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RESUMO 

Os compostos carbonílicos no estado triplete (CCT) são considerados espécies reativas de 

oxigênio uma vez que possuem comportamento químico semelhante ao de radicais alcoxil. 

Quando formadas em sistemas biológicos, estas espécies podem estar envolvidas tanto em 

processos benéficos quanto deletérios ao organismo, como é o caso da lipoperoxidação, onde 

CCT não só são gerados como também iniciam ou amplificam o processo. 

Visando estudar a capacidade de dienos conjugados de suprimir a energia triplete de tais 

compostos, de forma a diminuir seus efeitos deletérios, determinou-se as constantes de supressão, 

para quatro diferentes dienos, de acetona triplete gerada pela da termólise do tetrametil-1,2-

dioxetano e pelo sistema enzimático isobutanal/ "horseradish peroxidase"/02• Todos os dienos 

apresentaram constantes de supressão de ordem difusional. 

Foi analisada também a forma pela qual os dienos suprimem a acetona triplete e concluiu

se que tanto dienos com hidrogênios alílicos (2,4-hexadienoato e seu éster etílico), 

potencialmente abstraíveis, quanto dienos sem estes hidrogênios (2,4-pentadienoato e seu éster 

metílico), suprimem a acetona por um processo físico de transferência de energia, que leva à sua 

fotoisomerização eis, trans. 

A reatividade destes dienos frente a espécies reativas de oxigênio comumente formadas 

em sistemas de lipoperoxidação, como o oxigênio singlete, radicais hidroxil, peroxil e 

superóxido, foi também testada, mostrando que nenhum dos dienos apresenta atividade 

sequestradora destas espécies. 

Experimentos preliminares de lipoperoxidação em sistemas biomiméticos (mitocôndrias e 

microssomos isolados de fígado de rato), mostraram que o trans, trans-2,4-hexadienoato de etila 



-~,/,'"º 

é capaz de inibir o inchamento mitocondrial induzido por benzofenona triplete e de suprimir a 

quimiluminescência de microssomos induzida por Fe2+/ ascorbato. 

Concluiu-se assim que dienos conjugados, contendo ou não hidrogênios alílicos, podem 

ser usados como supressores específicos de compostos carbonílicos triplete em sistemas 

biológicos e contribuir para o esclarecimento dos mecanismos de reação destes processos. 

li 
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ABSTRACT 

Triplet carbonyls can be named reactive oxygen species once they behave chemically as 

alkyloxyl radicais and therefore can potentially drive beneficial and deleterious processes in 

biological systems. ln the case of lipid peroxidation, these species have been found not only to be 

reaction products but also to amplify the radical chain by hydrogen abstraction of polyunsatured 

lipid molecules. 

With the aim of finding efficient and reliable chemical probes for triplet carbonyls, we 

studied here the quenching properties of conjugated dienes, namely 2,4-hexadienoate and 2,4-

pentadienoate anions and corresponding alkyl esters, upon triplet acetone generated either 

chemically (thermolysis of tetramethyl-1,2-dioxetane) or enzymically (aerobic oxidation of 

isobutanal/horseradish peroxidase). As expected, the quenching rate constants were found to be 

diffusion controlled, although those for the pentadienoate derivatives were 3-fold lower than 

those measured for the hexadienoates. Therefore, independently of the presence of allylic 

hydrogens in the diene probe, the triplet acetone quenching occurred by a physical process 

followed by cis,trans-isomerization, without hydrogen abstraction from the quencher. 

The reactivity of the studied dienes towards oxygen reactive species known to be formed 

during Iipid peroxidation, such as singlet oxygen, and peroxyl, hydroxyl and superoxide radicais, 

was also investigated to assure they would not interfere with the radical lipoperoxidation chain. 

lndeed, none ofthe dienes showed antioxidant activity on classical model systems. 

Preliminary experiments with model systems widely used to study lipid peroxidation 

showed that the trans, trans-ethyl sorbate can inhibit the mitochondrial swelling induced by 

enzymically formed triplet benzophenone and to quench the chemiluminescence of microsome 

preparations challenged with iron/ascorbate. This is in agreement with reported work showing 

Ili 
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that the lipid peroxidation chain associated with mitochondria permeabilization and 

polyunsaturated fatty acid peroxidation is amplified by intermediate triplet carbonyl products. 

Altogether our data indicate that conjugated dienes can be used as specific quenchers of 

triplet carbonyls formed in biological systems without reacting with other reactive intermediates. 

iv 
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1. INTRODUÇÃO 

Compostos carbonílicos são hoje reconhecidos como importantes produtos ou mediadores 

químicos de lesão a biomoléculas e estruturas celulares. Formam-se in vivo como produtos de 

peroxidação de lipídios, proteínas e DNA e muitos deles são metabólitos da via degradativa de 

aminoácidos acumulados em situações de biossíntese deficiente ou inibição de enzimas destas 

vias. Entre eles, menciona-se produtos de peroxidação lipídica como n-hexanal, o 2,4-

heptadienal, o malondialdeído e compostos a.-dicarbonílicos oriundos de aminoácidos como o 

metilglioxal, o ácido 4,5-dioxovalérico e a succinilacetona. 

Outra fonte potencial de compostos carbonílicos são os dioxetanos, que são peróxidos 

cíclicos tetratômicos, cuja homólise produz dois compostos carbonílicos, um deles no estado 

eletronicamente excitado predominantemente triplete. Por isso, a clivagem térmica de dioxetanos 

é dita quimiluminescente, embora seja classificada de "ultra-fraca" e portanto detectável apenas 

em "photon counter" ou com uso de sensibilizadores altemente fluorescentes. 

Dioxetanos foram identificados como intermediários de reações de peroxidação lipíca, 

processos bioluminescentes e reações enzimáticas de vários substratos, catalisadas por 

hemeproteínas, como citocromo c, hemoglobina e peroxidase de raiz forte ("Fotoquímica sem 

luz", segundo E. White e G. Cilento). 

Considerando que compostos carbonílicos no estado triplete são suprimidos por colisão 

com dienos conjugados e o interesse em aplicá-los em sistemas químicos e biológicos, decidimos 

aprofundar o estudo de sua interação com o sorbato (2,4-hexadienoato) e, para comparação, o 

2,4-pentadienoato, visando validar seu uso no estudo de sistemas quimiluminescentes de interesse 

biológico. Por isso, esta dissertação inicia-se com uma revisão da literatura sobre a fotoquímica 

de compostos carbonílicos e sua ocorrência e relevância biológicas. 



1.1. Fotoquímica de compostos carbonílicos 

Dentre os compostos que possuem o grupo carbonila, os mais estudados do ponto de vista 

fotoquímico, encontram-se as cetonas e os aldeídos, uma vez que absorvem luz no UV próximo, 

podem ser preparados com inúmeras variações estruturais e sofrem uma grande variedade de 

reações de utilidade sintética. Os estados eletronicamente excitados de mais baixa energia de 

aldeídos e cetonas são considerados como n,n* e n,n*, sendo o último, geralmente o de menor 

energia como mostra a figura 1. 1 

Estado Fundamental 

n"co 
n CO ti 
7C co ti 

So So 

Figura 1 - Estados eletrônicos de compostos carbonílicos. 

Estados Singlete 

i 
ti 
t 
S2 

l ISC 

Estados Triplete 

Em cetonas e aldeídos alifáticos, a fraca absorção na região de Âmáx. entre 280 e 300nm 

representa uma transição n• n*, na qual um elétron do orbital não ligante do oxigênio é 

promovido ao orbital anti-ligante, n*, resultando em um estado excitado que se assemelha a um 

diradical, tanto por suas propriedades tisicas quanto químicas, sofrendo reações equivalentes às 

de um radical alcoxil, segundo Wagner.2 

Tratando-se ainda de compostos alifáticos, pode-se dizer que embora possuam constantes 

2 



de cruzamento intersistema altas (kisc> 108 s- 1
), formando estados triplete com altos rendimentos 

quânticos, outros processos de desativação como fluorescência e reações químicas, a partir do 

estado singlete de menor energia, são processos competidores.2 Já em sistemas conjugados de 

cetonas e aldeídos, os coeficientes para o cruzamento intersistemas são apreciavelmente 

aumentados pela conjugação, e o rendimento quântico deste processo para cetonas e aldeídos 

arílicos, e ainda para enonas, é igual a l ou muito próximo a este valor.2 

O estado excitado menos energético para sistemas conjugados, se 1t,1t* ou n,1t*, dependerá 

da natureza e da posição dos substituintes no anel ou na dupla ligação e também das 

características do solvente. Desta forma, substituintes doadores de elétrons, por exemplo, que 

estejam em conjugação com o grupo carbonílico, estabilizam a transição 1t• 1t* do estado triplete 

e desestabilizam a transição n• 1t*, uma vez que aumentam a densidade eletrônica no grupo 

carbonílico.2
• 

3 

1.1.1. Processos fotoquímicos e fotofísicos primários de cetonas alquílicas 

Todas as foto-reações de compostos carbonílicos alifáticos resultam das reações 

primárias do estado excitado n, 1t*. A figura 2 ilustra algumas vias de desativação da carbonila 

. I 4 tnp ete. 
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(Formação de 10/ por TE) 

'02·+ >=o 

(Fosforescência) 

hvp + >=o 
(Abstração de hidrogênio) 

produtos 

B" + "'rOH 

._J 

>=O + calor 

solvente 

/ 
Fotoquímica (isomerização, 

cicloadição, clivagem e outros) 

>==O+ A30 

{TE para aceptores 
apropriados) 

A 1
" • A+ hvr 

(Fluorescência) 

Fotoquímica 

Calor 

Figura 2 - Modos de desativação da carbonila triplete. TE, transferência de energia; A, aceptor; 

BH, doador de hidrogênio. 

1.1.1.1. Clivagem a. 

A clivagem a ou processo de Norrish Tipo I, é uma reação unimolecular que produz 

radicais. Ela ocorre através da quebra da ligação C-C a ao grupo carbonila excitado e geralmente 

no estado triplete. Os produtos isolados derivados deste processo primário, que diferem de acordo 

com a estrutura da cetona e das condições da reação, são atribuídos à reação de abstração de 

hidrogênio do solvente ou por desproporcionamento dos respectivos radicais formados. A 

descarbonilação do radical acil também pode ocorrer e é intensificada pelo aumento da 

temperatura ou pelo aumento da estabilidade do radical alquil produzido pela perda de C0.2
• 

5
' 

6 
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1.1.1.2. Abstração de hidrogênio 

Acredita-se que a reação de abstração de hidrogênio seja iniciada pelo ataque eletrofilico 

do orbital n, não ligante, semi-preenchido do oxigênio, no estado excitado n, 1t*. Assim, espera

se que a reatividade de um átomo de hidrogênio frente a este processo aumente com (a) o 

aumento da densidade eletrônica no átomo de hidrogênio a sofrer abstração; (b) diminuição da 

força de ligação entre o hidrogênio e a cadeia, H-X; e (c) aumento da estabilidade do radical 

formado x•. Espera-se ainda, que aumente com a diminuição da energia de dissociação da 

ligação entre o doador e a cadeia. 

