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RESUMO 
 
De OLIVEIRA, T. F. Citotoxicidade do corante dinitrofenilazo CI DB291: 
biotransformação, estresse oxidativo e alteração epigenética em células 
HepG2. 2012.  Tese de Doutorado – Departamento de Análises Clínicas e 
Toxicológicas, Faculdade de Ciências Farmacêuticas, Universidade de São 
Paulo, 2012. 
 
 
O produto comercial CI Disperse Blue 291 (CI DB291) é amplamente utilizado 
pela industria têxtil. Estudos mostram que corantes dinitrofenilazo são 
genotóxicos no ensaio de Ames/Salmonella, mas há poucos estudos sobre 
seus efeitos em células eucariontes. Este trabalho teve como objetivo 
investigar a genotoxicidade e citotoxicidade do corante DB291 em células 
humanas em cultura, bem como vias pelas quais o corante atua levando aos 
efeitos tóxicos. O corante comercial foi purificado por HPLC-DAD e utilizado 
para incubação com células HepG2  (5-100 µM por 3-72 h). A citotoxicidade foi 
avaliada pelos ensaios de XTT, corante cristal violeta, lactato desidrogenase 
extracelular e consumo de glicose. A geração de ROS intracelular foi verificada 
pela emissão de fluorescência da 2',7'-diclorofluoresceína. Análises de ciclo 
celular, fragmentação do DNA, potencial de membrana mitocondrial (Ψ) e 
cálcio intracelular foram  realizadas por citometria de fluxo. A produção de ATP 
foi mensurada por quimiluminescência. Níveis de 8-oxodG e 5-mdC foram 
avaliados por HPLC-ESI-MS/MS e HPLC-UV, respectivamente. A expressão da 
enzima DNMT1 foi avaliada por western blot. Um produto de biotransformação 
foi identificado e caracterizado estruturalmente por MS/MS e 1H-RMN. A 
exposição ao corante DB291 diminuiu significativamente a sobrevivência das 
células em um modo tempo- e dose-dependente (IC50 = 74 µM), com a 
concomitante formação de um produto de biotransformação reduzido. A morte 
celular ocorreu sem lise da membrana plasmática. Nas células expostas, foi 
observado aumento da atividade enzimática mitocondrial, acompanhado por 
um aumento da taxa de consumo de glicose. Índices elevados de ATP, Ψ e 
cálcio foram verificados após a incubação das células com concentrações 
crescentes do corante. Alterações mitocondriais e o processo de 
biotransformação impeliram a aumento na produção de ROS intracelular,        
8-oxodG e fragmentação do DNA. O dano ao DNA induziu a parada no ciclo 
celular e super-expressão de DNMT1, seguido por hipometilação global do 
DNA no ciclo celular subsequente. Os resultados obtidos apontam pela 
primeira vez para a toxicidade do corante DB291 via biotransformação, com 
alterações mitocondriais e indução de estresse oxidativo.  
 
 
Palavras-Chaves: DB291, dinitrofenilazo, estresse oxidativo, adutos de DNA, 
metilação global do DNA, mitocôndria. 
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ABSTRACT 
 
De OLIVEIRA, T. F. Cytotoxicity of the CI DB291 dinitrofenilazo dye: 
biotransformation, oxidative stress and epigenetic change in HepG2 cells. 
2012. Doctoral Thesis – Department of Clinical and Toxicological Analyses, 
Faculty of Pharmaceutical Sciences, University of São Paulo, 2012. 
 
 
The commercial CI Disperse Blue 291 (CI DB291) is widely used by textile 
industry. It is mutagenic in the Ames/S. typhimurium assay, but there are few 
studies showing its effects in eukaryotic cells. We evaluated here the toxicity of 
CI DB291 in the human HepG2 cell line. The commercial dye was purified by 
HPLC-DAD and used for incubation with HepG2 cells (5-100 µM for 3-72 h). 
Cytotoxicity was assessed by the XTT, crystal violet dye, extracellular lactate 
dehydrogenase and glucose consumption assays. ROS formation was 
assessed by 2',7'-dichlorofluorescein fluorescence. Analyses of cell cycle, DNA 
fragmentation, mitochondrial membrane potential (Ψ) and intracellular calcium 
were analyzed by flow cytometry. ATP level was measured by 
chemiluminescence. Levels of 8-oxodG and 5-mdC were evaluated by HPLC-
ESI-MS/MS and HPLC-UV, respectively. DNMT1 expression was assessed by 
western blot. A biotransformation product was identified and structurally 
characterized by MS/MS and 1H-NMR. DB291 significantly decreased cell 
survival in a time- and dose-dependent manner (IC50 = 74 µM), with 
concomitant formation of a reduced biotransformation product. Plasma 
membrane lysis did not occur. Increased mitochondrial enzymatic activity, 
accompanied by increase in glucose consumption rate, was observed in cells 
incubated with DB291. Elevated ATP,Ψ, and intracellular calcium was verified 
after cell incubation with increasing dye concentrations. Mitochondrial changes 
and the biotransformation process accounted for the observed raise in 
intracellular ROS, 8-oxodG, and DNA fragmentation. DNA damage induced cell 
cycle arrest and DNMT1 overexpression, followed by DNA hypomethylation in 
the subsequent cell cycle. Results point for the first time to toxicity of the dye 
through biotransformation, mitochondrial changes, and oxidative stress. 
 
 
Keywords: DB291, dinitrophenylazo, oxidative stress, DNA adducts, DNA 
methylation, mitochondria. 
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Ψ  Potencial de membrana mitocondrial 

1,N6-εdA 1,N6-eteno-2’-desoxiadenosina 

1,N2-εdG 1,N2-eteno-2’-desoxiguanosina 

5-metil-dC 5-metil-2’-desoxicitidina 

8-oxodG 8-oxo-2’-desoxiguanosina  

ACN Acetonitrila 

ALKP Fosfatase alcalina 

APAF-1 Fator de ativação de apoptose 1 

BER Reparo excisão de base 

CD Dicroismo circular 

CVD Corante cristal violeta 

dA 2’-desoxiadenosina 

DB291 CI Disperse Blue 291 

dC 2’-desoxicitidina 

DCF 2’,7’-diclorofluoresceína 

DCFH 2’,7’-diclorodihidrofluoresceína 

DCFH-DA 2’,7’-diacetato de diclorofluoresceína 

DFOM Desferroxamina 

dG 2’-desoxiguanosina 

DMEM Meio Eagle modificado por Dulbecco 

DMSO Dimetilsulfóxido 

DNAse 1 Desoxiribonuclease 1 

DNMT DNA metiltransferase 

DTT Ditiotreitol   

EDTA Ácido etilenodiamino tetra-acético 

ESI Ionização por eletrospray 

GOD Glicose oxidase 

HepG2 Células de carcinoma hepatocelular humano 

HPLC Cromatografia Liquida de alta eficiência 

HPLC-DAD Cromatografia Liquida de alta eficiência acoplada à um 
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detector de arranjo de diodos 

HPLC-ECD Cromatografia Liquida de alta eficiência acoplada à um 

detector eletroquímico 

HPLC-ESI-MS/MS Cromatografia Liquida de alta eficiência acoplada à 

espectrometria de massa com ionização por eletrospray e 

análise de massa após fragmentação da molécula 

selecionada 

IAP Proteínas inibidoras de apoptose 

JC-1 Iodeto de tetraclorotetraetilbenzimidazol carbocianina 

LDH Lactato desidrogenase  

MetO Metionina sulfóxido 

MPT Poros de transição mitocondrial 

MRM Monitoramento de reações múltiplas 

MS Espectrometria de massa 

NADH Nicotinamida adenina dinucleotídeo 

NADP Nicotinamida adenina dinucleótido fosfato 

NED N-(1-naftil)-etilenodiamina 

NER Reparo por excisão de nucleotídeos 

non-ClPBTA PBTA não-clorados 

PBS Tampão salina fosfato   

PBTA 2-fenilbenzotriazol 

PDE 1 Fosfodiesterase 1 

PI Iodeto de propídio 

POD Peroxidase 

RMN Ressonância magnética nuclear 

RNAse Ribonuclease 

SFB Soro fetal bovino 

SPE Extração em fase sólida 

TNF Fator de necrose tumoral 

XTT 2,3-bis[2-metoxi-4-nitro-5-sulfofenil]-2Htetrazólio-5-

carboxanilida 
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SISTEMAS CROMATOGRÁFICOS 

 

Sistema Cromatográfico 1. Coluna Luna C18 (2) 250 mm x 4,6 mm, ID, 5 µm 
(Phenomenex, Torrance, CA) com uma pré-coluna C18 4,0 x 3,0 mm 
(Phenomenex, Torrance, CA) foi eluída com um gradiente de água e 
acetonitrila (0-60 min, 5-100% de acetonitrila), a 25 ºC, com fluxo de 1 mL/min. 
O detector DAD foi fixado em 600 nm para a purificação do corante 
dinitrofenilazo, o pico com λmax. em 618 nm foi coletado e seco sob vácuo. A 
amostra sólida foi mantida a -20 ºC e ressuspensa em DMSO para incubações 
com células da linhagem HepG2 e para experimentos in vitro. 

 
 
Sistema Cromatográfico 2. Coluna Luna C18 (2) 250 mm x 4,6 mm, ID, 5 µm 
(Phenomenex, Torrance, CA) com uma pré-coluna C18 4,0 x 3,0 mm 
(Phenomenex, Torrance, CA) foi eluída com um gradiente de água e 
acetonitrila (0-60 min, 5-100% de acetonitrila), a 25 ºC, com fluxo de 1 mL/min. 
A absorbância foi monitorada no intervalo de 200 a 700 nm. 
 
 
Sistema Cromatográfico 3. Coluna Luna C18 (2) (150 mm x 2 mm, ID,  3 µm, 
Phenomenex, Torrance, CA) com uma pré-coluna C18 4,0 x 3,0 mm 
(Phenomenex, Torrance, CA) foi eluída com um gradiente de ácido fórmico 
(0,1% em água) e acetonitrila (de 0-60 min, 5-100% de acetonitrila), com fluxo 
de 0,120 mL/min, a 25 ºC. A temperatura da fonte do espectrômetro de massas 
foi mantida em 100 ºC e as taxas de vazão do gás (nitrogênio) de secagem e 
nebulização foram otimizadas para 350 e 10 L / h, respectivamente. Espectros 
de massas em MS1 e espectros em MS2 de fragmentos de íons selecionados 
foram adquiridos no intervalo de 100-800 m/z com diferentes voltagens de cone 
(15, 30 e 50 V). 
 
