formação de 8-alquilguaninas a partir de um 

rearranjo alílico da posição 06 para C8 (Frilhart e Leonard, 1973), e também uma 

discussão na literatura sobre o mecanismo de formação dos adutos 8-(N-aril)guanina e 

8-aminoguanina. Considera-se a formação de um intermediário resultante da interação 

entre íons nitrênium (ArNH+ ou H2N+) e a posição 7 da guanina, com posterior 

migração para a posição 8 (Humphreys e col., 1992; Guengerich e col. , 1999). Mas, 

recentemente a interação direta entre íons nitrênium e a posição 8 foi demonstrada 

(McClelland e col., 1999). De qualquer forma, em todos esses casos, tratam-se de 

íons de nitrogênio e/ou os adutos produzidos são estruturalmente muito diferentes da 

8-(1-HE)Gua. Para carbocátions, não há na literatura evidência para sua interação 

direta com a posição 8, exceto para radicais catiônicos (Cavalieri e Rogan, 1995). 

Para explicar a detecção de 8-(1-HE)Gua em ácidos nucléicos de animais não-
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tratados, vias enzimáticas para a 1-hidroxietilação da guanina não podem ser 

descartadas. Por exemplo, a adição do piruvato a tiamina pirofosfato (TPP), seguido 

da sua descarboxilação e formação do carbânion 1-hidroxietil-TPP é a primeira etapa 

da conversão de piruvato a acetil-CoA, pelo complexo multienzimático piruvato 

desidrogenase, presente na mitocôndria (Voet e Voet, 1990). Devido à semelhança 

estrutural entre o cofator tiamina e parte imidazólica da guanina, assim como à adição 

enzimática do grupo 1-hidroxietila à posição 2 da tiamina, análoga à posição 8 da 

guanina nesta comparação estrutural, um mecanismo iônico catalisado 

enzimaticamente talvez deva ser considerado. Considerando especificamente este 

complexo multienzimático, pode-se justificar a presença do aduto em todas as 

amostras aqui analisadas, incluindo o RNA de levedura, que apresenta uma reação 

idêntica catalisada pela piruvato descarboxilase, ambas sendo, portanto, pertencentes 

ao metabolismo basal. 

Contudo, independentemente do mecanismo de formação do aduto, sua 

detecção no DNA e principalmente no RNA de animais normais levanta a questão 

sobre um possível significado biológico ou se é um mero subproduto do metabolismo 

basal. No primeiro caso, mais de uma centena de nucleosídeos modificados já foram 

descritos (Limbach e col. , 1994), principalmente em tRNA, onde são considerados 

importantes na eficiência e fidelidade no reconhecimento dos códons (Ashraf e col. , 

2000; Bjork e col. , 2001) e rRNA, onde sua função não é ainda conhecida (Martinez e 

col., 1998). Quanto às modificações encontradas, são as mais variadas (Limbach e 

col. , 1994 ), sendo poucas modificadas na posição 8 das purinas, como a N2-metil-8-

oxoguanosina, um derivado de tRNA encontrado em urina de rato e humanos (Helbock 

e cal. , 1996), 8-hydroxyguanosina e 8-hydroxyadenosina, isoladas de RNA de 

levedura (Yanagawa e col. , 1992). 

Com relação aos animais expostos ao etanol (5g/kg, i.g.), verificamos que 3h 

de tratamento tende a elevar discretamente os níves basais no RNA hepático (Fig. 29), 

mostrando que a alquilação observada foi pelo menos em parte devido à 

metabolização do etanol a radicais 1-hidroxietila, como esperado da produção in vivo 

deste radical durante as primeiras horas após intoxicação por etanol (Moore e col., 

1995). Após 12h, esses níveis apresentaram-se consistentemente menores que os 

valores basais, sugerindo uma resposta à elevação observada em 3h. Esses 

resultados confirmam os dados preliminares obtidos por HPLC-ECD (Fig. 24), de que 
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não há um aumento visível após 12h. Resultados análogos foram obtidos para os 

níveis de quebra de fita simples em DNA de fígado de ratos tratados com etanol 

(5g/kg), que atingem níveis máximos após 6 horas de intoxicação aguda e retornam 

aos níveis basais após 12 horas (Navasumrit e col., 2000). 