A abstração de hidrogênio pode ser tanto inter- quanto intramolecular. Sendo 

intramolecular, a reação de abstração do hidrogênio y ao grupo carbonílico, com consequente 

ciclização do diradical formado, ou sua clivagem, é também conhecida como processo de Norrish 

Tipo li. 2, 3, s, 6 

1.1.1.3. Transferência de carga 

Todos os estados eletronicamente excitados podem ser oxidados ou reduzidos mais 

facilmente do que o estado fundamental. Assim, os compostos carbonílicos sofrem reduções 

unieletrônicas razoavelmente rápidas para formar um ânion radical cetil relativamente estável. 

As cetonas excitadas, embora sejam fortes agentes oxidantes, não parecem participar de 

reações redox mas sim formar complexos de transferência de carga (CT) com quase todos os 

doadores de elétron. Não há evidências, entretanto, de que estes exciplexes se dissociem de volta 

à cetona excitada ou emitam fosforescência, mas sim podem sofrer rearranjos químicos e 

decaimento sem emissão de radiação. Duas classes de reações que aparentemente envolvem estes 

intermediários são a cicloadição de cetonas triplete à olefinas e sua redução por aminas.2
• 
6 

No caso das interações de cetonas triplete com olefinas, existe uma competição entre os 

processos de abstração de hidrogênio da olefina gerando seu dímero, simples transferência de 

5 



energia para esta (isomerização) e cicloadição à sua dupla ligação formando um oxetano. 

A fotoisomerização de olefinas pode-se dar conceitualmente por três mecanismos: 

a) transferência clássica (vertical) da energia de excitação eletrônica da cetona para a olefina, 

produzindo a olefina eletronicamente excitada, que decai subseqüentemente para ambos os 

isômeros (eis e trans); 

b) transferência de energia não clássica da cetona excitada para a olefina, produzindo um estado 

excitado não espectroscopicamente observável, que decai para a olefina nas formas eis e trans; 

c) adição da cetona excitada à dupla ligação da olefina produzindo um intermediário instável, 

semelhante a um 1,4-diradical, que, consequentemente decai regenerando a cetona no seu estado 

fundamental e a olefina tanto na forma inicial quanto na geometricamente isomerizada.6 

Na realidade, a supressão de cetonas triplete por olefinas envolve a formação de um tipo 

de complexo que pode entrar em colapso formando um 1,4 - diradical, e a estabilidade deste 

complexo determinará a estereoseletividade de formação do oxetano. Este complexo parece 

possuir pequeno caráter de transferência de carga uma vez que há um aumento na constante de 

supressão (kq) à medida que se aumenta o número de substituintes sacadores de elétrons, porém 

quando os substituintes são doadores de elétrons, como o grupo alquila por exemplo, o valor de 

kq é aumentado de um fator de aproximadamente 4 e a relação entre log kq e IP (potencial de 

ionização) é linear. 7• 
8 

Essa competição entre transferência de energia e formação do complexo é determinada 

pela energia de excitação da cetona e pela relativa deficiência de elétrons da cetona triplete n,n*. 

A transferência de energia predomina para olefinas deficientes de elétrons para todas as cetonas 

com energia triplete (ET) pelo menos tão baixa quanto 68 kcal.mor'. Já a formação do complexo 

de transferência de carga predomina para olefinas ricas em elétrons e cetonas com ET<75 

kcal.mor' .7 
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1.2. Dienos conjugados como supressores de cetonas triplete 

Para ser um supressor específico ideal para estados triplete, o supressor deve ter sua 

energia do primeiro estado excitado triplete inferior à energia T I do substrato e, além disso, seu 

estado excitado S1 deve ser superior ao S1 do mesmo (figura 3). Isto assegura uma supressão 

triplete praticamente controlada por difusão, se não houver outros modos de supressão além de 

transferência de energia. Além disso, o supressor excitado deve ser quimicamente inerte e capaz 

de dissipar a energia de excitação muito rapidamente. 1 

Ast-r----.---

Aso--'-----

----Qs1 

~,.,~---QTl 
----Qso 

Figura 3 - Diagrama de energia para um supressor triplete ideal. 

Os compostos que mais se enquadram neste perfil energético são as olefinas, os dienos 

conjugados e polienos superiores além dos hidrocarbonetos aromáticos. Inúmeros autores têm 

utilizado dienos conjugados, que possuem ET (T1) igual ou abaixo de 60 kcal.mol"1
, como 

interceptadores de cetonas triplete, que possuem ET (T1) de 60 a 80 kcal.mor1 
•
2

' 
3

, 
9

·
15 

O mecanismo de supressão por olefinas pode ser tomado como modelo para dienos 

conjugados, uma vez que estes também sofrem reações de cicloadição, formação de complexos 

de transferência de carga e isomerização eis, transpor transferência de energia.9
' 

13
' 

16 

7 



1.3. Fontes geradoras de compostos carbonílicos triplete 

A geração de um composto carboníl ico no estado eletronicamente excitado triplete, por 

um processo outro que não a excitação ótica, foi conseguida em 1969 por Kopecky e Mumford 

com a síntese do primeiro 1,2-dioxetano. 17 

1,2-dioxetanos e 1,2-dioxetanonas são anéis peroxídicos de quatro membros, cuJa 

clivagem leva a formação de um dos produtos no estado excitado, o que é decorrente da grande 

exotermicidade desta reação pela liberação da energia contida na tensão do anel, pela quebra da 

fraca ligação oxigênio-oxigênio (32 kcal.mor 1
) e pela formação de duas ligações (carbonita) 

muito fortes. 18 

Na decomposição térmica de 1,2-dioxetanos e 1,2-dioxetanonas (figura 4), que segue via 

um mecanismo concertado unimolecular, onde a quebra das ligações oxigênio-oxigênio e 

carbono-carbono pode ocorrer simultaneamente ou em duas etapas via intermediário diradicalar, 

observa-se a formação preferencial de estados excitados triplete n, 1t* (até 50 % de rendimento 

quântico) e baixos rendimentos de formação de estados excitados singlete (<1 % de rendimento 

quântico). 18
' 

19 

+ 

Figura 4 - Decomposição térmica de 1,2-dioxetanos 

Porém, quando o anel peroxídico apresenta substituintes ricos em elétrons, o mecanismo 

muda para o CIEEL ("chemically initiated electron exchange luminescence") e altos rendimentos 

do composto carbonílico no estado singlete são alcançados, como é o caso da dioxetanona 
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intermediária da luciferina no fenômeno da bioluminescência do vagalume.2º·21 

Uma outra via de quimiexcitação de compostos carbonílicos é a oxidação enzimática de 

aldeídos lineares catalisada por hemeproteínas como a "horseradish peroxidase" (HRP),22
' 

23
,
24 a 

. I -d 2s . 26 1. . d . 21 mie operox1 ase, o c1tocromo c e a 1pox1genase e soJa. 

A figura 5 mostra o mecanismo de reação para o sistema isobutanal (IBAL)/ HRP/ 0 2, 

que gera acetona no estado triplete. A autoxidação do IBAL gera um perácido que é responsável 

pela oxidação da HRP (Fe III) ao composto 1 (Fe V), o qual reage com a forma enólica do IBAL 

formando o composto II (Fe IV) e um radical de carbono que pela inserção de uma molécula de 

oxigênio toma-se um radical peroxil. Este radical por sua vez abstrai um hidrogênio da enzima e 

em seguida cicliza para um intermediário dioxetânico que cliva gerando ácido fórmico e acetona 

triplete. A enzima é regenerada por abstração de hidrogênio de algum resíduo de carbohidrato ou 

de etanol usado para a solubilização do substrato. 

A conhecida reação de Russell entre dois radicais peroxil,28 desde que não sejam 

terciários, leva também à formação de CCT (<0,01%) ou de oxigênio singlete (10%) em sistemas 

biológicos (Figura 6).29
' 

300 desproporcionamento de radicais alcoxil também pode gerar 

compostos carbonílicos triplete embora com baixa eficiência, como mostra a figura 7.20
·

31 
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Figura 5 - Mecanismo de geração de acetona triplete pelo sistema IBAL/HRP/O2 
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Figura 6 - Geração de CCT através da reação de Russell 

+ 

+ 

Figura 7 - Desproporcionamento de radicais alcoxil com formação de CCT 

1.4. Ação biológica dos compostos carbonílicos triplete 

+ 

As espécies triplete, devido à natureza proibitiva da requerida mudança de spin do estado 

excitado triplete para o estado fundamental singlete, possuem um tempo de vida maior ( 1: > 10-8s) 

quando comparadas às espécies singlete (1: < 10-8s), estando deste modo mais propensas a 

participar de eventos bimoleculares, como reações químicas ou processos físicos com 

biomoléculas, mesmo quando estas últimas estão presentes em baixas concentrações.20 

De fato, a quimiluminescência (QL) é um processo que aparece associado ao estresse 

oxidativo e que pode ser usado como ferramenta analítica para sua identificação.32 Vários 
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trabalhos mostram que essa luminescência é decorrente da emissão tanto de CCT como de 

oxigênio singlete gerados durante o processo de peroxidação.32
' 

33
,
34 Essa emissão ultra-fraca pode 

ainda ser monitorada nos mais variados sistemas biológicos ou biomiméticos de peroxidação, que 

vão desde observação in vivo de QL de pele de ratos expostos à radiação UVA33 e de órgãos 

como cérebro e fígado, também de ratos, após ingestão aguda de etanol,34 até homogenatos,35
' 

36
· 

37 microssomos 38
' 

39 e mitocôndrias destes mesmos órgãos submetidos ao estresse, passando por 

QL de urina humana40 e de lipossomos.41 

Entretanto, como se sabe, a emissão de radiação não é a única via de desativação seguida 

por estas espécies quando em sistemas biológicos. Embora Adam et a/.42 tenham demonstrado 

que a acetona triplete gerada enzimaticamente a partir de IBAL/HRP seja responsável por apenas 

uma parte dos danos oxidativos observados em DNA, este mesmo grupo observou que a acetona 

e a acetofenona tripletes, quando geradas pela decomposição térmica de 1,2-dioxetanos,43 ou 

irradiadas na presença de DNA,44 levam à formação de dímeros de pirimidina, à quebra da fita de 

DNA e à formação de resíduos de 8-hidroxiguanina. Os mecanismos propostos para tais danos 

baseiam-se na transferência de energia T-T para o DNA com seu subsequente rearranjo 

intramolecular, na transferência de energia T-T para o 0 2 presente no meio com geração de 

oxigênio singlete (responsável pela formação dos resíduos de 8-hidroxiguanina)e por último, na 

oxidação direta de purinas do DNA por transferência de elétron ou por abstração de hidrogênio 

causada pela espécie carbonílica excitada levando à formação do radical de DNA.44 