 
Sistema Cromatográfico 4. Coluna Luna C18 (2) 250 mm x 4,6 mm, ID, 5 µm, 
(Phenomenex, Torrance, CA) com uma pré-coluna C18 4,0 x 3,0 mm 
(Phenomenex, Torrance, CA) foi eluída com um gradiente de ácido fórmico 
(0,1% em água) e CH3OH (0-25 min, 0-18% de CH3OH; 25-27 min, 18-0% de 
CH3OH; 27-37min, 0% de CH3OH), com um fluxo de 1 mL/min, 30°C. O 
detector de DAD foi fixado em 260 nm para a quantificação da dC e 286 nm 
para a quantificação da 5-metil-dC. Curvas de calibração foram feitas no 
intervalo de 0,05-6 nmol para dC e de 0,005-0,4 nmol para 5-metil-dC.  
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Sistema Cromatográfico 5. Coluna Luna C18 (2) 250 mm x 4,6 mm, ID, 5 µm 
(Phenomenex, Torrance, CA) com uma pré-coluna C18 4,0 x 3,0 mm 
(Phenomenex, Torrance, CA), eluida com fase móvel constituída de 5% de 
acetonitrila em tampão fosfato (KH2PO4 –  25 mM), pH 5,5, em modo isocrático 
(tempo de corrida = 25 min), a 30 ºC, com fluxo de 0,350 mL/min. O detector 
DAD foi fixado em 250 nm. 
 
 
Sistema Cromatográfico 6. Coluna Luna C18 (2) 250 mm x 4,6 mm, ID, 5 µm 
(Phenomenex, Torrance, CA) com uma pré-coluna C18 4,0 x 3,0 mm 
(Phenomenex, Torrance, CA), eluida com fase móvel constituída de 5% de 
acetonitrila em água em modo isocrático (tempo de corrida = 25 min), a 30 ºC, 
com fluxo de 0,350 mL/min. O detector DAD foi fixado em 250 nm. 
 
 
Sistema Cromatográfico 7. Coluna Luna C18 (2) 250 mm x 4,6 mm, ID, 5 µm 
(Phenomenex, Torrance, CA) com uma pré-coluna C18 4,0 x 3,0 mm 
(Phenomenex, Torrance, CA) eluída com um gradiente de água e acetonitrila   
(0-30 min, 5-50% ACN; 30-31 min, 50-5% ACN e 31-40 min, 5% ACN), a 30 ºC, 
com fluxo de 1,000 mL/min. O detector DAD foi fixado em 275 nm. 
 
 
Sistema Cromatográfico 8. Válvula posição 0 (Figura 7. A.): Coluna Luna 
C18 (2) 50 mm x 4,6 mm, ID, 2.6 µm, (Phenomenex, Torrance, CA) com uma 
pré-coluna C18 4,0 x 3,0 mm (Phenomenex, Torrance, CA) eluída com um 
gradiente de ácido fórmico 0,1% em água (Solução A) e CH3OH com 0,1% de 
ácido fórmico (Solução B), a um fluxo de 150 µL/min, 25 ºC, nas seguintes 
condições: 0-25 min, 0-15% B; 25-26 min, 15-80%  B; 26-31 min, 80% B; 31-33 
min, 80-0%  B; 33-53 min, 0% B. O sistema é integrado ao detector PDA 
(fixado em 260 nm) e posteriormente ao descarte (Linha 1). 
Concomitantemente uma coluna Luna C18 (2) 150 mm x 2,0 mm, ID, 3 µm, 
(Phenomenex, Torrance, CA) é eluída em modo isocrático por uma solução 
constituída por 15% de CH3OH em água com 0,1% de ácido fórmico, a um 
fluxo de 150 µL/min, 25 ºC. O sistema é integrado ao espectrômetro de massas 
API 4000 QTRAP (Linha 2). Válvula posição 1 (Figura 7. B.): Com a 
alteração do posicionamento da válvula, as duas linhas descritas acima 
passam a ser eluidas pelo gradiente da bomba binária e as duas colunas 
analíticas passam a integrar a mesma linha do sistema cromatográfico (Linha 
3). As seguintes condições de posicionamento para a válvula de comutação de 
fluxo são empregadas: 0-3 min, posição 0; 3-6 min, posição1; 6-13 min, 
posição 0; 13-33 min, posição 1; 33 -53 min, posição 0. 
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Sistema Cromatográfico 9. Coluna Luna C18 (2) 250 mm x 4,6 mm, ID, 5 µm 
(Phenomenex, Torrance, CA) com uma pré-coluna C18 4,0 x 3,0 mm 
(Phenomenex, Torrance, CA) foi eluída com um gradiente de água e CH3OH, a 
30 ºC, com fluxo de 1 mL/min, nas seguintes condições: 0-60 min, 5-100% de 
CH3OH; 60-70 min, 100% de CH3OH; 70-73 min, 100-5% de CH3OH; 73-83 min 
5% de CH3OH. A absorbância foi monitorada no intervalo de 200 a 800 nm. 
 
 
Sistema Cromatográfico 10. Coluna Luna C18 (2) (150 mm x 2 mm, ID, 3 µm, 
Phenomenex, Torrance, CA) com uma pré-coluna C18 4,0 x 3,0 mm 
(Phenomenex, Torrance, CA) foi eluída com um gradiente de ácido fórmico 
(0,1% em água) e CH3OH, com fluxo de 0,125 mL/min, a 35 ºC, nas seguintes 
condições: 0-50 min, 5-100% de CH3OH; 50-60 min, 100% de CH3OH; 60-63 
min, 100-5% de CH3OH; 63-73 min 5% de CH3OH. A temperatura da fonte do 
espectrômetro de massas foi mantida em 200 ºC e as taxas de vazão do gás 
(nitrogênio) de secagem e nebulização foram otimizadas para 350 e 10 L / h, 
respectivamente. Espectros de massas em MS1 e espectros em MS2 de 
fragmentos de íons selecionados foram adquiridos no intervalo de 100-1000 
m/z com diferentes voltagens de cone (15, 30 e 50 V). 
 
 
 



 

SUMÁRIO 
 
 
 
RESUMO ..............................................................................................................i 
ABSTRACT ......................................................................................................... ii 
LISTA DE ABREVIATURAS E SIGLAS ............................................................ iii 
LISTA DE FIGURAS ...........................................................................................v 
LISTA DE TABELAS........................................................................................ xiv 
SISTEMAS CROMATOGRÁFICOS ..................................................................xv 
1. INTRODUÇÃO .......................................................................................... 30 

1.1 Azocorantes ............................................................................................ 31 
1.2 Toxicidade de corantes da classe dinitrobromofenilazo ......................... 32 
1.3 Apoptose ................................................................................................. 40 
1.4 Adutos de DNA, mutação e câncer ......................................................... 45 
1.5 Epigenética.............................................................................................. 52 

2. OBJETIVO................................................................................................. 58 
3. MATERIAL E MÉTODOS.......................................................................... 60 

3.1 Reagentes............................................................................................... 60 
3.2 Equipamentos ......................................................................................... 61 
3.2.1 Equipamentos básicos ......................................................................... 61 
3.2.2 Espectrofotômetros e luminômetro ...................................................... 62 
3.2.3 Cromatografia Líquida de Alta Eficiência (HPLC) ................................ 63 
3.2.3.1 HPLC-DAD........................................................................................ 63 
3.2.3.2. HPLC-DAD-ECD .............................................................................. 63 
3.2.3.3 HPLC-DAD-FLUORESCÊNCIA ........................................................ 64 
3.2.3.4 HPLC-DAD-ESI-MS/MS.................................................................... 64 
3.2.4 Citometria de fluxo ............................................................................... 65 
3.2.5 Equipamentos de suporte .................................................................... 66 
3.2.6 High-Content Imaging .......................................................................... 66 
3.3 Purificação do produto comercial DB291 por HPLC ............................... 66 
3.4 Redução química do corante DB 291 ..................................................... 67 
3.5 Cultura de células da linhagem HepG2 .................................................. 68 
3.6 Ensaios de Citotoxidade ......................................................................... 69 
3.6.1 Ensaio do XTT...................................................................................... 69 
3.6.2 Ensaio do corante cristal violeta .......................................................... 70 
3.6.3 Ensaio da enzima lactato desidrogenase ............................................ 71 
3.6.4 Avaliação do consumo de glicose........................................................ 71 



 

3.7 Citotoxicidade após diferentes períodos de incubação........................... 72 
3.8 Análise do potencial de membrana mitocondrial (Ψ) .............................. 74 
3.9 Análise da concentração de cálcio intracelular ....................................... 75 
3.10 Análise dos níveis de adenosina trifosfato (ATP) ................................. 76 
3.11 Verificação de estresse oxidativo.......................................................... 77 
3.12 Análise de fragmentação do DNA e ciclo celular .................................. 78 
3.13 Exposição das células ao corante dinitrofenilazo e extração do DNA .. 79 
3.14 Dicroismo circular do DNA de células expostas ao corante 
dinitrofenilazo ................................................................................................ 81 
3.15 Determinação dos níveis de 5-metil-2’-desoxicitidina em DNA de células 
da linhagem HepG2 ...................................................................................... 81 
3.15.1 Solução padrão .................................................................................. 81 
3.15.2 Hidrólise enzimática do DNA.............................................................. 82 
3.15.3 Sistema analítico ................................................................................ 82 
3.15.4 Validação do método ......................................................................... 83 
3.16 Análise dos níveis de DNMT1 em células expostas ao corante 
dinitrofenilazo ................................................................................................ 84 
3.17 Quantificação simultânea de 8-oxodG, 1,N6-εdA e 1,N2-εdG em DNA por 
HPLC-ESI-MS/MS-MRM............................................................................... 85 
3.17.1 Síntese do padrão [15N5]8-oxodG ...................................................... 85 
3.17.2 Síntese e obtenção dos padrões de etenoadutos.............................. 87 
3.17.3 Hidrólise enzimática e preparo das amostras de DNA ...................... 88 
3.17.4 HPLC-DAD-ESI-MS/MS-MRM ........................................................... 89 
3.18 Produtos de biotransformação .............................................................. 93 
3.18.1 Purificação do principal produto de biotransformação presente no 
meio de cultura.............................................................................................. 93 
3.18.2 Produtos de biotransformação presentes intracelularmente.............. 95 
3.19 Investigação da biotransformação do corante DB291 in vitro utilizando 
fração S9, nitrorredutase e acetiltransferase ................................................ 95 
3.20. Análise estatística ................................................................................ 96 

4. RESULTADOS E DISCUSSÃO ................................................................... 97 
4.1 Análises cromatográficas e espectroscópicas do composto comercial CI 
Disperse Blue 291 e do corante dinitrofenilazo purificado ............................ 97 
4.2 Citotoxicidade do composto comercial CI Disperse Blue 291 e do corante 
dinitrofenilazo purificado.............................................................................. 101 
4.3 Hiperpolarização mitocondrial e produção de ATP induzidas pelo corante 
dinitrofenilazo puro...................................................................................... 108 



 