Os resultados obtidos para o DNA hepático sugerem uma tendência a elevação 

dos níveis após 12 h de tratamento. Entretanto, para melhor compreensão da 

produção e reparo, ou não, da lesão, a análise com DNA após 3h de tratamento e re

análise de amostras controle para melhorar o desvio padrão deverão ser incluídos nos 

próximos experimentos. 
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6. DISCUSSÃO GERAL 

O consumo de álcool vem sendo associado a um aumento do risco de câncer e 

a uma situação de estresse oxidativo. Os metabólitos responsáveis por tais processos 

permanecem em discussão. É conhecido que o acetaldeído formado e o desbalanço 

redox provocado pelo seu metabolismo têm uma contribuição considerável na 

toxicidade do etanol. A produção de espécies reativas de oxigênio (Takeyama e cal., 

1996) e óxido nítrico (Wang e col., 1995) também parece exercer um papel importante 

na patogênese alcoólica . Neste trabalho, caracterizamos novos metabólitos 

radicalares do etanol e examinamos suas interações com ácidos nucléicos. 

Primeiramente, demonstramos que os radicais 1-hidroxietila e 2-hidroxietila são 

produzidos durante a a oxidação do etanol por H2O2/Fe(II) (Fig. 7). A produção do 

radical 1-hidroxietila in vitro (Albano e cal., 1988; Rao e cal., 1996) e in vivo (Reinke e 

cal., 1987; Knecht e cal., 1990; Moore e cal., 1995) é bem estabelecida, enquanto que 

a formação do radical 2-hidroxietila não tem sido muito considerada (Ozawa e Hanaki, 

1987; Smith e Roberston, 1988), principalmente em sistemas bioquímicos (Gatti e cal., 

1998) ou biológicos. De fato, a reação entre etanol e radicais hidroxila gera ca. 90% de 

radicais 1-hidroxietila e ca. 10% de radicais 2-hidroxietila (Asmus e cal., 1973). Além 

disso, a utilização de captadores de spin pouco informativos quanto à identidade do 

radical captado, deve ter impedido a consideração do radical 2-hidroxietila como um 

metabólito do etanol. Portanto, a escolha do DBNBS como captador de spin foi 

adequada e essencial para demonstrar inequivocamente a produção do radical 2-

hidroxietila durante a oxidação de etanol por sistemas Fenton. 

O radical 1-hidroxietila interage com diversas biomoléculas, como proteínas 

(Albano e col., 1999), antioxidantes (Stoyanovski e cal., 1998), enzimas (Puntarullo e 

cal., 1999) e DNA, produzindo quebras (Navasumrit e col., 2000). Nossos estudos 

mostraram que ambos os radicais derivados do etanol interagem com ácidos nucléicos 

formando adutos. Sintetizamos quimicamente os adutos 8-(1-HE)Gua e 8-(2-HE)Gua 

(Figs.1-6) e demonstramos que eles são produzidos pela interação dos radicais 1-

hidroxietila e 2-hidroxietila com DNA e RNA in vitro, entre outros possíveis produtos 

(Fig.8). 

Também, caracterizamos os radicais metila e acetila como metabólitos 

89 



Discussão Geral 

radicalares do etanol. Nestes casos, contudo, o precursor é o acetaldeído, o produto 

de oxidação do etanol. O acetaldeído foi oxidado a radicais metila e acetila por 

sistemas de Fenton, peroxinitrito, xantina oxidase, partículas submitocondriais e ratos. 

Os mecanismos de formação desses radicais por sistemas Fenton e peroxinitrito foram 

elucidados. A produção radicalar depende da desprotonação dos peróxidos para que a 

adição nucleofílica se efetue (Figs. 14, 15). No caso do peróxido de hidrogênio, o pH 

necessário para sua desprotonação é bastante alto (pKa= 11,7) e só deve ocorrer em 

ambientes especiais. lnteressantemente, o consumo crônico de etanol está 

relacionado a um aumento na produção de óxido nítrico no fígado de ratos (Wang e 

col., 1995), e a um aumento na produção de radicais superóxido (lshii e col., 1997), o 

que eleva a possibilidade de formação de peroxinitrito (eq . 17). A constante 

bimolecular aparente da reação entre peroxinitrito e acetaldeído (Fig. 13) é menor que 

aquelas determinadas para outros alvos intracelulares do peroxintirito, como GSH 

(1350 M-1 s·1
) (Koppenol e col. , 1992) e CO2 (3x 104M-1 s·1 (Lymar e Hurst, 1995). 