A formação de radical de guanina decorrente da supressão de acetona triplete por DNA e 

polinucleotídeos, foi também observada por Song et a/ .. 45Trabalhos mais recentes revelam que as 

cetonas triplete podem ser divididas em dois grupos quando comparadas em sua atividade 

fotoxidativa de bases de DNA. Um dos grupos oxida diretamente o substrato por transferência de 

elétron ou abstração de hidrogênio, enquanto que o outro pode sofrer ainda clivagem a gerando 
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radicais alquil que em seguida tornam-se peroxil, e que seriam os responsáveis pelos danos 

observados. 46
•
4 7 

No caso da peroxidação lipídica, as espécies carbonílicas triplete não somente são 

resultado da peroxidação dos ácidos graxos poliinsaturados (PUFA), como também podem atuar 

como amplificadoras ou iniciadoras desse processo através da abstração de um hidrogênio 

duplamente alílico do ácido graxo como mostra a figura 8.48
-
51 

PUFA PUFÃ PUFAOOH 

ROS, A
3

* o3* 

(l) PUFA _i [PUFk]---~-
2
--• PUFAOOH, R-c!' , 0 2 (

1
6g), hidrocarbonetos 

#o 
(2)R-< 

H 

3* (a) 

PUFA 

(b) 

" H 

~º 
R-C + hv(450-550nm) 

" H 

OH 
1 • 

R-C-H+ PUFA 

0 2 + hv (634, 703 e 1270nm) 

PUFA-OOH 

Figura 8 - Amplificação da cadeia de reações de peroxidação de PUF A por CCT 

Esse processo foi demonstrado a partir do consumo de benzofenona triplete e geração de 

hidroperóxidos de ácido linoléico em diferentes solventes e sistemas micelares, onde foi possível 
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também observar que o 10 2, resultante da transferência de energia T-T, é uma outra espécie 

. , I I .d - 52. 55 reativa responsave pe a perox, açao. 

Indig et al.51 observaram a indução de peroxidação lipídica em micelas de ácido 

araquidônico iniciada por acetona triplete, através da formação de dienos conjugados e de 

TBARS.51 

Foi observado por Nascimento et al.56
•
57 que leucócitos polimorfonucleares eram 

peroxidados quando expostos à fenilacetaldeído e IBAL também por um processo enzimático 

semelhante ao da HRP, porém catalisado pela mieloperoxidase presente nas células. 

A oxidação quimiluminescente de difenilacetaldeído (DPAA) à benzofenona promovida 

pelos citocromos presentes em mitocôndrias, levou ao colapso do potencial transmembrânico e ao 

inchamento mitocondrial.48 Este mesmo sistema de DPAA/ citocromos também provocou danos 

oxidativos a fosfolipídeos, proteínas e mtDNA.50 

A perda de atividade da enzima Na+, K+-ATPase causada pela diminuição da fluidez de 

membrana, perda de resíduos de triptofano e pela formação de bitirosina e malondialdeído 

(MOA) decorrentes da peroxidação lipídica iniciada por acetona triplete no sistema IBAL/ HRP, 

foi relatada por Obsil et al .. 58
' 

59 

Usando 3-indol acetato como substrato para a HRP em pHs baixos, Duran et a!.60 relatou 

que a formação de 3-indol aldeído triplete induzia a lipoperoxidação de microssomos. 
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2. OBJETIVOS 

Este trabalho teve como objetivo desenvolver sondas (dienos conjugados) supressoras 

específicas de compostos carbonílicos triplete envolvidos em processos como lipoperoxidação, 

comparar sua eficiência com relação à diferença de cargas e verificar o processo pelo qual ocorre 

a supressão, se química ou fisicamente. Para tanto utilizou-se o tetrametil-1,2-dioxetano (TMD) e 

o sistema IBAL/HRP/O2 como fontes de acetona triplete e, como dienos, o éster etílico (HDE) e 

o ácido 2,4-hexadienóico (ácido sórbico - HDA) e o éster metílico (PDM) e o ácido 2,4-

pentadienóico (PDA). 

Estes estudos foram planejados para o par 2,4-hexadienoato/ 2,4-pentadienoato, com o 

intúito de se verificar se os hidrogênios alílicos do primeiro dieno poderiam ser, 

indesejavelmente, abstraídos por radicais intermediários de peroxidação de lipídios e proteínas, 

onde se pretende que a ação supressora do dieno seja atribuível exclusivamente às espécies 

carbonílicas triplete. 

Estruturas dos dienos: 

trans, trans-2,4-hexadienoato 
(HDA) 

~o 
~e 'o-
trans, trans-2,4-pentadienoato 

(PDA) 

trans, trans-2,4-hexadienoato de etila 
(HDE) 

2,4-pentadienoato de metila 
(PDM) 
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3. MATERIAIS E MÉTODOS 

3.1. Equipamentos 

As determinações espectrofotométricas foram realizadas em um equipamento UV Nisível 

da Beckman Instruments (modelo OU 70). Os experimentos de quimiluminescência foram 

realizados em um contador de fótons Hamamatsu, modelo C-767, acoplado a uma 

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

FACT50 (Thorn EMI Electron Tubes Inc). A aquisição foi realizada através do software MCS32 

(Ortec). As medidas de fluorescência foram feitas no Espectrofluorímetro Spex. 

Os espectros de EPR foram obtidos em um equipamento Bruker EMX operando à 

temperatura ambiente. 

As análises cromatográficas foram realizadas em um equipamento de HPLC da Waters 

Co., usando-se um detector PDA (modelo 996) e uma bomba (modelo 515), à temperatura 

ambiente. 

Os experimentos de supressão de oxigênio singlete foram realizados em um equipamento 

para emissão de luz no infra-vermelho desenvolvido pela Edinburg Analytical Instruments 

composto por um laser Nd:YAG da Continuum (Surelite III) operando em 532 nm, por uma 

lâmpada de pulso de Xe e acoplado a uma fotomultiplicadora da Hamamatsu (modelo R5509) 

resfriada a - 80º C com nitrogênio líquido. Para selecionar o comprimento de onda usou-se um 

monocromador da Bentham Instruments (M300) e para receber os dados uma placa de interface 

F900 e MSA. 

Os espectros de massa foram obtidos em um sistema de HPLC da Shimadzu (SPD 10 

A YVP) conectado a um injetor automático (SIL-l0ADVP), a um detector UY-Visível (SPD lO 

A VVP) e a um espectrômetro de massa Quattro II da Micromass trabalhando no modo negativo 

de ionização por "eletron spray" (ES-) e com uma voltagem de cone de 20 V. 
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3.2. Reagentes 

O 9,10-dibromoantraceno-2-sulfonato de sódio (DBAS) foi fornecido pelo Prof> Dr. Josef 

Wilhem Baader do IQ-USP e recristalizado de água segundo a literatura. 12 Todos os demais 

reagentes utilizados são da Sigma, Aldrich, Merck ou Acros, de alta pureza (PA) e foram tratados 

por métodos descritos na literatura antes de serem utilizados. 61 

Todas as soluções tampão e solventes (grau cromatográfico) utilizados nos experimentos 

de supressão foram tratados com resina Chelex® e EDTA, respectivamente, para evitar que 

d · ~ d d" , 1· d , ,1. F 2+ 19 62 ocorresse ecornpos1çao escura o 10xetano que e cata isa a por 1ons meta 1cos corno e . · 

O isobutanal foi destilado, sob nitrogênio usando-se uma coluna Vigreux, antes do uso para evitar 

a presença do perácido resultante de sua auto-oxidação.63 

3.3. Determinação de concentrações 

A determinação da concentração de peróxido de hidrogênio (H20 2) e do tetrametil-1,2-

dioxetano (TMD) foram realizadas espectrofotometricamente, segundo a literatura, 64 em À= 353 

As soluções de DBAS foram preparadas dissolvendo-se o sal primeiramente em suficiente 

quantidade de metanol (10% do volume final da solução) e então avolumadas com água Milli -

Q. A concentração das soluções foi determinada espectrofotometricamente em À = 405 nm com E 

A concentração do ácido 2,4-pentadienóico (PDA) foi também determinada 

espectrofotometricamente em À= 242 nrn com E= 24800 M-1cm-1.65 

A concentração de HRP66 foi determinada usando-se E = 1,02. l 05 M-1 crn-1 a 403 nrn . A 

concentração de citocromo e foi determinada através da absorbância do pico Soret em 408 nm67 

com E= 104,6 rnM-1 crn-1 e a do azul de metileno 68 em À= 660 nm com E= 81,6. 103 M-1 cm- 1
. 
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3.4. Preparo de microssomos e mitocôndrias de fígado de ratos 

Ratos mantidos em jejum durante uma noite foram sacrificados por guilhotinamento. Em 

seguida retirou-se o fígado que foi lavado com água deionizada e picotado. Homogeneizou-se o 

tecido em meio contendo sacarose 0,25 M, HEPES 10 mM e EGTA lmM a 4ºC e pH 7,2. A 

suspensão resultante foi então centrifugada por 1 O min a 1000 g e 4ºC. Após a centrifugação, o 

sobrenadante foi filtrado através de gaze e centrifugado novamente por 1 O min. a 10.000 g. O 

sedimento é ressuspenso na mesma solução anterior e centrifugado por mais 1 O min à mesma 

velocidade e o sedimento resultante é agora ressuspenso em um meio contendo sacarose 125 mM, 

HEPES 10 mM e KCl 65 mM. Para o preparo dos microssomos, segue-se o procedimento acima 

e ao invés de coletar o sedimento da 2ª centrifugação, coleta-se o sobrenadante ao qual adiciona

se CaC'2 e procede-se segundo Piergiacomi et ai. 69 

3.5. Inchamento mitocondrial 

O inchamento mitocondrial foi acompanhado através do decréscimo de turbidez em 520 

nm, segundo Nantes et a!.48 

3.6. Preparações 

3.6.1. Tetrametil-1,2-dioxetano (TMD) 

( Cuidado: peróxidos, em especial o peróxido de hidrogênio, devem ser trabalhados em condições 

de segurança adequados, uma vez que são potencialmente explosivos) 

O tetrametil-1,2-dioxetano foi preparado segundo o método de Kopecky 17 a partir do 2,3-

dimetil-2-buteno (1), que se processa em três etapas : preparação da solução de H20 2 anidro em 

éter, síntese do í3-bromohidroperóxido correspondente ao composto 1 e a sua ciclização com 

óxido de prata produzindo o dioxetano. 
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Preparação da solução de H2O2 

Quarenta mililitros de solução aquosa de H2O2 60% foram extraídos com éter etílico (3 x 30 

mL). A fase etérea foi seca sob MgSO4em geladeira por aproximadamente 24 h, filtrada e sua 

concentração estimada em aproximadamente em 7,6 M. 