4.4 Elevação do cálcio intracelular induzida pelo corante dinitrofenilazo puro
.................................................................................................................... 115 
4.5 Estresse oxidativo, fragmentação do DNA e alterações do ciclo celular 
induzidos pelo corante DB291 puro ............................................................ 119 
4.6 Espectro de dicroismo circular do DNA de células HepG2 expostas ao 
corante dinitrofenilazo purificado................................................................. 131 
4.7 Análise de danos ao DNA devido ao estresse oxidativo....................... 133 
4.7.1 Validação do método para quantificação simultânea de 8-oxodG, 1,N6-
εdA e 1,N2-εdG em DNA por HPLC-ESI-MS/MS-MRM............................... 133 
4.7.2 SPE online.......................................................................................... 138 
4.7.3 Linearidade......................................................................................... 139 
4.7.4 Limites de quantificação, exatidão e coeficientes de variação .......... 141 
4.7.5 Análise de lesões em DNA de células HepG2 expostas ao corante 
dinitrofenilazo puro...................................................................................... 147 
4.8 Análise de 5-metil-dC em amostras de DNA celular ............................. 151 
4.8.1 Validação do método analítico para quantificação de 5-metil-dC ...... 151 
4.8.2 Linearidade......................................................................................... 157 
4.8.3 Limites de quantificação, exatidão e coeficientes de variação .......... 158 
4.8.4 Análise da metilação do DNA em células HepG2 expostas ao corante 
dinitrofenilazo puro...................................................................................... 161 
4.9 Biotransformação do corante DB291 em células HepG2 ..................... 166 
3.10 Biotransformação do corante DB291 in vitro ...................................... 173 
4.11 Redução química do corante DB291 para obtenção de padrões de 
fenilbenzotriazóis não clorados................................................................... 182 

5. CONCLUSÃO............................................................................................. 192 
6. REFERÊNCIAS .......................................................................................... 194 
ANEXO .......................................................................................................... 212 

Ficha do Aluno ............................................................................................ 212 
Curriculum Vitae.......................................................................................... 215 

 
 

 



30 
 

1. INTRODUÇÃO 

 

 

Desde que o homem habita a face da Terra, várias de suas ações 

resultam em lançamentos de substâncias nos diversos compartimentos do 

meio ambiente. No início, o incremento dessas substâncias era ínfimo e não 

chegava a comprometer o ecossistema. Entretanto, com o crescimento da 

população, a industrialização, o desenvolvimento tecnológico e o uso de 

praguicidas e fertilizantes, a quantidade de substâncias liberadas tornou-se de 

tal vulto que atualmente existe a necessidade de medidas adequadas de 

controle, de modo a evitar situações que acabem por desequilibrar o 

ecossistema (OGA, 2003). 

Sendo a água essencial à vida, sua poluição é um sério problema de 

saúde pública. A identificação de seus contaminantes é fundamental para 

determinar a contribuição do meio para o desenvolvimento de diversas 

doenças humanas (SHIOZAWA et al., 1998). É também evidenciado que a 

poluição de efluentes aquáticos leva à formação de novas classes de 

compostos, durante os processos de tratamento de água, capazes de exercer 

ação deletéria na saúde e bem estar de indivíduos expostos cronicamente 

(MASUDA et al., 2004). Sendo assim, estudos que visem identificar novos 

contaminantes aquáticos e avaliar sua toxicidade são necessários para que 

haja um eficiente gerenciamento do risco de desenvolvimento de doenças em 

populações expostas. 
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1.1  Azocorantes 

 

Azocorantes constituem a classe mais importante de compostos 

orgânicos usados em processos de tingimento na indústria têxtil. Também são 

usados na indústria do papel, alimentícia, farmacêutica e de cosméticos 

(COLLIER, 1993; DILLON, 1994). São caracterizados por elevada resistência 

frente a processos aeróbios de biodegradação e, por consequência, 

persistência nos processos convencionais de tratamento de resíduos (SOUZA, 

2006). A descoberta do primeiro azocorante foi feita por Martius em 1863 e, 

posteriormente, a reação de acoplamento de compostos diazônio foi descrita  

por Griess, em 1864 (GRIFFITHS, 1971). 

Os azocorantes apresentam como constituinte principal de sua estrutura 

o grupo cromóforo azo (−N=N−) ligado a substituintes, em geral derivados de 

benzeno ou naftaleno, contendo grupos receptores e/ou doadores de elétrons 

(SNEHALATHA et al., 2009). Transições π → π* de elétrons do grupo azo na 

região UV-VIS, com altos coeficientes de extinção, estão envolvidas na intensa 

absorbância observada para esses compostos em comprimentos de onda 

longos. Grupos aromáticos em torno dessa ligação ajudam a estabilizar o grupo 

N=N, o que faz com que muitos compostos azo sejam coloridos, uma vez que 

sistemas conjugados frequentemente absorvem luz na região do visível 

(SNEHALATHA et al., 2009). Diferentes substituintes nos anéis aromáticos 

proporcionam o surgimento de compostos com as mais amplas propriedades 

físico-químicas. 
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1.2  Toxicidade de corantes da classe dinitrobromofenilazo 

 

O corante dinitrofenilazo 2-[(2-bromo-4,6-dinitrofenil)azo]-5-(dietilamino)-4-

metoxiacetanilida (Figura 1) é o principal componente do produto comercial CI 

Disperse Blue 291 (número de registro CAS 56548-64-2), que é amplamente 

utilizado como corante disperso em processos de tingimento na indústria têxtil, 

juntamente com vários outros corantes dinitrofenilazo relacionados 

(WATANABE et al., 2002; WATANABE et al., 2006). 

 

 
Figura 1. Estrutura química do corante azo 2-[(2-bromo-4,6-dinitrofenil)azo]-5-
(dietilamino)-4-metoxiacetanilida (C.I. Disperse Blue 291). (Modificado de 
UMBUZEIRO et al., 2005b) e espectro de absorbância do corante obtido por 
HPLC-PDA. 
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Compostos dessa classe são utilizados por indústrias têxteis no Brasil e 

alguns estudos mostram que efluentes que os contêm foram responsáveis pela 

atividade mutagênica no Ribeirão dos Cristais, o qual está localizado na região 

metropolitana de São Paulo e suas águas são utilizadas para abastecimento 

público (UMBUZEIRO, et al., 2004; UMBUZEIRO et al., 2005a; OLIVEIRA et 

al., 2007). Tais corantes podem ser ainda convertidos a moléculas que foram 

detectadas em vários rios que passam por regiões de indústrias têxteis no 

Japão (WATANABE et al., 2002; WATANABE et al., 2006). Estudos realizados 

ao longo da última década demonstraram que essas moléculas podem ser 

formadas através da reação de corantes dinitrofenilazo com hidrossulfito de 

sódio (levando à redução de grupos nitro) e subsequente cloração com 

hipoclorito de sódio (NUKAYA et al., 1997, 2001; OHE et al., 2004; OGURI et 

al., 1998; SHIOZAWA et al., 1998, 2000; WATANABE et al., 2001, 2002, 2006), 

dois processos que são comumente utilizados nas fábricas de tingimento e em 

estações de tratamento de efluentes de indústrias têxteis, respectivamente 

(SHIOZAWA et al., 1998). 

As moléculas que foram detectadas nos rios japoneses contêm o 

esqueleto 2-fenilbenzotriazol (PBTA) apresentado na Figura 2, podendo ser 

cloradas ou não. As moléculas cloradas foram denominadas compostos tipo 

PBTA e as não cloradas receberam a denominação de PBTA não-clorados 

(MORIWAKI et al., 2004; WATANABE et al., 2006). A via de síntese dos PBTA 

não-clorados e compostos tipo PBTA a partir de corantes dinitrofenil azo está 

esquematizada na Figura 2. Foi verificado que sete compostos tipo PBTA 

(PBTA-1, PBTA-2, PBTA-3, PBTA-4, PBTA-6, PBTA-7, PBTA-8) e cinco 
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correspondentes congêneres de PBTA não-clorados (non-ClPBTA-1, non-

ClPBTA-2, non-ClPBTA-3, non-ClPBTA-4, non-ClPBTA-7) são importantes 

mutágenos obtidos a partir da extração/concentração seletiva com blue rayon 

em corpos d’água de rios japoneses localizados à jusante de indústrias têxteis 

ou de estações de tratamento de água de esgoto doméstico e de efluentes de 

indústrias têxteis (WATANABE et al., 2006; MATSUOKA et al., 2001). 

 
Figura 2. Via de formação dos PBTA não-clorados e PBTA a partir de corantes 
dinitrofenilazo (modificado de WATANABE et al., 2002; SHIOZAWA et al., 
1998). 
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PBTA R1   R2 Nome Químico 

1 
R1: C2H4OCH3 

R2: C2H4OCH3 

2–[2–(acetilamino)–4–[bis(2–
metoxietil)amino]–5–metoxifenil]–5–
amino–7–bromo–4–cloro–2H–
benzotriazol 

2 
R1: C2H4CN 

R2: C2H5 

2–[2–(acetilamino)–4–[N–(2–
cianoetil)etilamino]–5–metoxifenil]–
5–amino–7–bromo–4–cloro–2H–
benzotriazol 

3 
R1: C2H4OH 

R2: H 

2–[2–(acetilamino)–4–[(2–
hidroxietil)–amino]–5–metoxifenil]–
5–amino–7–bromo–4–cloro–2H–
benzotriazol 

4 
R1: H 

R2: H 

2–[2–(acetilamino)–4–amino–5–
metoxifenil]–5–amino–7–bromo–4–
cloro–2H–benzotriazol 

5 
R1: C2H4OCOCH3 

R2: C2H4OCOCH3 

2–[2–(acetilamino)–4–[bis(2–
acetoxietil)amino]–5–metoxifenil]–6–
amino–4–bromo–2H–benzotriazol 

6 
R1: C2H4OH 

R2: C2H4OH 

2–[2–(acetilamino)–4–[bis(2–
hidroxietil)amino]–5–metoxifenil]–5–
amino–7–bromo–4–cloro–2H–
benzotriazol 

7 
R1: C2H5 

R2: C2H5 

2–[2–(acetil–amino)–4–
(dietilamino)–5–metoxifenil]–5–
amino–7–bromo–4–cloro–2H–
benzotriazol 

8 
R1: CH2CH=CH2 

R2: CH2CH=CH2 

2–[2–(acetilamino)–4–(dialilamino)–
5–metoxifenil]–5–amino–7–bromo–
4–cloro–2H–benzotriazol 

. 

Figura 2. (Continuação) Via de formação dos PBTA não-clorados e PBTA a 
partir de corantes dinitrofenilazo. 
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Non-ClPBTA-7 e PBTA-7 são, respectivamente, os derivados gerados a 

partir da redução e subsequente cloração do corante dinitrofenilazo presente 

no composto comercial CI Disperse Blue 291 (WATANABE et al., 2002). Non-

ClPBTA-7, juntamente com os non-ClPBTA-2, -3 e -4 foram identificados como 

principais constituintes mutagênicos em amostras com elevada  

mutagenicidade de concentrados de água oriundos do rio Ho no Japão 

(WATANABE et al., 2006). 