Contudo, em alcoólicos pesados, a concentração de acetaldeído pode alcançar níveis 

consideráveis no sangue e tecidos (Pikkarainen e col., 1981; Lieber e col., 1989), 

enquanto que a concentração de GSH pode diminuir (Comporti e col., 1973; 

MacDonald e col., 1977; Sergent e col., 1995). Além disso, o aumento na produção de 

peróxido de hidrogênio (lshii e col., 1997) e a conseqüente mobilização de ferro de 

ferritina nessas situação de alcoolismo crônico fornece condições teóricas para que os 

mecanismos propostos (Figs. 14, 15) atuem in vivo. 

eq .17 

Como o acetaldeído é um importante metabólito do etanol, tornou-se relevante 

examinar a possibilidade de sua oxidação a radicais livres por sistemas enzimáticos e 

in vivo. Inicialmente, testamos a xantina oxidase, uma enzima que metaboliza 

acetaldeído a acetato (Fridovich, 1989). Foi verificado que além da rota já conhecida 

para a formação de radicais acetila e metila (Puntarulo e Cederbaum, 1989; Albano e 

col., 1994), outras estavam contribuindo para a produção total de radicais metila (Fig. 

32). Propusemos o mecanismo de adição nucleofílica seguida de clivagem radicalar 

catalisada por metais de transição, e outro onde radicais acetila seriam um subproduto 

da reação de oxidação do acetaldeído a acetato. Além da xantina oxidase (Figs. 17, 
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18), partículas submitocondriais (Fig. 19) também oxidaram acetaldeído a radicais 

livres. Finalmente, os experimentos in vivo confirmaram a produção de radicais metila 

a partir do metabolismo do acetaldeído (Figs. 20-23). Embora não possamos 

discriminar ou mesmo identificar os mecanismos pelos quais radicais metila foram 

gerados in vivo a partir do metabolismo do acetaldeído, pudemos demonstrar 

inequivocamente sua produção e indicar a produção de radicais acetila como seus 

precursores. 

A possibilidade dos radicais 1-hidroxietila alquilarem ácidos nucléicos in vivo 

também investigada (Figs. 25-31). Surpreendentemente, detectamos o aduto 8-(1-

HE)Gua no DNA e no RNA hepáticos de animais não tratados com etanol. Os níveis 

basais foram ca. 1 O vezes mais altos no RNA (Fig. 29) do que no DNA (Fig. 31 ), 

sugerindo a maior susceptibilidade do RNA à alquilação. No DNA, os níveis 

determinados são comparáveis aos níveis de adutos endógenos reportados para DNA 

hepático, como a N7-(2-HE)Gua (Eide e col., 1999) e a N2-etilguanina (Fang e Vaca , 

1997), cujos grupos substituintes se assemelham com o da 8-(1-HE)Gua, indicando 

uma consistência nas determinações realizadas pelos diferentes laboratórios. A 

administração de etanol, contudo não elevou significativamente os níveis basais tanto 

no DNA como no RNA. No DNA, observou-se uma tendência de elevação após 12 h 

de tratamento, enquanto que no RNA os níveis aumentaram após 3h, mas diminuíram 

após 12h, em relação aos níveis basais. Embora seja bem conhecida a produção in 

vivo de radicais 1-hidroxietila após a intoxicação por etanol, sua interação com 

antio_xidantes como GSH, ácido ascórbico e a-tocoferol foi recentemente reportada 

(Stoyanovski e col., 1998), e pode ter competido com a interação com os ácidos 

nucleicos. De fato , diversos estudos mostram uma diminuição nos conteúdo de 

antioxidantes após a intoxicação por etanol (Comparti e col., 1973; Schisler e Singh; 

1989; Koch e col., 1994; Bekpinar e Tugrul, 1995; Takeyama e col., 1996). 

A detecção desse aduto em RNA e DNA de diferentes organismos sugere sua 

ubiqüidade, mas não define sua origem. Portanto, seria interessante determinar se o 

aduto possui um significado biológico ou se é um mero subproduto do metabolismo 

basal. No primeiro caso, mais de uma centena de nucleosídeos modificados já foram 

descritos (Limbach e col., 1994), principalmente em tRNA, onde são considerados 

importantes na eficiência e fidelidade no reconhecimento dos códons (Ashraf e col., 

2000; Bjork e col., 2001) e rRNA, onde sua função não é ainda conhecida (Martinez e 

91 



Discussão Geral 

col., 1998). Quanto às modificações encontradas, são as mais variadas (Limbach e 

col. , 1994), sendo poucas modificadas na posição 8 das purinas, como a N2-metil-8-

oxoguanosina, um derivado de tRNA encontrado em urina de rato e humanos (Helbock 

e col. , 1996), 8-hydroxyguanosina e 8-hydroxyadenosina, isoladas de RNA de 

levedura (Yanagawa e col. , 1992). 
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