Síntese do 2-bromo-2,3-dimetil-3-hidroperoxibutano (2) 

Uma amostra de 7,47 g do composto 1 foi adicionada a um balão de 50 mL a -20ºC, 

contendo 70 mL de uma solução etérea de H2O2, sendo a temperatura final abaixada para 

- 40ºC. Seguiu-se então a adição lenta (~ l h) de 12,72 g de l ,3-dibromo-5,5-dimetil

hidantoína (DBH) sob constante agitação. Ao término da adição, a solução foi deixada sob 

agitação até que a temperatura subisse a 0ºC, temperatura na qual ficou por mais l h em 

agitação. A solução foi então lavada com soluções saturadas geladas de NaHCO3 (2x), H2O 

(3x) e NaCI ( l x). Entre as lavagens, a presença de H2O2 foi monitorada através de TLC em 

diclorometano (DCM) e revelada com solução l O % de KI. A solução etérea foi seca sob 

MgSO4 anidro por l noite em geladeira, então filtrada e o solvente evaporado. O BHP foi 

recristalizado de pentano, dissolvido a temperatura ambiente e cristalizado a -20ºC, 

fornecendo 11,51 g do produto puro (11 = 65,7%); 1H-RMN (CDC'3): um singlete em ô= 1,48 

ppm integrando para 6 hidrogênios relativo ao carbono 13 e um singlete em ô = 1 ,85 ppm 

também integrando para 6 hidrogênios relativo ao carbono a ao grupo peróxido. 

Ciclização do BHP com óxido de prata 

O óxido de prata foi obtido através da reação estequiométrica do nitrato de prata e de 

hidróxido de sódio realizada no escuro para evitar a formação de Agº e geralmente um dia 

antes de sua utilização. O precipitado de cor marrom escuro foi lavado excessivamente com 
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água e seco sob vácuo na presença de KOH. 

Cerca de um grama de BHP foi dissolvido em 25 mL de DCM e a solução em seguida 

transferida para um balão de 125 mL em banho de gelo e protegido da luz com papel 

alumínio. Adicionou-se então 3,28 g de Ag2O ao balão e deixou-se a solução sob vigorosa 

agitação magnética por aproximadamente 1 h, a baixa temperatura (0ºC). Após esse período, 

a solução foi filtrada e lavada 2x com água gelada e I x com solução gelada e saturada de 

NaCl. A fase orgânica foi então seca sob MgSO4 anidro por cerca de l O min em banho de 

gelo, filtrada e o solvente retirado. O TMD obtido foi então recristalizado de pentano a -30ºC 

rendendo uma massa de 67,0 mg (11 = 6,5%) de cristais finos em forma de agulha de 

coloração amarela. 1H-RMN (CDC'3): um singleto em o= 1,51 ppm equivalente às 4 metilas 

do composto. 

3.6.2. Preparação do ácido trans, trans-2,4-pentadienóico (PDA) 70 

Cerca de 41 g de piridina foram adicionados a um balão de 250 mL de três bocas sob 

agitação mecânica e fluxo de argônio. Foram então adicionados 42,79 g de ácido malônico sob 

agitação vigorosa e durante cerca de 30 min. Após esse período, foram adicionados, por meio de 

um funil, 25,2 g de acroleína ao longo de 30 min. O desprendimento de CO2 começa 

imediatamente após a adição da acroleína e termina aproximadamente 4 horas depois, período 

este em que a solução fica sob refluxo. Segue-se então a acidificação da mistura com H2SO4 25% 

em erlenmeyer e banho de gelo. A solução obtida foi então extraída por 4x com 50 mL de DCM, 

a fase orgânica seca sob MgSO4 por 10 min e concentrada a aproximadamente 1/3 do seu 

volume. Após ter sido deixada em freezer a -1 0ºC por mais de 24 h, a solução concentrada 

forneceu cristais brancos que foram então filtrados e secos em dessecador sob P2O5 . A massa 

total de cristais do composto puro obtida foi de 2,85 g (11 = 7%). 1H-RMN (CDC'3): multipleto de 

5,1 - 5,8 ppm relativo aos 2 H do C5, dubleto em o= 5,9 ppm, J = 15 Hz relativo a 1 H no C2, 
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multipleto de 6,2 - 6,8 ppm relativo a IH no C4, dupla de dubletos em õ = 7,4 ppm relativo a IH 

noC3. 

3.7. Tentativas de preparo do cloreto de 1,3-butadienil-trimetilamônio ( 1 ~ 
~~@ 0 
~ "-...:;?' "N- CI 

1 

3.7.1. Preparação do etilcarbamato 

butadieno (NPDA 1)7º 

A um balão de 50 mL de 3 bocas, equipado com uma barra de agitação magnética, um 

termômetro e um funil de adição, e sob fluxo de argônio, foram adicionados 1 g de ácido 

trans,trans-2,4-pentadienóico, 1,7 mL de trietilamina e 6 mL de acetona. A solução resultante foi 

agitada e resfriada a -1 0ºC em banho de gelo seco/etanol, à qual foi adicionada uma solução 

contendo l mL de etilcloroformato em 5 mL de acetona por aproximadamente 30 min. Após o 

término da adição, a solução foi agitada por mais 30 min em baixa temperatura. Adicionou-se 

então, por um período de 20 min, uma solução gelada de 1,3 g de azida de sódio em 4 mL de 

água. A mistura resultante foi agitada por mais um período de 10-15 min a -1 0ºC e diluída em 

um funil de separação de 250 mL contendo 50 mL de água gelada e a acil azida então extraída 

com 6 porções de 20 mL de tolueno. A porção de tolueno extraída foi então seca com MgSO4 

anidro por 20 min, filtrada e concentrada a l/3 do volume. Em outro balão de 125 mL de 3 bocas, 

equipado com sistema de agitação mecânica, um funil de adição de 1 O mL, um sistema de 

destilação e uma manta de aquecimento, foram adicionados 1,05 mL de álcool etílico, 25 mg de 

terc-butilcatecol e 5 mL de tolueno. A solução contendo a azida de acila foi adicionada, no 

escuro, ao balão com o tolueno em refluxo por um período de 30 min. Após este período a 
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solução foi agitada por mais 30 min e então resfriada. O tolueno foi totalmente removido em um 

rotaevaporador e o resíduo foi cristalizado a partir uma mistura de hexano/éter (2: 1 ). Duas 

recristalizações foram feitas desta mistura de solventes, resultando em 0,480 g de cristais de 

coloração amarela (11 = 6,8%) caracterizados como o produto. 1H-RMN (CDC'3): multipleto entre 

5,3 e 6,9 ppm relativo aos 3H dos carbonos 1, 2 e 3, um multipleto de 4,5 - 5, 1 ppm relativo aos 

2H do C4, um quarteto com J = 7 Hz em 8 = 4, 13 ppm relativo aos 2 H do grupo OCH2 e um 

tripleto com J = 7 Hz em 8 = 1,23 ppm relativo ao grupo CH3• 

3.7.2. Preparação do 

butadieno (NPDA 2) 

benzilcarbamato de trans, trans-1,3- ~~ ,,,J, ~ 
~ N OCH2C6Hs 

H 

O procedimento descrito para o NPDA 1 foi seguido com as-seguintes alterações: 

utilizou-se álcool benzílico ao invés do álcool etílico; e 

o resíduo oleoso ( 1,5 g) foi cristalizado a partir de uma mistura de 1 :9 de acetato de etila

hexano fornecendo uma massa de 232 mg de cristais amarelos. 1H-RMN (CDC'3): multipleto 

entre 4,8 e 5,0 ppm relativo a 2 H do C 4, um singleto em 5,2 ppm relativo aos 2 H do grupo 

CH2C6H5, um multipleto de 5,4 a 5,8 ppm relativo aos hidrogênios do C 2 e do NH, um 

multipleto de 6,2 a 6,5 ppm relativo ao hidrogênio do C 3, um dubleto em 6,7 ppm relativo ao 

H do C I e um singleto em 7,3 ppm referente aos hidrogênios do anel aromático. 

3.7.3. Tentativa de preparo da trans, trans-1,3-butadienamina a partir do etilcarbamato de 

trans, trans-1,3-butadieno71 

A um balão de 50 mL de fundo redondo foram adicionados 120 mg de NaH em 5 mL de 

dimetilformamida (DMF) sob N2 e à temperatura ambiente e mais O, 19 mL de etanotiol em 1 mL 

22 



de DMF. Quando a solução estava clara (~15 min), 283 mg de etilcarbamato de trans, trans-l,3-

butadieno em 5 mL de DMF foram adicionados rapidamente via seringa. A solução resultante, de 

coloração avermelhada, ficou sob agitação magnética por 30 min e depois tratada com 100 mL de 

água gelada. A suspensão leitosa obtida foi então extraída com éter etílico (3 x 100 mL), sendo os 

extratos etéreos combinados, lavados com água (2 x 50 mL), secos e rotaevaporados fornecendo 

279 mg de um sólido amarelo, identificado como o composto de partida. 

3.7.4. Tentativa de preparo da trans, trans-1,3-butadienamina a partir do benzilcarbamato 

de trans, trans-1,3-butadieno71 

A um balão de 50 mL de fundo redondo foram adicionados 60 mg de NaH em 5 mL de 

dimetilformamida (DMF) sob N2 e à temperatura ambiente e mais O, 1 mL de etanotiol em 1 mL 

de DMF. Quando a solução estava clara (~15 min), 153 mg de benzilcarbamato de trans, trans

I,3-butadieno em 5 mL de DMF foram adicionados rapidamente via seringa. A solução 

resultante, de coloração avermelhada, ficou sob agitação magnética por 30 min e depois tratada 

com 100 mL de água gelada. A suspensão leitosa obtida foi então extraída com éter etílico (3 x 

100 mL), sendo os extratos etéreos combinados, lavados com água (2 x 50 mL), secos e 

rotaevaporados fornecendo 145 mg de um sólido amarelo, identificado como o composto de 

partida. 

3.8. Determinação das constantes de supressão (kq't) por diferentes dienos conjugados 

3.8.1. Supressão da acetona triplete gerada pela termólise do tetrametil-1,2-dioxetano 

A determinação de kq't em meio aquoso para o sorbato (HDA) e para o trans, trans-2,4-

pentadienoato (PDA) foi realizada em solução tampão fosfato 0,1 M pH 7,4 contendo 100 µM de 

EDTA, usando-se 200 µM de TMD e I O µM de DBAS a 37ºC. 

A determinação de kq't em meio aquoso para o metanoato de 2,4-pentadienoila (PDM) e 

para o etanoato de trans, trans-2,4-hexadienoila (HDE) foi feita em tampão fosfato 0,01 M pH 
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7,4 contendo 100 µM de EDTA, usando-se 200 µM de TMD e 10 µM de DBAS a 37ºC em um 

volume final de 6 mL. 

As soluções estoque de TMD foram preparadas em acetonitrila, numa concentração de 15 

mM. As soluções estoque de HDA e PDA foram feitas em água e a de PDM e de HDE em 

metanol. 

Os experimentos de supressão foram feitos da seguinte maneira: as soluções contendo o 

supressor, o DBAS e o EDT A eram aquecidas até a temperatura indicada e então o TMD era 

adicionado através de microseringa. A intensidade de emissão era monitorada como luz total no 

"photon counter". 