Compostos tipo PBTA, incluindo PBTA-7, foram também identificados 

como importantes mutágenos em concentrados de vários outros rios no Japão 

(NUKAYA et al., 1997, 2001; OHE et al., 2004; OGURI et al., 1998; SHIOZAWA 

et al., 1998, 2000; WATANABE et al., 2001, 2002). Ao comparar a 

mutagenicidade de non-ClPBTA-7 e PBTA-7 nas linhagens TA98, TA100, 

YG1024, e YG1029 de S. typhimurium, na presença de fração S9, foi verificada 

alta atividade mutagênica na linhagem YG1024 (linhagem derivada de TA98, 

com alta capacidade de síntese da enzima O-acetiltransferase, utilizada como 

detector de mutações do tipo alteração do quadro de leitura), indicando a 

produção predominante de alterações do quadro de leitura e a necessidade de 

ativação metabólica por acetiltransferase para a manifestação da 

mutagenicidade. Além disso, PBTA-7 foi aproximadamente 8 vezes mais 

mutagênico que non-ClPBTA-7 (WATANABE et al., 2002; WATANABE et al., 

2006). Esse comportamento quanto à mutagenicidade foi também verificado 

para outros compostos tipo PBTA e non-ClPBTA (OGURI et al., 1998; NUKAYA 

et al., 2001; WATANABE et al., 2006). Foi também demonstrado que N-

acetiltransferases (NAT1, NAT2) e citocromo P4501A1 humanos expressos em 
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linhagens de S. typhimurium ativaram PBTA-4, -6, -7, e -8 para metabólitos 

genotóxicos (ODA et al., 2008). 

A mutagenicidade do produto comercial CI Disperse Blue 291 foi 

avaliada em um estudo utilizando diferentes protocolos do ensaio                        

S. typhimurium (UMBUZEIRO et al., 2005). Dentre as várias linhagens 

testadas, a maior potência foi obtida na presença da fração S9 para YG1041, 

uma linhagem com alta capacidade de síntese de nitrorredutase e                      

O-acetiltransferase, atividades enzimáticas importantes para a ativação do 

corante para compostos mutagênicos (UMBUZEIRO et al., 2005). Embora os 

dados revelem que esses compostos são genotóxicos no teste de 

Ames/Salmonella, existem poucos estudos mostrando os efeitos dos corantes 

dinitrofenilazo e seus derivados non-ClPBTA e PBTA em células eucariontes 

(MATSUOKA et al., 2000; MATSUOKA et al., 2001; MASUDA et al., 2004; 

TSUBOY et al., 2007). 

PBTA-2, na ausência de S9, foi caracterizado como um composto capaz 

de induzir poliploidia em duas linhagens celulares de hamster chinês, CHL e 

V79-MZ, utilizando o teste do micronúcleo in vitro. A menor dose eficaz de 

PBTA-2 em células CHL foi 25 µg/mL, enquanto que em células V79-MZ foi 

0,78 µg/mL. PBTA-1 (6,25 µg/mL) induziu aneuploidia nas células V79-MZ, 

também na ausência de fração S9. Non-ClPBTA-1 e -2, na ausência de S9, 

foram citotóxicos em ambas linhagens celulares na concentração de 25 µg/mL, 

com pequena indução de micronúcleos no intervalo de concentrações testadas 

(6,25–200 µg/mL). O corante dinitrofenilazo-1 (precursor dos compostos non-

ClPBTA-1 e PBTA-1) induziu a formação de micronúcleos em células CHL   

(100 µg/mL) e mitose com endorreduplicação em células V79-MZ (50 µg/mL) 
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apenas na presença de fração S9. O corante dinitrofenilazo-2 (precursor dos 

compostos non-ClPBTA-2 e PBTA-2) induziu a formação de micronúcleos e 

poli-núcleos nas células CHL nas concentrações de 3,125-12,5 µg/mL, sem a 

necessidade de S9. Células V79-MZ mitóticas com núcleos densamente 

contraídos foram observadas nas concentrações de 50-100 µg/mL, na 

presença de S9 (MATSUOKA et al., 2000; MATSUOKA et al., 2001). 

Outro estudo realizado por Masuda e colaboradores demonstrou, 

através de ensaio cometa e teste de micronúcleo (in vivo), genotoxicidade 

induzida por PBTA-6 em peixes-dourados (Carassius aurantus). O teste de 

micronúcleo foi realizado em células branquiais e eritrócitos periféricos de 

peixes-dourados e mostrou aumento na incidência de micronúcleos em células 

branquiais a partir de 48 h até 96 h após injeção intraperitoneal de PBTA-6   

(50 mg/Kg), diminuindo a incidência de micronúcleos após 144 h da injeção. 

PBTA-6 induziu formação de micronúcleos de forma dose-dependente          

(1–100 mg/Kg), tendo significativo aumento após injeção das doses de           

50 mg/Kg e 100 mg/Kg. Por outro lado, não foram observados aumentos 

significativos de micronúcleos em eritrócitos periféricos. Houve indução de 

fragmentação do DNA, avaliada pelo ensaio cometa, em eritrócitos periféricos 

de peixes–dourados 6 h após a injeção intraperitoneal de PBTA-6 (50 mg/Kg) 

(MASUDA et al., 2004). 

Efeitos citotóxicos e genotóxicos do corante comercial CI Disperse Blue 

291 foram avaliados em células HepG2, linhagem obtida de carcinoma 

hepatocelular humano. O composto comercial foi testado no intervalo de 

concentração de 200-1.000 µg/mL por um período de 24 h. Os parâmetros 

avaliados foram indução de micronúcleos, fragmentação do DNA verificada 
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através do ensaio cometa e os índices de apoptose/necrose (TSUBOY et al., 

2007). Aumentos no comprimento da cauda do cometa e na frequência de 

micronúcleos foram detectados para concentrações do corante DB291 iguais 

ou superiores a 400 µg/mL. A concentração de 1.000 µg/mL não induziu mais 

que 20% de morte celular, com predomínio da via apoptótica (TSUBOY et al., 

2007). 

Uma vez caracterizado na literatura que diversos representantes dessa 

classe de corantes e seus produtos de redução e subsequente cloração são 

mutagênicos no ensaio de Ames/Salmonella e levam a alterações 

cromossômicas e fragmentação do DNA em estudos com células eucariontes 

in vitro e em um estudo in vivo realizado em peixes-dourados, faz-se 

necessário compreender os mecanismos pelos quais tais efeitos são 

desencadeados. 

Neste trabalho investigou-se a citotoxicidade, genotoxicidade e efeitos 

epigenéticos do corante DB291 em células HepG2. Com o intuito de avaliar 

alterações celulares precoces, o corante foi testado em concentrações de    

2,5-50 µg/mL (5-100 µM), pelo menos 20 vezes menores que as concentrações 

utilizadas por Tsuboy e colaboradores (2007) para a observação de efeitos 

genotóxicos. Os resultados mostram que o corante dinitrofenilazo altera 

funções celulares, principalmente as mitocondriais, em concentrações muito 

mais baixas que as testadas anteriormente para indução de micronúcleos e 

fragmentação do DNA na mesma linhagem celular. Tais alterações levam à 

morte das células, mas também favorecem a ocorrência de eventos 

genotóxicos e epigenéticos que podem alterar a taxa de proliferação celular. 
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Os resultados gerados apontam para parâmetros mais sensíveis para a 

análise da toxicidade desses compostos e podem ainda ser úteis para o 

desenvolvimento de ensaios in vitro para monitoramento da toxicidade de água 

utilizada para consumo e para o monitoramento de alterações celulares em 

populações expostas. 

 

 

1.3  Apoptose 

 

O termo apoptose foi utilizado pela primeira vez em 1972 por Kerr, Wyllie, e 

Currie para descrever uma forma morfologicamente distinta de morte celular. 

No entanto, muitos componentes desse conceito foram descritos anos antes 

por outros autores (KERR et al., 1972; PAWELETZ, 2001; KERR, 2002). A 

apoptose é reconhecida e aceita como um modo distinto e importante de morte 

celular “programada”, que envolve a eliminação de células geneticamente 

determinadas. No entanto, é importante lembrar que outras formas de morte 

celular têm sido descritas, e que outras ainda podem ser descobertas 

(FORMIGLI et al., 2000; SPERANDIO et al., 2000; DEBNATH et al., 2005; 

ELMORE, 2007). 

O processo de apoptose ocorre normalmente durante o desenvolvimento e 

envelhecimento celular, como um mecanismo homeostático para a manutenção 

de populações celulares em todos os tecidos de um organismo (ELMORE, 

2007). Além disso, a apoptose também pode atuar como um mecanismo de 

defesa, evitando a propagação de danos desencadeados por processos 

patológicos ou ainda agentes nocivos (NORBURY e HICKSON, 2001). 
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Morfologicamente a apoptose apresenta características marcantes. 

Inicialmente ocorre uma retração celular, que promove a perda de aderência 

com a matriz extracelular e com células adjacentes, desencadeando assim 

uma série de eventos como o encolhimento celular, a condensação das 

organelas citoplasmáticas e do núcleo. O resultado da condensação da 

cromatina é denominado picnose, a característica mais acentuada de todo o 

processo apoptótico. Após esse estágio, a membrana celular forma 

prolongamentos e o núcleo se desintegra em fragmentos envoltos pela 

membrana nuclear. Os prolongamentos da membrana celular aumentam em 

número e tamanho, e acabam se rompendo originando porções celulares 

contendo citoplasma e organelas com ou sem fragmentos nucleares, 

denominadas corpos apoptóticos. Estas estruturas são subsequentemente 

fagocitadas por macrófagos, células parenquimatosas, ou células neoplásicas e 

degradadas dentro de fagolisossomas. Não existe nenhuma reação 

inflamatória associada com o processo de apoptose, nem com a remoção de 

células apoptóticas. Isso ocorre por três motivos: (1), as células apopóticas não 

liberam seus constituintes celulares no tecido intersticial circundante; (2) são 

rapidamente fagocitadas por células adjacentes, prevenindo assim a necrose; 

(3) células com corpos apoptóticos não produzem citocinas inflamatórias 

(SAVILL e FADOK, 2000;. KUROSAKA et al, 2003; ELMORE, 2007). 

São reportados vários estímulos e condições, tanto fisiológicos como 

patológicos, que podem desencadear a apoptose, tais como: agentes 

quimioterápicos, radiação ionizante, toxicantes, danos ao DNA, ligação de 

moléculas a receptores de membrana, baixas concentrações de fatores de 

crescimento, hipóxia, aumento dos níveis de cálcio, níveis aumentados de 
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espécies reativas de oxigênio (ROS) e de nitrogênio (RNS), entre outros 

(HENGARTNER, 2000; POPOV et al, 2002; BRÜNE et al, 2003; MATTSON e 

CHAN 2003; ELMORE, 2007). Os mecanismos bioquímicos para a ativação 

das vias de apoptose são complexos e sofisticados, e envolvem uma cascata 

de eventos moleculares que são necessariamente dependentes de energia 

(ELMORE, 2007; RASOLA e BERNARDI, 2011; WANG et al, 2012; DER-FER 

et al, 2012). São reportadas duas rotas principais capazes de desencadear a 

ativação: a via extrínseca (receptores de morte celular) e a via intrínseca 

(mitocondrial). No entanto, existem evidências de que as duas vias estão 

ligadas e que as moléculas em um mecanismo podem influenciar o outro 

(IGNEY e KRAMMER, 2002; BRENNER e MAK, 2009).  