3.8.2. Supressão de acetona triplete gerada pelo sistema IBAL/HRP/O2 

A determinação de kq-c para os diferentes dienos foi feita em solução tampão fosfato O, 1 

M pH 7,4 contendo l mM de EDTA, 1,7 µM de HRP, 33,8 mM de IBAL e 760 µM de H2O2 a 

37ºC em um volume final de 6 mL. 

A solução estoque de IBAL foi feita em etanol ( l :5), a de HDA e PDA em água e a de 

PDM em metanol. 

Os experimentos de supressão foram feitos da seguinte maneira: à solução tampão 

termostatizada, contendo o dieno e o EDTA, era adicionado o IBAL, que ficava sob agitação por 

cerca de 3 min. Em seguida, juntava-se HRP e a reação era disparada com H2O2. Para realização 

dos cálculos, usou-se a intensidade máxima obtida próximo ao ponto de consumo total de 

oxigênio. 

3.9. Verificação da supressão do DBAS singlete por diferentes dienos conjugados 

Como controle, soluções contendo l O µM de DBAS e dienos em diferentes concentrações 

à temperatura ambiente, foram excitadas em 31 O nm para soluções aquosas e a diferença de 

intensidade foi acompanhada peio espectro de emissão do DBAS em solução aquosa traçado de 
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360 nm a 560 nm. 

3.10. Experimentos no EPR 

Para se tentar captar o radical possivelmente formado pela abstração do hidrogênio alílico 

do sorbato ou mesmo decorrente do seu mecanismo de supressão, realizou-se uma série de 

experimentos com diferentes captadores de spin tais como: 2-metil-2-nitrosopropano (MNP), a 

(l-oxo-4-piridil) N-tercbutilnitrona (POBN) e 5,5-dimetil-N-oxo-1-pirrolina (DMPO), sendo o 

primeiro um captador tanto de radicais de oxigênio quanto de carbono, e os dois últimos 

captadores de radicais de oxigênio. 72 

As soluções estoque dos "spin traps" foram feitas em água, com exceção do MNP 

(200mM) que foi preparada em acetonitrila. 

Os experimentos foram realizados em solução tampão fosfato 100 mM pH 7,4 contendo 

20 mM de "spin trap", 1 mM de TMD e I mM de sorbato. 

Realizou-se os experimentos incubando-se as soluções contendo a mistura acima descrita 

por cerca de 1 hora a 80ºC. Soluções contendo somente o "spin trap", o TMD ou o sorbato foram 

submetidas ao mesmo procedimento para se verificar se existia algum sinal proveniente de uma 

possível oxidação ocorrida a alta temperatura. Os mesmos experimentos foram realizados 

também em temperatura ambiente. 

3.11. Estudo da interação do sorbato e do ácido trans, trans-2,4-pentadienóico com a 

acetona triplete gerada na termólise do tetrametil-1,2-dioxetano 

Os experimentos foram realizados usando-se I mM de TMD e diversas concentrações 

dos dienos (50-500 µM) em água normalmente aerada, sob N2 e sob 0 2, sendo a termólise feita a 

80ºC por um período de 1,5 h e a 37ºC por 4 dias. Para a análise de produtos, foi utilizada uma 

coluna de fase reversa YMC-ODS-Aq da Waters, 5 µm, 250 mm X 4,6 mm com uma fase móvel 

de 7:3 de tampão acetato pH 4,2 4 mM - acetonitrila, com um fluxo de 0,7 mL/min e 
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monitoradas por absorção em 255 nm. A irradiação dos dienos foi feita em água usando-se uma 

concentração de 300 µM dos compostos que foram expostos a luz UV de um espectrofluorímetro 

(250 nm) por três horas. 

3.12. Experimentos de supressão de oxigênio singlete por dienos conjugados 

Os experimentos foram realizados usando-se 3,7 µM de azul de metileno em solução 

tampão Pi 50 mM pH 7,4 para um volume final de 1,5 mL numa cubeta de fluorescência. A 

cubeta era irradiada em 532 nm por um feixe de laser com uma quantidade de 500 pulsos de 4 mJ 

de energia e a fosforescência do oxigênio singlete observada em 1270 nm, sua emissão monomol. 

3.13. Testes de supressão de radicais peroxil por dienos conjugados 

Diferentes concentrações dos dienos foram adicionadas a solução tampão Pi 50 mM pH 

7,4 contendo 20 µM de citocromo c e a reação disparada pela adição de 25 mM de t-BuOOH. A 

cinética da reação foi acompanhada por um período de 6 minutos em 408 nm, região de 

absorbância do pico Soret do citocromo e. 

3.14. Testes de supressão de radicais hidroxil por dienos conjugados 

Diferentes concentrações de dienos foram adicionadas a solução tampão fosfato 50 mM pH 

7,4 contendo desoxiribose 12 mM, H202 6 mM, Fe2
+ 800 uM e colocadas sob agitação a 37ºC 

por 30 min. Em seguida adicionou-se 5 uL HCI 50% e aqueceu-se a fervura por 20 min.73 Após 

esse tempo, alíquotas de 20 uL foram injetadas num sistema de HPLC com uma coluna 

aminofásica usando-se como fase móvel uma mistura acetonitrila/ tampão Tris 30 mM ( 1 :9) e 

fluxo de 1 mL/ min onde o enolato do malondialdeído sai com um tempo de 3,7 mine absorve 

em 267 nm.74 

3.15. Testes de supressão do ânion-radical superóxido 

Diferentes concentrações de dienos foram adicionadas a tampão de 2,2-aminometil-l

propanol 50 mM pH 1 O, 1 na presença de 63 uM de supróxido de potássio, 1 OOU de catalase e 250 
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uM de azul de nitrotetrazolium (NBT). A cinética de rdução do NBT foi acompanhada em 

espectrofotômentro em 560 nm.75 
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4. RESULTADOS E DISCUSSÃO 

4.1. Preparações 

4.1.1. Tetrametil-1,2-dioxetano 

O tetrametil-1,2-dioxetano foi preparado segundo o método clássico de Kopecky, 17 onde 

bromo eletrofilico é adicionado à dupla ligação do tetrametiletileno em meio a peróxido de 

hidrogênio e posterior ciclização do respectivo 13-bromohidroperóxido formado através da ação 

de um sal de prata ( figura 9). 

A síntese do 13-bromohidroperóxido foi realizada com rendimento de 65, 7%, e a partir 

deste, a síntese do TMD foi realizada com rendimento o de 12,4%. 

Éter 

O a - 40ºC 
->rf-

Br OOH 

~ / + 

~OOH 
HBr + AgBr + -++ 0-0 

principal 

Figura 9- Rota sintética do tetrametil-1,2-dioxetano. 

A pureza do composto foi analisada por 1H-RMN e por iodometria sendo igual a 98%. A 

determinação espectrofotométrica é essencial para a averiguação da pureza do composto, uma 

vez que para o TMD, a reação colorimétrica completa-se em ~15 min à temperatura ambiente, 
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enquanto que para outros peróxidos, a cinética da reação é mais lenta. Estes peróxidos podem ser 

13-bromohidroperóxido residual ou ainda o hidroperóx ido alílico correspondente. 

4.1.2. Ácido trans, trans-2,4-pentadienóico 

A preparação deste composto não estava inicialmente prevista, entretanto, devido à sua 

saída dos catálogos de comercialização de reagentes, ela se fez necessária. 

Pelo método de Overman,70 uma base retira o próton do carbono secundário do ácido 

malônico, formando um carbânion que ataca a carbonila do aldeído conjugado numa reação de 

Michael seguindo-se uma reação de eliminação e descarboxilação fornecendo o ácido 2,4-

pentadienóico como mostra a figura 10. De três vezes em que foi realizada a preparação, o 

melhor rendimento obtido foi de 20,3%. 1H-RMN (CDCl3): 5,1 - 5,8 ppm (m, 2H no C-5) , 5,9 

ppm(d,J= 15Hz, I HnoC-2),6,2-6,8ppm(m, lHnoC-4), 7,4ppm(dded, lHnoC-3). 

O ponto de fusão do PDA foi determinado encontrando-se um valor entre 69 - 72ºC, que 

está de acordo com o encontrado na literatura.65 Além disso, a análise espectrofotométrica do 

composto em água em À = 242nm forneceu uma concentração semelhante à determinada por 

pesagem. 

O I;J O 
~c-c-cç 
/ 1 "' HO H OH 

+ 

o 
H2C =CH-CH=CH-C ç 

"'-oH 

ó o 1 o ~c-c-cç 
HO/ e "oH 

-co, j 

Figura 10 - Rota sintética do ácido trans. trans-2,4-pentadienóico. 
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4.1.3. Benzil e etil carbamato de trans, trans-1,3-butadieno 

As tentativas de preparação de um carbamato a partir do PDA foram realizadas por uma 

modificação da degradação de Curtius, segundo Overman, como mostra a fi gura 11. 

Objetivando-se o preparo de um dieno conjugado de carga positiva, optou-se pela 

produção de um sal de amônio quaternário uma vez que a carga positiva independeria do pH do 

meio, possibilitando o estudo desta sonda em sistemas biomiméticos de lipoperoxidação . A 

literatura pesquisada, porém, não contém uma rota de preparação de tal composto, assim a idéia 

foi chegar à butadienamina para, em seguida, quaternizá-la formando o composto necessário para 

os estudos. Para tal, utilizou-se um procedimento no qual aminas, que não toleram meio ácido, 

protegidas por formação de um carbamato com o álcool 9-metanolantraceno são liberadas pelo 

ataque de uma base forte (tiolato) e posterior hidrólise.71 Embora tenha-se tentado a preparação 

de um carbamato a partir de um álcool derivado daquele usado na referência, a tentativa foi 

infrutífera visto que tal composto se mostrou insolúvel nas condições de reação . 
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O =C=N-CH=CHCH=CH2 

o 
CH2=CHCH=CH( ~ 

0-C-OCH2CH3 

Figura 11 - Rota sintética para trans, trans-I-N-acilamino-1,3-dienos . 

Assim, tentou-se aquele mesmo procedimento mesmo que para um carbamato diferente . 

Infelizmente o resultado não foi o esperado, pois mesmo mudando-se de etil para benzi! 

carbamato, este ainda possui um mau grupo de partida o que comprometeu o sucesso da reação. 

4.2. Experimentos de supressão da acetona triplete gerada pela termólise do tetrametil-1,2-

dioxetano 

4.2.l. Determinação das constantes de supressão (kqt) por dienos conjugados 

Para se comparar a eficiência de supressão de acetona triplete gerada por TMD entre os 

ânions 2,4-hexadienoato (HDA) e o 2,4-pentadienoato (PDA), realizaram-se dois experimentos 

de supressão em tampão fosfato a 37º monitorados pela emissão do DBAS em À= 435 nm . A 

relação entre 10/1 e concentração do supressor nos dá o valor de kqt segundo a equação de 
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Stern-Volmer: 10/1 = I + kq-c[Q]. As fi guras 12 e 13 mostram estes resultados para o 2,4-

hexadienoato e para o 2,4-pentadienoato, respectivamente . 