A via de sinalização extrínseca é desencadeada por interações 

transmembrana específicas, ou seja, é estimulada através da ligação de fatores 

extracelulares aos receptores de membrana da superfamília dos receptores do 

fator de necrose tumoral (TNF) (LOCKSLEY et al., 2001). Os membros da 

família dos receptores de TNF possuem um domínio extracelular rico em 

cisteína e uma porção citoplasmática com cerca de 80 aminoácidos chamados 

"domínio de morte" (ASHKENAZI e DIXIT, 1998), que desempenham um papel 

fundamental na transmissão do sinal de morte da superfície da célula para as 

vias de sinalização intracelular. Quando os receptores de morte celular 

reconhecem um ligante específico, os seus domínios de morte interagem com 

proteínas citoplasmáticas adaptadoras, conhecidas como FADD, resultando em 

complexos que ativam de modo auto-catalítico a caspase-8 (KISCHKEL et al., 

1995) que, por sua vez, irá ativar a caspase-3, executando a apoptose 

(DANIEL et al., 2001). 
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A via de sinalização intrínseca também pode ser ativada por receptores de 

morte (BRENNER e MAK, 2009), entretanto é majoritariamente desencadeada 

por um conjunto de estímulos, tanto de origem intracelular como extracelular, 

que produzem sinais transduzidos no citosol e que convergem principalmente 

para a mitocôndria (HENGARTNER, 2000; MAYER E OBERBAUER, 2003; 

BRENNER e MAK, 2009). Ao atingirem a mitocôndria, esses estímulos 

promovem uma alteração na membrana interna da mitocôndria, levando a uma 

permeabilidade de poros de transição mitocondrial (MPT), a um colapso do 

potencial da membrana mitocondrial (Ψ) e à liberação de dois grupos de 

proteínas pró-apoptóticas do espaço intermembranas para o citoplasma 

(SAELENS et al., 2004).  

O primeiro grupo é constituído pelo citocromo c e por proteínas ativadoras 

de caspase-9 e inibidoras de IAP (proteínas inibidoras de apoptose), são elas: 

Smac/DIABLO e protease serina HtrA2/Omin (VAN LOO et al., 2002; 

SCHIMMER, 2004). Uma vez no citosol, o citocromo c forma um complexo com 

a APAF-1 (Fator de ativação de apoptose 1) e com a caspase-9, denominado 

apoptossomo, que promove a clivagem da pró-caspase-9, liberando a caspase-

9 ativa (HILL et al., 2004; GRIVICICH et al., 2007; ELMORE, 2007), que por 

sua vez ativa a caspase-3 e inicia o processo apoptótico. O segundo grupo ou 

AIF (fator indutor de apoptose), é liberado pelas mitocôndrias somente quando 

a viabilidade celular já está comprometida e migra para o núcleo, promovendo 

a fragmentação do DNA (fragmentos de ~50-300 kb) e condensação da 

cromatina (GRIVICICH et al., 2007; ELMORE, 2007). As vias de sinalização 

das rotas apoptóticas estão esquematizadas na Figura 3. 
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Figura 3. Vias de sinalização indutoras da apoptose (Modificado de 
HENGARTNER, 2000). 

 

Além da liberação de moléculas pela mitocôndria, as alterações no ΔΨm e 

no MPT causam perda da homeostasia celular, interrompendo a síntese de 

ATP e aumentando a produção de ROS e RNS (GRIVICICH et al., 2007; 

RASOLA e BERNARDI, 2011; WANG et al, 2012). O aumento do nível dessas 

espécies reativas pode favorecer a oxidação de lipídios, proteínas e ácidos 

nucléicos, contribuindo para a formação de tumores e o desenvolvimento da 

carcinogênese. 
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1.4  Adutos de DNA, mutação e câncer 

 

Por definição, carcinogênese corresponde ao processo de conversão de 

uma célula normal em uma célula maligna (HALLIWELL e GUTERIDGE, 2007). 

O desenvolvimento do câncer ocorre em várias etapas e a exposição a 

xenobioticos pode ter um papel chave para a formação do tumor. Três grandes 

etapas estão envolvidas no desenvolvimento do câncer: iniciação, promoção e 

progressão (BALMAIN e HARRIS, 2000; LOUREIRO et al., 2002). É aceito que 

o desenvolvimento de um processo neoplásico pode ser iniciado pela interação 

de agentes carcinogênicos com o DNA. Este dano ao DNA leva a mutações e 

altera a expressão de alguns genes chaves, como por exemplo genes que 

regulam a diferenciação e o crescimento celular. Após a alteração inicial, 

surgem novas populações celulares e estas podem representar a evolução de 

células normais para células pré-neoplásicas, pré-malignas e malignas 

(LOUREIRO et al., 2002). 

Em geral, os agentes iniciadores são substâncias de caráter eletrofílico ou 

são metabolizados para as mesmas durante o seu processo de detoxificação. 

Tais substâncias são atraídas por moléculas com alta densidade eletrônica, 

nucleofílicas, como é o caso dos constituintes do DNA (bases nitrogenadas e 

cadeia açúcar-fosfato), às quais acabam se ligando covalentemente e levando 

à formação de adutos. É evidente, considerando-se a estrutura e a função do 

DNA, que modificações em determinadas posições das bases, especialmente 

nas que estão relacionadas com a formação de pontes de hidrogênio, podem 

perturbar a homeostasia do código genético afetando assim o bom 

funcionamento da célula. Dessa maneira, a menos que reparados, os adutos 
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de DNA podem iniciar eventos como morte celular, mutação ou câncer     

(Figura 4) (FARMER et al., 2004; SEDGWICK et al., 2007). Os efeitos dos 

adutos de DNA, bem como as técnicas analíticas empregadas para a sua 

detecção ainda são temas de muitos estudos. A elucidação das estruturas 

químicas e quantificação dos níveis dos vários adutos formados apresentam 

importância fundamental para a compreensão dos mecanismos de 

carcinogênese.  

 

 

Figura 4. Iniciação da carcinogênese como resultado de um balanço entre 
detoxificação e ativação de xenobióticos. A apoptose impede que células com o 
material genético lesado fixe mutações na próxima geração celular (Modificado 
de BANOUB e LIMBACH, 2010). 

 

Além de apresentar uma incidência aumentada após a exposição direta a 

xenobióticos, o dano ao DNA também é associado a processos como 
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depurinação, desaminação e principalmente oxidação (LOUREIRO et al., 2002; 

MEDEIROS, 2009; CADET et al., 2010, 2011). 

O dano nas bases do DNA gerado oxidativamente não é resultante de um 

agente químico específico que apresenta capacidade de modificar o DNA,   

mas é o resultado da interação do DNA com ROS e RNS (MANGAL et al., 

2009; BANOUB e LIMBACH, 2010; CADET et al., 2010, 2011;           

ANDREOLI et al., 2011). 

A origem de ROS pode ser muito diversificada em um organismo, 

entretanto, as espécies reativas produzidas são sempre as mesmas, bem como 

as modificações geradas em macro moléculas. ROS é um termo coletivo 

utilizado para classificar compostos químicos resultantes da ativação ou 

redução do oxigênio molecular, são eles: radicais de oxigênio [superóxido   

(O2
•-), hidroxila (•OH), peroxil (RO2) e alcoxil (RO)] e espécies não radicalares  

que atuam como agentes de oxidação, ou ainda, que podem ser convertidos 

facilmente para radicais, como ácido hipocloroso (HOCl), ozônio (O3), 

peroxinitrito (ONOO-), oxigênio singlete (1∆gO2) e peróxido de hidrogênio 

(H2O2) (HALLIWELL e GUTERIDGE, 2007). As interações de espécies reativas 

com as bases do DNA são amplamente investigadas. Sabe-se que as lesões 

induzidas por elas incluem quebras, formação de sítios abásicos, dano na 

cadeia açúcar-fosfato e modificações nas bases purínicas e pirimidínicas 

(LOUREIRO et al., 2002; HALLIWELL e GUTERIDGE, 2007). São reportadas 

na literatura aproximadamente 40 modificações de DNA e RNA, oriundas da 

interação das bases com espécies reativas (CADET et al., 2010, 2011).  

O produto de oxidação do DNA mais extensivamente estudado é a 8-oxo-

7,8-dihidro-2´-desoxiguanosina (8-oxodG), lesão gerada pela oxidação 
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monoeletrônica e pelo ataque do radical •OH ou do 1∆gO2 à guanina (CADET et 

al., 2008) (Figura 5). Suas propriedades biológicas foram intensamente 

investigadas nos últimos 30 anos, tendo sido verificado que é uma lesão 

mutagênica em bactérias e células de mamíferos, favorecendo transversões    

G → T ou bloqueando o processo de transcrição. Alem disso, seu significado 

biológico ainda é evidenciado pela existência de mecanismos de reparo 

específicos, que são capazes de reconhecer e remover esta lesão do DNA 

(LUNEC et al., 2002; HAGHDOOST et al., 2005).  

Inúmeros estudos correlacionam um aumento no nível de 8-oxodG com a 

ocorrência de dano gerado oxidativamente em múltiplos compartimentos do 

organismo (RAVANAT et al., 2002; WUA et al., 2004; HAGHDOOST et al., 

2005; COOKE et al., 2008; CADET et al., 2008; MANGAL et al., 2009; CADET 

et al., 2010, 2011; ANDREOLI et al., 2011; BROHEM et al., 2012). Não 

obstante, altos níveis de 8-oxodG também são correlacionados com tabagismo 

e doenças, como o diabetes e a artrite reumatóide (HAJIZADEH, et al., 2003; 

SIMONE et al., 2008; ROSSNER et al., 2009; BROEDBAEK et al., 2011) 

Devido a sua elevada incidência no DNA genômico, a 8-oxodG assume um 

papel fundamental nos estudos de caracterização de dano ao DNA. Entretanto, 

a correta quantificação dos níveis de 8-oxodG se mostra um constante desafio 

analítico, uma vez que os níveis basais detectados variam de acordo com o 

método utilizado (HPLC-ECD, GS-MS, LC-MS ou 32P-postlabeling) e também 

entre os laboratórios (LOUREIRO et al., 2002; RAVANAT et al., 2002). A 

magnitude dos níveis basais detectados em DNA de células humanas normais 

é de 5-50 lesões a cada 107 desoxiguanosina não modificada (RAVANAT et al., 

2002; KNERR et al., 2006; HANZALOVA et al., 2010). Infelizmente, é 
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extremamente fácil induzir a formação artefatual de 8-oxodG no DNA celular 

durante as etapas de extração e hidrólise (RAVANAT et al., 2002; ESCODD, 

2002; GEDIK et al., 2004; MANGAL et al., 2009). A comparação de diferentes 

protocolos de extração leva a conclusão de que a oxidação artefatual do DNA 

pode ser minimizada se o núcleo for isolado após a lise da célula ou ainda se 

agentes antioxidantes ou quelantes de ferro, como a desferroxamina, forem 

adicionados às soluções de extração. 

Observando esses fatos, fica claro que a quantificação de um único aduto 

como índice de todo o dano gerado oxidativamente ao DNA, pode resultar em 

um dado não confiável. Felizmente, adutos de DNA exocíclicos estão 

emergindo como potenciais ferramentas para o estudo de doenças 

relacionadas ao estresse oxidativo e para a determinação da etiologia da 

carcinogênese (MEDEIROS, 2009). 

Adutos de DNA exocíclicos surgem a partir da reação de DNA com 

produtos da peroxidação lipídica, tais como malonaldeído, 4-hidroxi-2(E)-

nonenal, 4-oxo-2(E)-nonenal, 2,4-decadienal, acroleína e crotonaldeído     

(NAIR et al., 2007; MEDEIROS, 2009; GARCIA et al., 2010). A adição direta de 

aldeídos α,β-insaturados ao DNA acaba gerando adutos com um anel de seis 

membros resultante da ligação de três átomos de carbono às bases (propano). 

Alternativamente, aldeídos α,β-insaturados podem ser também oxidados por 

ROS para epóxidos reativos que se ligam, por sua vez, ao DNA gerando 

adutos com um anel de cinco membros resultante da ligação de dois átomos de 

carbono às bases (eteno), conforme é ilustrado na Figura 5 (NAIR et al., 2007; 

GARCIA et al., 2010). Estudos demonstraram que estas lesões são altamente 
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mutagênicas e que podem conduzir à carcinogênese mediada pelo processo 

de peroxidação lipídica (ZHANG et al., 2009; GARCIA et al., 2010). 

 

 

 

Figura 5. 8-oxo-7,8-dihidro-2´-desoxiguanosina (8-oxodG),, lesão gerada pelo 
ataque do radical •OH ou 1∆gO2 à guanina; 1,N6-eteno-2'-desoxiadenosina 
(1,N6-εdA) e 1,N2-eteno-2'-desoxiguanosina (1,N2-εdG) oriundos de interações 
de produtos de lipoperoxidação com desoxinucleosídeos. 
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Os etenoadutos já encontrados em amostras de DNA humano são: 1,N6-

eteno-2'-desoxiadenosina (1,N6-εdA), 3,N4-eteno-2'-desoxicitidina (3,N4-εdC), 

1,N2-eteno-2'-desoxiguanosina (1,N2-εdG) e N2,3-eteno-2'-desoxiguanosina 

(N2,3-εdG) (NAIR et al., 2007; MEDEIROS, 2009). Quantidades elevadas de 

1,N6-εdA e 3,N4-εdC foram relatadas em situações clínicas associadas a 

processos como infecção crônica e inflamação (NAIR et al., 2007). 

A importância biológica dos etenoadutos foi estabelecida quando se 

constatou que essas lesões são induzidas em DNA mediante a exposição a 

conhecidos carcinógenos, entre eles o cloreto de vinila e o uretano, após a sua 

metabolização para intermediários oxiranos (FERNANDO et al., 1996; BARBIN 

et al., 2000; LOUREIRO et al., 2002; NAIR et al., 2007; GARCIA et al., 2010). A 

mutagenicidade dessas lesões foi muito bem caracterizada em estudos com 

Escherichia coli e em linhagens de células humanas, sendo observadas: 

transições C → T e transversões A → T, A → C, C → A e G → T. (LANGOUET 

et al., 1998; AKASAKA et al., 1999; LOUREIRO et al., 2002; ZHANG et al., 

2009). A magnitude dos níveis basais de etenoadutos detectados em DNA de 

células humanas normais é de ~20 lesões a cada 109 bases não modificadas, 

sendo observada uma boa correlação entre os dados das diferentes 

metodologias empregadas para a quantificação (GUICHARD et al., 1996; 

LEVINE et al., 2000; DOERGE et al., 2000; ROBERTS et al., 2001; NAIR et al., 

2007; GARCIA et al., 2010). 

Todos os estudos, acima reportados, nos levam a acreditar que a correta 

quantificação de lesões ao DNA se faz necessária para a elucidação dos 

mecanismos envolvidos em processos citotóxicos e genótoxicos, 

desencadeados pela exposição aos mais diferentes tipos de xenobióticos. 
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1.5  Epigenética 

 

Além da indução de lesões em DNA, substâncias podem levar a alterações 

epigenéticas que podem contribuir para o desenvolvimento de patologias. 

Padrões de metilação do DNA são alterados em tecidos de câncer e após a 

exposição a agentes genotóxicos, podendo propagar-se em novas gerações 

celulares (YAUK et al., 2008). 

A epigenética compreende alterações de caráter hereditário que estão 

envolvidas no processo de regulação da expressão gênica, mas que atuam 

sem alterar a codificação dos nucleotídeos do DNA (BIRD, 2007). A maioria 

dessas alterações hereditárias é estabelecida durante a diferenciação celular e 

mantida de forma estável ao longo de vários ciclos no processo de divisão. Tal 

característica permite que as células apresentem identidades e funcionalidades 

distintas, preservando toda a informação genética, colaborando para a 

adaptação genômica ao ambiente e contribuindo para o fenótipo (BIRD, 2007; 

CUOZZO et al., 2007; REIK, 2007; GEHRING et al., 2009). 

Os mecanismos epigenéticos de regulação são essenciais para o 

desenvolvimento e manutenção de uma resposta celular frente a um estímulo 

endógeno ou exógeno (LAMBERT e HERCEG, 2007; SHARMA et al., 2010). 

No entanto, a exposição prolongada a um conjunto de agentes químicos, 

físicos ou biológicos, bem como fatores relacionados ao estilo de vida, podem 

induzir mudanças epigenéticas que conduzem o organismo a um processo 

neoplásico. 

Os principais mecanismos epigenéticos presentes em células normais são: 

metilação da citosina no DNA, modificações pós-traducionais de histonas, bem 
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como o posicionamento dos nucleossomos ao longo do DNA, e RNAs não-

codificadores, incluindo microRNAs (miRNAs). São correlacionados a esses 

mecanismos a regulação da estrutura da cromatina, inativação do cromossomo 

X, silenciamento de elementos repetitivos do genoma, imprinting gênico, 

diferenciação celular auxiliando na formação de tecidos durante o período 

embrionário, compartimentalização do genoma em regiões ativas e 

condensadas, inativação de oncogenes e repressão da expressão de genes 

supressores de tumor (BIRD, 2007; CUOZZO et al., 2007; REIK, 2007; YAUK 

et al., 2008; GEHRING et al., 2009; RODRIGUEZ, 2010). Todo o conjunto de 

mecanismos mantenedor dessa maquinaria genética e da homeostase 

hereditária é definido como epigenética. 

A marca epigenética atualmente melhor caracterizada é a metilação do 

DNA, que quando associada a modificações nas histonas e outras proteínas, 

desempenha papel regulatório na manutenção da estrutura da cromatina. O 

mecanismo de metilação do DNA consiste na adição de um grupo metil (CH3), 

através de enzimas DNA metiltransferases (DNMTs), à posição C-5 da citosina, 

originando a 5-metil-2’-desoxicitidina (5-metil-dC). Para que ocorra essa adição, 

é necessário que haja um doador de CH3. O cofator S-adenosilmetionina 

(SAM) desempenha esse papel (ROBERTSON e WOLFFE, 2000; BENDER, 

2004; MAGANÃ et al., 2007). De 2 a 5% do total de citosinas do DNA humano 

estão na forma metilada, sendo portanto o quinto desoxinucleosídeo mais 

abundante no DNA. As estruturas das moléculas envolvidas no processo estão 

apresentadas na Figura 6. 
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Figura 6. Metilação do DNA pela adição de um grupo metil (CH3), através da 
enzima DNA metiltransferase (DNMT). 

 

O padrão de 5-metil-dC no DNA é precisamente preservado por herança 

mitótica pela ação de DNMTs. Três membros cataliticamente ativos dessa 

família de enzimas são encontrados em células de mamíferos (DNMT1, 

DNMT3a, DNMT3b). DNMT1 é a mais abundante em células diferenciadas e 

possui afinidade pelo DNA hemi-metilado, metilando sítios hemi-metilados após 

a replicação do DNA. A metilação em tecidos somáticos de mamíferos ocorre 

em citosinas que precedem uma guanina (dinucleotídeos CpG) e sua 

distribuição no genoma não é randômica. Grande parte de 5-metil-dC está 

localizada em transposons, que representam mais de 40% do genoma humano 

e são um desafio para a função e estabilidade do genoma. A intensa metilação 

e silenciamento de vários tipos de transposons em diversos tipos celulares 
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pode significar um mecanismo de defesa das células contra parasitas 

invasores. A estimativa é de que aproximadamente 70% dos dinucleotídeos 

CpG no DNA estejam metilados, sendo que CpGs não metilados são 

encontrados primariamente em “ilhas CpG”. Tais ilhas são regiões do DNA com 

mais de 500 pb com altas densidades relativas de dinucleotídeos CpG. Grande 

parte das regiões promotoras de genes humanos contêm ilhas CpG 

desmetiladas, sendo que fatores de transcrição específicos e modificações em 

histonas determinam a atividade ou inatividade transcripcional desses genes. 

Ilhas CpG normalmente metiladas são encontradas nas regiões promotoras de 

genes imprinted, genes do cromossomo X inativo no sexo feminino, e genes 

tecido-específicos (WANG et al., 2004; SHARMA et al., 2010; BRENET et al., 

2011; DAHL et al., 2011). Em geral, metilação densa de região promotora é 

associada a silenciamento gênico e a distribuição de 5-metil-dC no genoma 

define regiões com atividades transcripcionais variáveis. Alterações nos 

padrões de metilação do DNA estão presentes em doenças autoimunes, 

condições neurológicas e psiquiátricas, e câncer. Células tumorais apresentam 

caracteristicamente uma perda da metilação global do DNA (hipometilação), 

acompanhada por hipermetilações focais, o que pode levar a instabilidade 

genômica (hipometilação) e silenciamento transcripcional de genes 

supressores de tumor (hipermetilação de regiões promotoras). Trabalhos 

recentes, no entanto, têm apontado que grande parte das variações da 

metilação do DNA ocorrem em regiões com menor densidade de 

dinucleotídeos CpG localizadas próximo às ilhas CpG (menos que 2 kpb de 

distância), sendo denominadas “praias de ilhas CpG”. O grau de metilação 

dessas regiões é relacionado à atividade transcripcional de genes e ao uso de 
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sítios iniciais alternativos para a transcrição (IRIZARRY et al., 2009; DOI et al., 

2009; DAHL et al., 2011). 

O desenvolvimento de métodos para a identificação e quantificação da 

metilação do DNA é importante para a compreensão de mecanismos 

moleculares envolvidos no processo de carcinogênese, para a verificação de 

efeitos de xenobióticos e para o monitoramento terapêutico. 

Como o interesse neste campo é crescente, são descritos atualmente 

diversos métodos para análise da metilação do DNA (XIONG et al., 1997; 

EADS et al., 2000; EHRLICH et al., 2003; WIDSCHWENDTER et al., 2004). 

Dentre estes estão técnicas cromatográficas para a separação dos diferentes 

nucleosídeos obtidos após hidrólise enzimática. Os procedimentos 

cromatográficos descritos envolvem o uso de sistemas de cromatografia liquida 

de alta eficiência (HPLC) com detecção por UV (MAGANÃ et al., 2007; 

SANDHU et al., 2009; ARMSTRONG et al., 2010; YANG et al., 2011) ou 

acoplada a um espectrômetro de massas (HU et al., 2010; NOHARA et al., 

2010; WROBEL et al., 2010; ZHANG et al., 2011). Alguns estudos foram 

conduzidos com intuito realizar a detecção dos nucleosídeos por cromatografia 

gasosa (CG) acoplada à espectrometria de massas (ROSSELLA et al., 2009), 

mas a aplicação é limitada devido à necessidade de conversão das bases do 

DNA em derivados voláteis.  