5 

4 

3 

- y = 0,4209x + 1 i --o R2 
= 0,9901 - 2 

0+-----------,----------------------1 
o 2 3 4 5 6 7 8 9 : 

HDA.10-4 (M) 

Figura 12 - Gráfico de Stern-Volmer para a supressão de acetona triplete gerada na termólise de 

TMD 200 µM por sorbato em tampão fosfato normalmente aerado a 37ºC. 

O valor obtido pela inclinação da reta nos fornece Ksv que, para a supressão de acetona 

triplete em meio aquoso com HDA, foi de 4,2. 103 M-1, valor bem próximo ao encontrado na 

literatura12 que é de 4,7 . 103 M- 1, e para o PDA de 4,7.103 M- 1
. Considerando-se o tempo de vida 

da acetona triplete em água normalmente aerada -e = 1,2 µs , 12 obtêm-se um kq == 3,5. 109 M-'s-1 

para HDA e 3,9. 109 M- 1s- 1 para PDA, que são valores li geiramente menores que a constante 

d. e: . 1 d . ,, . 6 1 09 M-1 - 1 t 3 11us1ona o meto l\.{1i f == • s . 
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Figura 13 - Gráfico de Stern-Volmer para a supressão de acetona triplete gerada na termólise de 

TMD 200 µM por PDA em tampão fosfato normalmente aerado a 37ºC. 

Pela linearidade dos gráficos obtidos para ambos os dienos, pode-se afirmar que na faixa 

de concentração de supressor utilizada (micromolar) , não há supressão de outra espécie excitada, 

como acetona s inglete por exemplo(~ T;~s = 1,0. l 03 a partir de TMD). 13 

Dentre os dienos propostos para serem estudados, o éster metí lico do PDA, a saber PDM 

(Ksv = 1,7.103 M-1
), foi o único que apresentou valores de Ksv mais baixos (figura 14), para 

acetona gerada tanto na termólise do TMD quanto pelo sistema enzimático (veja seção 4.3), cerca 

de l/3 do valor encontrado para os outros dois dienos, o HDA e o PDA. 

Pensando-se ser essa menor eficiência de supressão uma característica dos ésteres de 

dienos conjugados, fez-se a determinação de Ksv para o 2,4-hexadienoato de etila (HDE), 

entretanto verificou-se que este éster é tão eficiente quanto o ânion sorbato (figura 15) com uma 

Ksv = 4, 1.103 M- 1
. Para se explicar a contento este resultado, é necessário que se determine os 

33 



potenciais de ionização dos dienos cm água e se verifique a relação entre o log kq e o P.I. dos 

dienos. Esta relação deve ser linear se a supressão ocorrer por formação de um complexo de 

transferência de carga (CT) como é o caso da supressão de acetona triplete por aminas, alcenos e 

aromáticos. 19
• 

62 

Considerando-se o tempo de vida da acetona triplete em água aerada como ,: = 2 µs, 12 

tem-se os seguintes valores de kq: 1,4.109 M- 1s- 1 para o PDM e 3,4.109 M- 1s- 1 para o HDE. Não 

houve necessidade de se corrigir o valor de ksv para supressão de fluorescência em nenhum dos 

dois casos, pois os dienos não mostraram supressão do DBAS singlete. 

4 ....------ ----- ·-·• . .. ---·-·· -· ··········· ·-------- ,. . ; 

---8 

0,5 +----- -------------- --------------< 

O,._---- -------------,.-----,--- - ---~ 
o 250 500 750 1000 1250 1500 

concentração (uM) 

Figura 14 - Gráfico de Stern-Volmer em tampão fosfato 1 O mM a 37ºC para PDM usando-se 200 

µM deTMD. 
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Figura 15 -Gráfico de Stern-Volmer em tampão fosfato 10 mM a 37ºC para HDE usando-se 200 

µM deTMD. 

4.3. Determinação de Ksv para a acetona gerada no sistema IBAL/HRP/O2 

Para se estabelecer as condições experimentais usadas na determinação de Ksv para a 

acetona triplete gerada neste sistema, vários experimentos foram realizados mudando-se as 

concentrações de HRP, IBAL, H2O2, EDTA e do tampão, além da ordem de adição e tempo de 

incubação do IBAL. As condições escolhidas são as que apresentaram um valor de intensidade de 

emissão alto para o maior tempo de reação . 

As figuras 16, 17 e 18 mostram a variação da intensidade de acordo com a concentração 

do supressor usado. Pode-se observar que há um aumento de intensidade ao longo do tempo de 

reação chegando-se a um máximo em ca 3,5 min após o que ocorre uma queda brusca deste 

valor. Esse aumento da intensidade ao longo do tempo é explicado pela supressão da acetona 

triplete pelo 0 2 dissolvido no meio, que, conforme é consumido pelo sistema, tem sua ação 

d. . 'd ,o 76 n Ob . d fi - d d. supressora 1mmu1 a ' · . serva-se am a que con orme se aumenta a concentraçao o 1eno 

no sistema, essa mudança de intensidade ao longo do tempo é reduzida, chegando a ficar 

praticamente constante durante a reação em concentrações de 800 µM de dieno . Isto se atribui 
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ao fato de que em altas concentrações do dieno, a supressão da acetona triplete pelo 0 2 não é 

mais limitante e, por isso, o seu consumo ao longo da reação não faz com que a intensidade de 

emissão da acetona aumente. 
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Figura 16- Variação temporal da intensidade de emissão do sistema IBAL/HRP/0 2 em função da 

concentração de PDA_ 
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Figura 17 - Variação temporal da intensidade do sistema IBAL/HRP/02 em função da 

concentração de PDM. 
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Figura 18- Variação temporal da intensidade de emissão do sistema IBALIHRP/0 2 em função da 

concentração de 1IDA. 

As figuras 19, 20 e 21 mostram a relação entre lo/l e a concentração dos dienos obtidas 

com os valores de intensidade máxima. Os valores de Ksv obtidos são: 4,4. 103 M-1 para o HDA, 

6,l.103 M-1 paraoPDAe 1,8.103 M-1 para o PDM. 

6 ~ ------------------------~ 
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R2 
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Figura 19 - Gráfico de Stern-Volmer para a supressão de acetona triplete gerada no sistema 

IBALIHRP/02 por sorbato a 37ºC. 
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Figura 20 - Gráfico de Stern-Volmer para a supressão de acetona triplete gerada no sistema 

IBAL/HRP/O2 por PDA a 37ºC. 
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Figura 21 - Gráfico de Stern-Volmer para a supressão de acetona triplete gerada no sistema 

IBAL/HRP/O2 por PDM a 37ºC. 

Os valores de kq para o sistema enzimático não podem ser calculados pois não se sabe 
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exatamente o tempo de vida da acetona tripl ete por este gerada. Sabe-se que o valor de 1 situa-se 

entre 2 µs (meio aerado) e 22 µs (meio deaerado) uma vez que a acetona é gerada dento da 

enzima e que portanto se encontra protegida, embora não completamente.77 

Como indica a Tabela I, os valores de Ksv obtidos para o sistema químico são próximos 

aos obtidos para o sistema enzimático. Provavelmente essa similaridade é decorrente do fato que, 

sendo o tempo de vida da acetona aumentado pela proteção da enzima, o kq deve ser diminuído 

devido à barreira imposta pela proteína à entrada do supressor. Veja nos trabalhos de Bechara e 

Cilento. 10
•
24 

Tabela I - Valores de Ksv obtidos para a supressão de acetona triplete, gerada química e 

enzimaticamente, por diferentes dienos em sistema aquoso a 37º C 

Dienos Ksv obtida para o sistema Ksv obtida pela termólise de 

IBAL/HRP/O2 (M- 1
) TMD (M-1

) 

sorbato 4,4.103 4,2.103 

2,4-pentadienoato 6,1.103 4,7.103 

2,4-hexadienoato de etila * 4,1.103 

2,4-pentadienoato de metila 1,8.103 1,7. 103 

* experimento não realizado 

4.4. Experimentos de EPR 

É conhecido o fato de compostos carbonílicos triplete reagirem rapidamente com 

hidrogênios duplamente alílicos, como é o caso da reação da acetona triplete, gerada pela 

termóli se de TMD, com o ácido araquidônico propagando a reação de lipoperoxidação. 51 
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Uma vez que o sorbato é utilizado para inibir o processo de inchamento de mitocôndrias 

induzido por fosfato ,49 acredita-se que ele aja como um supressor de compostos carbonílicos 

triplete envolvidos no processo, e que amplificam a lipoperoxidação. Entretanto, não se sabe ao 

certo, se essa inibição se dá por uma supressão física, ou por uma supressão química com 

abstração do hidrogênio alílico do sorbato, o que geraria um radical, estabilizado por ressonância, 

que sofreria inserção de oxigênio e posterior desproporcionamento (figura 22), ou ainda se se 

dimerizaria. 

Para se verificar se havia envolvimento de radicais livres no processo de supressão, seja 

pelo processo acima descrito, ou pela formação de um intermediário diradicalar envolvido na 

formação de um oxetano, foram realizados alguns experimentos onde a termólise do TMD foi 

feita na presença de sorbato e de diferentes captadores de spin. As figuras 23, 24 e 25 mostram 

os resultados obtidos com MNP, POBN e DMPO, respectivamente. 
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Na ausê ncia de sorbato: 

0- 0 
>=03• o=< ;----1( !.:::,. • + 

>=03• + 02 • o=< + 02 1. 

>=03• • o=< + calor 

>=o3* • o=< + luz 

0-0 
;----1( + >=o3* 2 o=< + >=03• 

Na presença de sorbato: 

~C02 • produtos de adição 

~ C02 + calor 

(supressão fisica) 

~C02 + >=o3* produtos de adição 

(2 + 2, Paterno-BuchD 

~C02 
-

>=a3· y.OH • AAJC02 + + ,, " , .,.,. '. 

/ º/ 
y ~bato 

dírnero OH OH 

K + A 
produtos radical peroxil OH 

Figura 22 - Possíveis rotas de reação para a supressão de acetona tri plete por sorbato. 
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--20mM MNP 
--20mM MNP + 1mM TMD 
--20mM MNP + 1mM TMD + 1mM HDA 

Figura 23 - Espectros de EPR obtidos, realizados em triplicata, usando-se MNP como captador e 

após 1 h de incubação a 80ºC. 

--20mM POBN + 1 mM TMD + 1 mM HDA 
--20mM POBN 
--20mM POBN + 1 mM TMD 

Figura 24 - Espectros de EPR , realizados em triplicata, obtidos usando-se POBN como captador 

e após 1 h de incubação a 80ºC. 
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- 80mM DMPO 
- 80mM DMPO + 1mM TMD + 1mM HDA 
-80mM DMPO + 1mM TMD 

Figura 25 - Espectros de EPR , realizados em triplicata, obtidos usando-se DMPO como captador 

e após 1 h de incubação a 80ºC. 