Nos sistemas analíticos que utilizam cromatografia liquida é reportado o uso 

de uma variedade de gradientes de eluição, fases móveis (solventes e tampões 

variados) e fases estacionárias, contudo o objetivo principal se mantém: 

realizar a quantificação de 5-metil-dC e dC. Para tanto deve ser assegurada 

uma separação eficiente desses dois analitos em relação aos outros 
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nucleosídeos. Foi desenvolvido e validado durante este trabalho um método 

analítico (utilizando cromatografia liquida com detecção por UV), para 

quantificar os níveis de 5-metil-dC em amostras contendo baixas 

concentrações de DNA. 
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2. OBJETIVO 

 

O objetivo deste trabalho foi desvendar mecanismos pelos quais o corante 

2-[(2-bromo-4,6-dinitrofenil)azo]-5-(dietilamino)-4-metoxiacetanilida, principal 

constituinte do composto comercial CI Disperse Blue 291 (DB291), induz 

citotoxicidade e genotoxicidade em células humanas (linhagem HepG2) in vitro. 

Para isso, o plano abaixo foi desenvolvido: 

1. Análise da citotoxicidade utilizando como parâmetros a atividade da 

cadeia respiratória mitocondrial (ensaio do XTT), morte/proliferação 

celular (corantes cristal violeta ou hematoxilina de Harris), integridade da 

membrana plasmática (ensaio da lactato desidrogenase) e atividade 

metabólica (consumo de glicose); 

2. Análise do potencial de membrana mitocondrial, cálcio intracelular e 

mensuração dos níveis de ATP; 

3. Análise da geração intracelular de espécies reativas de oxigênio; 

4. Análise de danos gerados oxidativamente, utilizando como parâmetros 

as lesões 8-oxo-2’-desoxiguanosina, 1,N2-eteno-2’-desoxiguanosina e 

1,N6-eteno-2’-desoxiadenosina, em DNA. Validação de método de 

HPLC-ESI-MS/MS para quantificação dessas lesões; 

5. Análise da metilação global do DNA. Validação de método de HPLC-

DAD para quantificação de 5-metil-dC; 

6. Análise da fragmentação do DNA e do ciclo celular; 
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7. Análise da biotransformação do corante em células HepG2. 

Caracterização espectroscópica dos produtos principais; 

8. Incubação do corante com fração S9, nitrorredutase e acetiltransferase 

in vitro para verificar se os mesmos produtos observados em células 

HepG2 seriam formados; 

9.  Redução química do corante DB291 para obtenção de uma mistura de 

produtos reduzidos contendo fenilbenzotriazóis não clorados; 

10. Incubação do corante com nitrorredutase in vitro para verificar se 

fenilbenzotriazóis não clorados podem ser formados por redução 

enzimática do corante DB291 
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3. MATERIAL E MÉTODOS 
 
 

3.1 Reagentes 
 

Todas as substâncias empregadas neste trabalho são do mais alto grau 

de pureza disponível comercialmente. O produto comercial CI Disperse Blue 

291 foi gentilmente fornecido pela Profa. Dra. Gisela de Aragão Umbuzeiro 

(Universidade Estadual de Campinas - UNICAMP, Brasil). Etanol, metanol, 

acetonitrila e isopropanol, todos grau de pureza HPLC, foram obtidos da 

empresa Carlo Erba Reagentes (Milão, Itália). Os kits para os ensaios do       

2,3-bis[2-metoxi-4-nitro-5-sulfofenil]-2H-tetrazólio-5-carboxanilida (XTT), do 

corante cristal violeta (CVD), da lactato desidrogenase (LDH) e da taxa de 

consumo de glicose (GLU) foram adquiridos da empresa Xenometrix (Allschwil, 

Suiça). Carbonato de sódio, hidrossulfito de sódio, fosfato de potássio, ácido 

acético, hematoxilina para a solução de Harris foram comprados da empresa 

Merck (Darmstadt, Alemanha). Os kits para a extração de DNA (Gentra 

Puregene® Kit) foram fornecidos pela empresa QIAGEN Sciences (Mayland, 

EUA). O meio Eagle modificado por Dulbecco (DMEM), soro fetal bovino (SFB) 

e solução de tripsina/EDTA foram fornecidos pela empresa Vitrocell (Campinas, 

Brasil). Todos os outros reagentes utilizados são provenientes da empresa 

Sigma-Aldrich Co. (St. Louis, EUA). A água utilizada nos experimentos e 

sistemas analíticos foi deionizada em um sistema Milli-Q (Millipore, Bedford, 

EUA). 
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3.2 Equipamentos 
 

3.2.1 Equipamentos básicos 
 

No decorrer deste trabalho foram utilizados os seguintes equipamentos 

para a realização dos procedimentos experimentais: Microcentrifuga (modelo 

Mikro 120, marca Hettich, Alemanha), centrifuga (modelo 5702R, marca 

Eppendorf, Alemanha), centrífuga (modelo 5810R, marca Eppendorf, 

Alemanha), balança semi-analítica (modelo FA210N, marca Bioprecisa, Japão), 

balança analítica (modelo AT261-DeltaRange, marca Mettler Toledo, EUA), 

incubadora com controle de temperatura e agitação (modelo Vortemp56, marca 

Labnet, EUA), agitador de tubos (modelo AP56, marca Phoenix, Brasil), 

agitador magnético (modelo 78HW-1, marca Biomixer, Brasil), potenciômetro 

digital (modelo PHS-3B, marca PHTEK, Brasil), banho maria (modelo 245, 

marca Cientec, Brasil), estufa de CO2 (modelo 3110, marca Thermo Electron, 

EUA), fluxo laminar vertical (modelo PCR-2, Pachane, Brasil), fluxo laminar 

vertical (modelo PA400, Pachane, Brasil), microscópio binocular comum 

(modelo BPW-431967, marcaXS-2100, China), microscópio binocular invertido 

(modelo CTR 4000, marca Leica, Alemanha), microscópio binocular com 

fluorescência (modelo Axioplan2, marca Zeiss, Alemanha) e autoclave (modelo 

415, marca Fanem, Brasil). As liofilizações descritas foram realizadas em um 

sistema equipado com uma bomba a vácuo de alta performance (modelo 

VLP120, marca Savant, EUA), um micromódulo para secagem a baixas 

temperaturas (modelo E-C, Savant, EUA) e um concentrador (modelo 5301, 

Eppendorf, Alemanha). 
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3.2.2 Espectrofotômetros e luminômetro 
 

Os espectros de absorbância foram adquiridos utilizando-se um 

espectrofotômetro Libra S12 proveniente da empresa Biochrom (Cambridge, 

Reino Unido). Os dados foram processados utilizando o software BioDC 2.0. As 

leituras de absorbância em UV/VIS de placas para cultura de células de 96 

poços foram conduzidas no equipamento Power Wave X340 e os dados 

analisados no software KC4 3.0 da empresa Bio-Tek Instruments (Winooski, 

USA), disponibilizado pela Profa. Dra. Tania Marcourakis (Faculdade de 

Ciências Farmacêuticas, FCF-USP, São Paulo, Brasil). As leituras de 

fluorescência das placas para cultura de células de 96 poços foram realizadas 

em um leitor de ELISA, modelo Synergy HT Bio-Tek Instruments (Winooski, 

USA), disponibilizado pela Profa. Dra. Silvya Stuchi Maria-Engler (Faculdade de 

Ciências Farmacêuticas, FCF-USP, São Paulo, Brasil). A análise dos dados foi 

conduzida no software Gen.5. As leituras de luminescência foram realizadas 

em um luminômetro, modelo LB96V, EG&G Berthold MicroLumat Plus (Bad 

Wildbad, Alemanha), disponibilizado pela Profa. Dra. Ana Campa (Faculdade de 

Ciências Farmacêuticas, FCF-USP, São Paulo, Brasil), a análise dos dados foi 

conduzida no software WinGlow. 
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3.2.3 Cromatografia Líquida de Alta Eficiência (HPLC) 

 

3.2.3.1 HPLC-DAD 
 

As análises e purificações realizadas com UV/VIS foram conduzidas em 

um equipamento da Shimadzu Corporation (Kyoto, Japão) equipado com duas 

bombas LC-20AT, um detector de arranjo de fotodiodos PDA-20AV, um auto 

injetor (Proeminence SIL– 20AC) e um forno para colunas (CTO-10AS/VP) 

controlado por um módulo de comunicação CBM-20A. Os dados foram 

processados pelo software LC-Solution 1.21. (Shimadzu, Japão). Os sistemas 

com as condições cromatográficas são descritos no decorrer da metodologia 

específica.  

 

 

3.2.3.2. HPLC-DAD-ECD 
 

Utilizou-se um sistema de HPLC-DAD-ECD, constituído por um 

equipamento da Shimadzu (Kyoto, Japão) equipado com duas bombas LC-

20AT, um detector de arranjo de fotodiodos PDA-20AV, um auto-injetor 

(Proeminence SIL-20AC), um detector eletroquímico (Coulochem III, ESA, 

Chemlsford, EUA), com uma cela analítica 5011A (ESA, Chemlsford, EUA) e 

um forno para colunas (CTO-10AS/VP) controlados por um módulo de 

comunicação CBM-20A e pelo software LC-Solution 1.21 (Shimadzu, Japão). 

Os sistemas com as condições de eluição e os potenciais utilizados são 

descritos no decorrer do texto. 
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3.2.3.3 HPLC-DAD-FLUORESCÊNCIA 
 

Utilizou-se um sistema de HPLC, disponibilizado pela Profa. Dra. Marisa 

Helena Gennari de Medeiros (Instituto de Química, IQ-USP, São Paulo, Brasil), 

constituído por um equipamento da Shimadzu (Kyoto, Japão) equipado com 

duas bombas LC-10AT, um detector de arranjo de fotodiodos SPD-20A, um 

detector de fluorescência RF-10AXL, um auto-injetor SIL-10AF, controlados por 

um módulo comunicação SCL-10A e pelo software Class-VP (Shimadzu, 

Japão). 

 

 

3.2.3.4 HPLC-DAD-ESI-MS/MS 
 

As análises por ESI-MS/MS foram feitas utilizado-se dois espectrômetros 

de massas, ambos disponibilizados pelo Prof. Dr. Paolo Di Mascio (Instituto de 

Química, IQ-USP, São Paulo, Brasil). Em todas as análises realizadas foi 

utilizada ionização por electrospray em modo positivo. A otimização do sistema 

e as condições de eluição empregadas são descritas no decorrer do texto. Os 

instrumentos estão descritos abaixo: 

 

ESI-MS/MS 1. Sistema de HPLC constituído por um equipamento da 

Shimadzu (Kyoto, Japão) equipado de um injetor automático (SIL-10AD/VP), 

um injector Rheodyne (Cotati, CA), uma válvula automática de comutação de 

fluxo (FCV-12AH), duas bombas (Class LC 10AD) e um detector de 

absorbância SPD-10AV/VP, controlados por um módulo de comunicação (SCL-
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10A/VP-CBM 10A) e pelo software Class-VP (Shimadzu, Japão), acoplado a 

um espectrômetro de massas Quattro II da empresa Micromass (Manchester, 

Reino Unido). Os dados foram processados utilizando-se o software   

MassLynx 3.2 (Micromass, Reino Unido). 