Como pode-se observar, nenhum sinal foi obtido, para qualquer dos captadores usados, 

que possa indicar a formação de um radical na presença do sorbato. O sinal obtido com o DMPO 

atribui-se ao aduto-radical gerado na oxidação do captador. O mesmo foi feito em relação ao 

tripleto obtido com o MNP. Já na presença de POBN, observou-se um sexteto, que não se sabe ao 

certo a origem, uma vez que este sinal continua presente mesmo com o aumento da concentração 

de sorbato para 20 mM. Entretanto, quando realizado à temperatura ambiente, o sinal 

desapareceu, indicando que este não é decorrente de qualquer reação entre o TMD e o captador. 

Algumas possibilidades de origem do sinal são, um aduto-radical formado pela acetona 

triplete, embora a intensidade do sinal tenha se mantido constante em concentrações mais altas de 

sorbato, ou ainda um aduto-radical formado durante a decomposição do dioxetano. 

4.5. Estudo da interação do sorbato e do ácido trans, trans-2,4-pentadienóico com a acetona 

triplete gerada na termólise do tetrametil-1,2-dioxetano 

Os cromatogramas obtidos para as misturas de reação entre o HDA ou o PDA e a acetona 
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triplete, gerada a partir do TMD, mostraram que a concentração dos produtos de reação aumenta 

conforme o aumento da concentração dos dienos antes do processo de supressão. Entretanto a 

concentração de acetona gerada após a termólise não diminui , o que é incoerente com um 

processo de supressão químico, onde deve haver o consumo deste composto. 

Experimentos comparativos de supressão realizados sob nitrogênio e sob oxigênio não 

mostraram diferença em relação à intensidade dos picos dos produtos, mostrando que estes não 

são derivados de reações com oxigênio singlete possivelmente gerado durante o processo, mesmo 

porque, à temperatura de 80ºC a concentração de oxigênio dissolvida na água é muito pequena o 

que torna sua geração improvável. Além disso , experimentos realizados a 37ºC não apresentaram 

nenhum pico adicional , mostrando que mesmo quando da maior probabilidade de formação de 

0 2
1*, este não reage com os dienos. 

Uma vez que o perfil cromatográfico e as medidas de concentração dos produtos não 

foram suficientes para a caracterização de uma supressão química, houve a necessidade de se 

realizar experimentos de espectroscopia de massa para se identificar os produtos formados a 

partir da supressão. 

Da fragmentação obtida a partir dos picos dos produtos e dos reagentes no espectrômetro 

de massa, percebe-se que todos apresentam o mesmo íon molecular, m/z = 97 para PDA e m/z = 

111 para HDA(figuras de 26 a 30). 
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Figura 26 - Espectro de massa obtido a partir do pico com tempo de retenção i~ a 9 minutos 

obtido após supressão de ac.etona triplete, gerada na termólise de TMD, por ácido trans, trans-2,4-

hexadienóico (HDA), Fase. móvel: 7:3 de tampão 4mM de acetato de amónio, ácido acético pH = 4,2! 

acetonitrila. 

I li 
1 

i 
1; 

'! 
i 

Figura 27 - Espectro de massa obtido a partir do pico do ácido trans, trans-,2,+hexadienQico 

(}IDA) com tempo de retenção igual a 9,8 minutos obtido após supressão de .acetona triplete. Fase móvel: 

7 :3 de tampão 4 mM de acetato de am.ônio, ácido acético pH = 4;2J acetonitrila. 

A obtenção dos espectros de absorção (figuras 3 i e 32) em conjunto com os dados obtidos. 

nos espectros de massa, permite-nos concluir que os produtos de supressão, gerados após a 

tennólise do TMD, nada mais são do que isômeros cis,trans dos respectivos dienos. A 

.confirmação foi obtida através. da irradiação dos diertos e sua análise cromatográfica que mostrou 

~ obtenção de dois picos com tempos de retenção idênticos aos obtidos para o PDA na presença 

·de TMD e três picos com tempos de retenção idênticos aos obtidos para o HDA após a supressão 

(figuras 33 e 34). 
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Figura 28 - Espectro de massa obtido a partir do pico com tempo de retenção igual a 10,4 minutos 

obtido após supressão de acetona triplete, gerada na termólise de TMD, por ácido trans, trans-2,4-

hexadienóico (HDA). Fase móvel: 7:3 de tampão 4mM de acetato de amônio, ácido acético pH = 4,2/ 

acetonitrila. 
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Figura 29 - Espectro de massa obtido a partir do pico do ácido trans, trans-2,4-pentadienóico 

(PDA) com tempo de retenção igual a 6,3 minutos obtido após supressão de acetona triplete. Fase móvel: 

7:3 de tampão 4 mM de acetato de amônio, ácido acético pH = 4,2/ acetonitrila. 
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Figura 30 - Espectro de massa obtido a partir do pico com tempo de retenção igual a 6, 7 minutos 

obtido após supressão de acetona triplete, gerada na termólise de TMD, por ácido trans, trans-2,4-

pentadienóico (PDA). Fase móvel: 7:3 de tampão 4mM de acetato de amónio, ácido acético pH = 4,2/ 

acetonitrila. 
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Figura 31 - Espectros de absorção obtidos no detector ''photodiode array" para o cromatograma 

do experimento de supressão de acetona triplete gerada na termólise de lmM de TMD na presença de 300 

µM de HDA. Legenda: azul, pico com 1ret = 9,7 min; rosa, pico com 1ret = 9,0 min; verde, pico com 1ret = 

10,4 min. 
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Figura 32 - Espectros de absorção obtidos no detector "photodiode array" para o cromatograma 

do experimento de supressão de acetona triplete gerada na termólise de lmM de TMD na presença de 300 

µM de PDA. Legenda: azul, pico com tre1 = 6, 7 min; vermelho, pico com irei = 6,2 min. 
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Figura 33 - Cromatograma obtido para uma solução aquosa de 300 µM do ácido trans, trans-2,4 

- hexadienóico irradiada a 250 nm por 3 horas. O gráfico inserido mostra os espectros de absorção obtidos 

para os respectivos picos obtidos. Legenda: azul, pico com tret = 9,7 min; verde, pico com 1ret = 10,4 min; 

rosa, 1:ret = 9,0 min. 

Embora a literatura 7' 
9
• 

77 aponte para reações de cicloadição, com formação de oxetanos, 

entre compostos carbonílicos triplete e dienos conjugados, este processo ocorre somente quando 

o nível de energia triplete dos primeiros é mais baixo do que o respectivo nível dos dienos, ou 

quando estes são aproximadamente iguais78
• É o que acontece por exemplo entre a benzofenona 

(ET = 69 kcal/mol) e o 2,3-dimetil-1,3-butadieno (ET = 60,5 kcal/mol) onde a cicloadição 

compete com a supressão controlada por difusão. 9 

• Mesmo sabendo-se que a energia do nível triplete 1t,1t dos compostos carbonílicos 
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diminui em solventes de alta polaridade como a água,79 esta ainda deve ser bem mais alta na 

acetona do que a dos dienos utilizados, o que os leva a agirem somente como supressores fisicos 

de energia ( acetona Er = 78 kcal/mol e dienos conjugados Er de 54 a 60 kcal/mol). 
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Figura 34 - Cromatograma obtido para uma solução aquosa de 300 µM do ácido trans, trans-2,4-

pentadienóico irradiada a 250 nm por 3 horas. O gráfico inserido mostra os espectros de absorção obtidos 

para os respectivos picos obtidos. Legenda: azul, pico com 1:,.ei = 6, 7 min; rosa, pico com tret = 6,2 min. 
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4.6. Experimentos de supressão de oxigênio singlete por dienos conjugados 

Pelos gráficos da cinética de supressão de fosforescência do 1*02 obtidos pela 

transferência de energia do azul de metileno irradiado para o 0 2 triplete (figuras 35 a 38), 

observamos que para nenhum dos dienos estudados há supressão física ou química observável 

para as concentrações utilizadas no ensaio. 

Embora seja conhecido o fato de dienos conjugados sofrerem vários tipos de reação com 

oxigênio singlete,80
-
85 estas parecem não ocorrer com os dienos em questão. Primeiro porque a 

reação de cicloadição (4+2) tipo Diels-Alder só ocorre com isômeros eis e os utilizados são 

todos trans.80 Em segundo lugar, a reatividade deles é baixa quanto a reação de Schenck (tipo 

ene), como observado por diferentes grupos,82
• 

83 para derivados do sorbato. Tanto em tetracloreto 

de carbono, onde o 1*02 possui o maior tempo de vida (700 µs), 86 quanto em solventes polares 

como metanol, onde a quantidade de "ene" produtos é maior para dienos conjugados,85 não foi 

observada a formação de hidroperóxidos oriundos deste tipo de reação para o eis, eis- 5-metil-

2,4-hexadienoato de etila e para o eis, eis-2,4-hexadienoato de etila,87 o que nos leva a crer que o 

sorbato também não sofre este tipo de reação. 

Quanto à supressão física, sabe-se que polienos são efetivos supressores de 1 •02 e que 

quanto maior o número de duplas ligações conjugadas, maior sua eficiência, como é o caso do 

licopeno com 13 duplas e Ksv de 1,1.10 10 M- 1f 1 em clorofórmio, o que revela um componente 

estático na supressão. 88 Entretanto, para dienos conjugados estas constantes são da ordem de 105 

M-1s-1 em tetracloreto de carbono,83 portanto muito lentas em comparação com as constantes de 

supressão de compostos carbonílicos triplete em água que são de ordem tipicamente difusional 

(~I09M-1s-1
). Sendo assim, sua importância em sistemas biológicos é muito pequena quando 

considerada a presença de ambas as espécies no estado excitado. 
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Figura 35 - Curva de decaimento obtida para a emissão monomol de 1•02 em 1270 nm usando 

como sensibilizador o azul de metileno em tampão Pi 50 mM pH 7,4 e na presença de HDA a 37ºC. 

500 

400 

i 300 = 
-ª-.. 
';i 
"" 200 ] 
..s 

100 

o 

o 2 4 6 8 10 

Tempo (us) 

12 

--3,7uMAM 
- - 3,7 uM AM + 10 mM PDM 

14 16 18 20 

Figura 36 - Curva de decaimento obtida para a emissão monomol de 1•02 em 1270 nm usando 

como sensibilizador o azul de metileno em tampão Pi 50 mM pH 7,4 e na presença de PDM a 37ºC. 
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Figura 37 - Curva de decaimento obtida para a emissão monomol de 1•02 em 1270 nm usando 

como sensibilizador o azul de metileno em tampão Pi 50 mM pH 7,4 e na presença de PDA a 37ºC. 
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Figura 38 - Curva de decaimento obtida para a emissão monomol de 1•02 em 1270 nm usando 

como sensibilizador o azul de metileno em tampão Pi 50 mM pH 7,4 e na presença de HDE a 37ºC. 
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4.7. Testes de supressão de radicais peroxil por dienos conjugados 

Para se verificar a reatividade dos dienos frente a radicais alquilperoxil, intermediários de 

peroxidação de biomoléculas, utilizou-se como modelo o dano causado por estes ao grupo heme 

do citocromo e que o leva a perder sua absorção na região da banda Soret, processo este chamado 

de "bleaching" e cujo mecanismo é parecido com o induzido por peroxidases. 

As figuras de 39 a 42 mostram o resultado obtido para o PDA, HDE, HDA e PDM 

respectivamente. Pode-se observar que, em nenhum caso, houve alteração significativa na 

cinética da reação, como é observado por exemplo para o ascorbato, que aumenta linearmente 

com sua concentração o tempo de meia-vida do citocromo, ou ainda para bioflavonóides como a 

quercetina, que agem como mediadores redox entre o citocromo e e o ascorbato em lipossomos.66 
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Figura 39 - "Bleaching" do citocromo e em tampão Pi 50 mM pH 7,4 monitorado em 408 nm na 

presença de PDA. 
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Figura 40 - "Bleaching" do citocromo e em tampão Pi 50 mM pH 7,4 monitorado em 408 nm na 

presença de HDE. 
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Figura 41 - "Bleaching" do citocromo e em tampão Pi 50 mM pH 7,4 monitorado em 408 nm na 

presença de HDA. 
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Figura 42 - "Bleaching" do citocromo e em tampão Pi 50 mM pH 7 ,4 monitorado em 408 nm na 

presença de PDM. 

Concluindo, nenhum dos dienos testados possui atividade antioxidante frente a radicais 

peroxil e nem é capaz de reduzir o citocromo por estes danificado. 

4.8. Análise de supressão de radical hidroxil pelos dienos 

A tabela II mostra o resultado da integração dos picos de MDA gerado a partir da 

oxidação de desoxiribose por H2O2/ Fe2+. Pode-se observar que para nenhum dos dienos testado 

houve diminuição do produto de oxidação do açúcar, o que permite inferir que nenhum deles tem 

potencialidade para atuar como antioxidante frente a lesões em biomoléculas causadas por 

radicais hidroxil. 
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Tabela II - Variação da formação de MOA a partir de desoxiribose na presença de diferentes 

concentrações de dienos 

Áreas do pico de malondialdeído (108
) 

[Dieno] PDA HDA PDM HDE 

o 1.29 1.29 1.29 1.29 

200 µM 1.33 1.26 1.32 1.23 

500 µM 1.29 1.35 1.29 1.29 

lmM 1.29 1.30 1.29 1.30 

5mM 1.26 1.30 1.25 1.28 

4.9. Análise de supressão do ânion-radical superóxido pelos dienos 

A tabela III mostra o resultado obtido para supressão de superóxido resultante da 

decomposição de K2O e monitorado pela redução de azul de nitrotetrazolium (NBT) em 560 nm. 

Como pode-se observar, nenhum dieno reage com o ânion-radical superóxido inibindo o 

processo de redução do NBT, o que era esperado uma vez que não foi observada reação destes 

dienos com nenhum outro radical testado, apesar de serem mais reativos do que o superóxido, e 

de a literatura não indicar supressão deste por dienos . 

Tabela III - Efeito da adição de diferentes dienos conjugados na redução de NBT pelo ânion

radical superóxido gerado na decomposição de K20 em pH l O, l e monitorado pela absorção em 560 nm 

após 5 min de reação 

sem adição de 5 mM HDE 5 mM HDA SmMPDM 5 mM PDA 
dienos 

Máximo de 
abs. em 560 0,632 0,639 0,625 0,613 0,615 

nm 

O conjunto de resultados de supressão de radicais livres por dienos, mostra que é possível 

seu uso em sistemas nos quais estas espécies estão presentes, contudo sem que suas cinéticas de 
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reação sejam alteradas. 

4.10. Experimentos de inchamento de mitocôndria por DPAA 

A figura 44 mostra o resultado de um experimento dose-efeito realizado para um sistema 

modelo de inchamento mitocondrial promovido pela adição de difenilacetaldeído (DP AA) a um 

meio contendo mitocôndrias isoladas de figado de rato. 
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o 2 4 6 

tempo(min) 

8 10 

-- só mitocôndria 

--mitocôndria+ 1,2 mM 
DPAA 

mitocôndria+ 1,2 mM 
DPAA + 500 uM HDE 

--mitocôndria + 1,2 mM 
DPAA + 1 mM HDE 

Figura 44 - Efeito de diferentes concentrações de 2,4-hexadienoato de etila (HDE), incubado por 

1 O min, sobre o inchamento mitocondrial decorrente da adição de difenilacetaldeído ao meio de reação 

contendo mitocôndrias (0,5 mg proteína/ mL), fosfato de potássio 10 mM, KCl 65 mM, sacarose 125 mM 

e tampão HEPES 10 mM pH 7,2 a 37ºC. 

Propõe-se, com base em estudos anteriores de Nantes et al,48 que a benzofenona triplete é 

a espécie responsável pelo dano observado. Ela é gerada pela oxidação aeróbica de 

difenilacetaldeído (DP AA) catalisada pelos citocromos, por um mecanismo que involve a 

formação de um intermediário dioxetânico, tal como o do sistema IBAL/ HRP anteriormente 

citado. 

Uma vez formada, a benzofenona triplete deve desencadear um processo de peroxidação 

lipídica que leva ao colapso do potencial transmembrânico e ao inchamento da mitocôndria, fato 

este que foi inibido pela presença do HDE em diferentes concentrações. Uma vez que a 

benzofenona triplete tem uma energia de 69 kcal.mor1 e os dienos conjugados uma energia 

triplete abaixo de 60 kcal.mor1
, espera-se que esta supressão seja exotérmica e assim, que o 
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processo responsável pela inibição do inchamento rnitocondrial seja a supressão da benzofenona 

triplete pelo HDE. Já que o éster HDE não possui carga e é consideravelmente hidrofóbico, ele 

consegue penetrar a membrana externa da mitocôndria e chegar ao local de formação da 

benzofenona antes que ela comece a atacar a organela. 

Embora sejam apenas resultados preliminares, não se observou inibição do inchamento 

para os demais dienos (dados não mostrados) . De fato era esperado que para o HDA e o PDA 

realmente não houvesse supressão, uma vez que, devido às suas cargas negativas, estariam 

impedidos de permear a membrana mitocondrial assim como acontece quando em micelas de 

SDS.89Já para o PDM, talvez devido à sua menor eficiência de supressão, observada para a 

acetona triplete, ou pela ausência de dois grupos metila, o que diminui a sua hidrofobicidade, ele 

não inibiu o processo de inchamento. 

Um experimento realizado com o mesmo sistema (citocromo e/ DPAA) em lipossomos de 

PC/PE/CL mostrou que todos os dienos suprimem a emissão de luz e que portanto, o fator 

limitante para a inibição do inchamento é realmente o acesso ao espaço intermembranas da 

mitocôndria (não mostrado). 

Outros experimentos comparando o efeito de outros compostos inibidores de dano 

oxidativo associável a inchamento mitocondrial - terc-butiltolueno (BHT), um inibidor de cadeia 

de lipoperoxidação, e azida, um supressor de oxigênio singlete - foram realizados e o resultado é 

mostrado na figura 45 . 

É interessante observar que embora a literatura48 relate uma emissão do sistema 

citocromo e/ DPAA em 630-640 nm, atribuída ao oxigênio singlete gerado por transferência de 

energia a partir da benzofenona triplete, a adição de azida, um conhecido supressor de 10 2, não 

surtiu nenhum efeito sobre o inchamento, reafirmando que a iniciação do processo de 

peroxidação deve ser causada diretamente pela benzofenona. 
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Figura 45 - Efeito de BHT e azida sobre o inchamento mitocondrial decorrente da adição de 

difenilacetaldeído (DPAA) ao meio de reação contendo mitocôndrias (0,5 mg proteína/ mL), fosfato de 

potássio 10 mM, KCI 65 mM, sacarose 125 mM e tampão HEPES 10 mM pH 7,2 a 37ºC. 

Já a adição de BHT, um poderoso antioxidante, reduz consideravelmente o inchamento 

provavelmente pela supressão de radicais livres, uma vez que o BHT não diminui a intensidade 

de emissão nem o consumo de oxigênio do sistema.48 A adição de 1 mM de HDE inibe 

completamente o inchamento. 

4.11. Experimentos de supressão de quimiluminescência de microssomos 

Outro sistema modelo usado para testar a eficiência dos dienos como supressores, foi a 

indução de peroxidação lipídica de microssomos isolados de fígado de rato por radical hidroxil e 

o acompanhamento da emissão de luz pelo sistema. Como pode ser observado na figura 46, o 

HDE novamente mostra ser eficiente na supressão da emissão de espécies carbonílicas triplete 

envolvidas no processo de peroxidação provavelmente devido à sua maior difusão através das 

membranas, o que não foi observado para o HDA (dado não mostrado). 
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Figura 46 - Efeito da adição de HDE sobre a quimiluminescência de microssomos de figado 

disparada com F e2
+ / ascorbato 

Para assegurar o efeito inibidor dos dienos sobre processos peroxidativos iniciados ou 

propagados por CCT, é necessária a realização de outros experimentos que demonstrem de 

maneira quantitativa a diminuição da produção de MDA, por exemplo, durante o processo. 

Tentativas de dosagem de MDA foram feitas, entretanto não se conseguiu padronizar um método 

de análise na presença dos dienos. 
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5. CONCLUSÕES 

1. Os dienos conjugados estudados neste projeto (HDA, PDA, HDE e PDM) mostram-se 

eficientes supressores de acetona triplete, gerada tanto pela termólise do TMD quanto pelo 

sistema IBAL/ HRP/ 0 2, com constantes de supressão praticamente de ordem difusional ( 109M-

1 -1) · .s em meio aquoso. 

2. A supressão ocorre por um processo físico de transferência de energia que leva à 

produção apenas de isômeros geométricos (cis,trans) , sem ocorrer abstração de hidrogênio, 

dimerização ou formação de oxetanos. 

3. Nenhum dos dienos possui atividade antioxidante frente a radicais peroxil, hidroxil e 

superóxido, nem suprime oxigênio singlete. Isto demonstra que qualquer efeito que estes dienos 

possam causar na cadeia de peroxidação lipídica não pode ser atribuído à interceptação dos 

radicais envolvidos no processo. 

4. Resultados preliminares mostram que o trans, trans-2,4-hexadienoato de etila (HDE) 

inibe o inchamento mitocondrial induzido por benzofenona triplete, provavelmente por ter acesso 

ao ambiente de formação deste composto e por suprimir sua energia. 

5. HDE também inibe a quimiluminescência associada à peroxidação de microssomos 

induzida por Fe2+/ascorbato , onde se sabe estarem envolvidos, além de radicais, compostos 

carbonílicos triplete. 

Diante do acima exposto conclui-se que dienos conjugados podem ser usados em sistemas 

biomiméticos de peroxidação lipídica como supressores de compostos carboníl icos triplete sem 

interferir na sua cinética de oxidação. 
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