 

ESI-MS/MS 2. O sistema analítico é constituído por HPLC Agilent série 

1200 (Wilmington, EUA) equipado com uma bomba binária (Agilent 1200 

G1312B), uma bomba isocrática (Agilent 1200 G1310A), um forno para coluna 

(Agilent 1200 G1316B), um detector de absorbância de arranjo de diodos 

(Agilent 1200 DAD G1315C) e um injetor automático (G1367C Agilent 1200). O 

sistema de HPLC é integrado a um espectrômetro de massas Linear 

Quadrupole Ion Trap modelo 4000 QTRAP da empresa Applied 

Biosystems/MDS Sciex Instruments (Foster City, EUA). Os dados foram 

processados utilizando o software Analyst 1.4 (Applied Biosystems, EUA). 

 

 

3.2.4 Citometria de fluxo 

 

O sistema analítico utilizado é constituído por um equipamento de FACs 

CANTO II (BD, Biosciences, EUA) disponibilizado pelo Prof. Dr. Sandro 

Rogério de Almeida (Faculdade de Ciências Farmacêuticas, FCF-USP, São 

Paulo, Brasil). Para a análise dos dados foi utilizado o software BD FACs DIVA 

(BD, Biosciences, EUA). Todos os fluorocromos utilizados são provenientes da 

empresa Sigma-Aldrich Co. (St. Louis, EUA). 
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3.2.5 Equipamentos de suporte  

 
Junto à Central Analítica do Instituto de Química da Universidade de São 

Paulo - IQ/USP foram obtidos espectros de dicroismo circular (CD) em um 

espectropolarímetro J-720 (Jasco, Reino Unido). 

Espectros de Ressonância Magnética Nuclear (RMN) foram obtidos no 

equipamento DPX300 (Bruker Avance, Alemanha) disponível no Departamento 

de Farmácia da FCF-USP. 

 

 

3.2.6 High-Content Imaging 

 

 Um equipamento ImageX press Micro® Widefield High Content 

Screening System, foi gentilmente disponibilizado pela empresa Molecular 

Devices (Sunnyvale, USA). As imagens foram processados utilizando o 

software MetaXpress® (Sunnyvale, USA). 

 

 

3.3 Purificação do produto comercial DB291 por HPLC 
 

Alíquotas de uma solução aquosa do produto comercial CI Disperse Blue 

291 (5 mg/mL) foram injetadas no sistema de HPLC-DAD (descrito no item 

3.2.3.1 de Materiais e Métodos). A seguinte condição cromatográfica foi 

utilizada: 
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Sistema Cromatográfico 1. Coluna Luna C18 (2) 250 mm x 4,6 mm, ID, 

5 µm (Phenomenex, Torrance, CA) com uma pré-coluna C18 4,0 x 3,0 mm 

(Phenomenex, Torrance, CA) foi eluída com um gradiente de água e 

acetonitrila (0-60 min, 5-100% de acetonitrila), a 25 ºC, com fluxo de 1 mL/min. 

O detector DAD foi fixado em 600 nm para a purificação do corante 

dinitrofenilazo, o pico com λmax. em 618 nm foi coletado e seco sob vácuo. A 

amostra sólida foi mantida a -20 ºC e ressuspensa em DMSO para incubações 

com células da linhagem HepG2 e para experimentos in vitro. 

 

 

3.4 Redução química do corante DB 291 
 

A uma amostra de corante previamente purificado por HPLC (5 mg) 

foram adicionados 0,018 g de Na2S2O4 e 200 µL de solução saturada de 

Na2CO3. As amostras foram incubadas a 37 ºC sob agitação por 16 h.   

Obteve-se uma solução amarelada com um precipitado branco que foi 

solubilizada com água e filtrada através de filtros de 0,2 µm para obtenção de 

soluções límpidas. Alíquotas das soluções obtidas na reação de redução foram 

injetadas no sistema de HPLC-DAD (descrito no item 3.2.3.1 de Materiais e 

Métodos) e posteriormente no sistema ESI-MS/MS 1 (descrito no item 3.2.3.4 

de Materiais e Métodos). As condições cromatográficas são respectivamente 

descritas abaixo. 

 

Sistema Cromatográfico 2. Coluna Luna C18 (2) 250 mm x 4,6 mm, ID, 

5 µm (Phenomenex, Torrance, CA) com uma pré-coluna C18 4,0 x 3,0 mm 
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(Phenomenex, Torrance, CA) foi eluída com um gradiente de água e 

acetonitrila (0-60 min, 5-100% de acetonitrila), a 25 ºC, com fluxo de 1 mL/min. 

A absorbância foi monitorada no intervalo de 200 a 700 nm. 

 

Sistema Cromatográfico 3. Coluna Luna C18 (2) (150 mm x 2 mm, ID,  

3 µm, Phenomenex, Torrance, CA) com uma pré-coluna C18 4,0 x 3,0 mm 

(Phenomenex, Torrance, CA) foi eluída com um gradiente de ácido fórmico 

(0,1% em água) e acetonitrila (de 0-60 min, 5-100% de acetonitrila), com fluxo 

de 0,120 mL/min, a 25 ºC. A temperatura da fonte do espectrômetro de massas 

foi mantida em 100 ºC e as taxas de vazão do gás (nitrogênio) de secagem e 

nebulização foram otimizadas para 350 e 10 L / h, respectivamente. Espectros 

de massas em MS1 e espectros em MS2 de fragmentos de íons selecionados 

foram adquiridos no intervalo de 100-800 m/z com diferentes voltagens de cone 

(15, 30 e 50 V). 

 

 

3.5 Cultura de células da linhagem HepG2 
 

A linhagem HepG2, células de carcinoma hepatocelular humano, foi 

gentilmente fornecida pela Profa. Dra. Mari Cleide Sogayar (Instituto de 

Química, IQ-USP, São Paulo, Brasil). A cultura foi mantida em meio DMEM 

suplementado com 15% SFB, 10 U/mL de penicilina, 0,1 mg/mL de sulfato de 

estreptomicina e 1,2 mg/mL de bicarbonato de sódio. Foi utilizado filtro com 

membrana de 0,22 µm (TPP, Suiça) para esterilização do meio de cultura. As 

células foram incubadas a 37ºC, em atmosfera contendo 5% de CO2. 
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3.6 Ensaios de Citotoxidade 
 

Para obter dados sobre a citotoxicidade do composto comercial CI 

Disperse Blue 291, foram analisadas a atividade da cadeia respiratória 

mitocondrial (ensaio do XTT), a sobrevivência celular (utilizando corante cristal 

violeta), a integridade da membrana plasmática (ensaio da enzima lactato 

desidrogenase) e a atividade metabólica (consumo de glicose) utilizando os kits 

de citotoxicidade da empresa Xenometrix. Todos os ensaios foram realizados 

com células da linhagem HepG2 plaqueadas na densidade de 5 x 104 células 

por poço (200 µL) em placas de cultura de 96 poços, 24 h antes do início do 

tratamento. Após o período de adesão celular, o meio de cultura foi substituído 

por um novo contendo 5, 10, 50 ou 100 µM do corante dissolvido em 

dimetilsulfóxido (a concentração final de DMSO no meio de cultura foi de   

0,5%, v/v). Incubações controle foram feitas com 0,5% de DMSO no meio de 

cultura completo. A exposição celular ocorreu por 24 h e após esse período os 

ensaios de citotoxicidade foram realizados de acordo com as instruções do 

fabricante (Xenometrix). 

 

 

3.6.1 Ensaio do XTT 
 

Após o término do período de exposição, o meio de cultura foi removido, 

as células foram cuidadosamente lavadas com solução salina fosfato 

tamponada (PBS) pH 7,0 e um novo meio de cultura com 5% de SFB           

(200 µL/poço) foi adicionado à placa. Uma solução pré-formulada de 50 µL do 

reagente XTT (reagente XTT : tampão = 100:1) foi então adicionada a cada 
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poço e a placa de cultura foi incubada por 1 h a 37 ºC, 5% de CO2. Os valores 

da absorbância (OD = OD450nm-OD690nm) foram aferidos fazendo a leitura 

no comprimento de onda de 450 nm, com a leitura de referência no 

comprimento de onda de 690 nm. Os resultados foram expressos em 

porcentagem relativa ao grupo controle. 

 

3.6.2 Ensaio do corante cristal violeta 
 

Como as células mortas não aderem às placas de cultura, é possível 

avaliar a sobrevivência celular através da coloração das células aderidas com o 

corante cristal violeta. Após o término do período de exposição, o meio de 

cultura foi removido e as células foram cuidadosamente lavadas com solução 

de lavagem pré-formulada, por duas vezes. A solução de lavagem foi removida 

dos poços e 100 µL de uma solução pré-formulada do corante cristal violeta 

foram então adicionados a cada poço. A placa foi incubada por dez minutos à 

temperatura ambiente. Após o término da incubação o corante cristal violeta foi 

cuidadosamente aspirado e cada poço foi lavado 4 vezes com 200 µL de água 

deionizada. O corante cristal violeta foi dissolvido pela adição de 100 µL/poço 

de uma solução pré-formulada de solubilização. Os valores de absorbância               

(OD = OD540nm-OD690nm) foram aferidos fazendo a leitura teste no 

comprimento de onda de 540 nm e a leitura de referência no comprimento de 

onda de 690 nm. Os resultados foram expressos em porcentagem relativa ao 

grupo controle. 
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3.6.3 Ensaio da enzima lactato desidrogenase 

 

A liberação de lactato desidrogenase (LDH) para o meio de cultura foi 

avaliada como marcador de dano à membrana plasmática. LDH usa NADH 

para reduzir piruvato a lactato. O ensaio mede o consumo de NADH no meio 

de cultura pelo decaimento da absorbância em 340 nm. Após o período de 

exposição, 20 µL do meio de cultura foram coletados e transferidos para uma 

nova placa de 96 poços para a realização do ensaio. Uma solução contendo 

NADH e piruvato (5:1, 240 µL) foi então adicionada à nova placa, iniciando a 

reação. Imediatamente os valores de absorbância foram aferidos em modo 

cinético, fazendo leituras em 340 nm a cada 20 segundos pelo período de          

25 min, a 37 ºC. Os resultados são expressos como porcentagem da taxa 

máxima de consumo de NADH (NADH/min), obtida por lise das células com   

1% de Triton X-100. 

 

 

3.6.4 Avaliação do consumo de glicose 

 

O ensaio foi realizado para avaliar alterações no estado metabólico das 

células. O procedimento utiliza as atividades acopladas de glicose oxidase 

(GOD) e peroxidase (POD), como abaixo: 
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A medida de absorbância do corante oxidado é feita no meio de cultura 

a 540 nm. Ao final do período de exposição, uma alíquota de 10 µL do meio de 

cultura de cada poço foi coletada e transferida para novos poços em placa de 

96 poços. Para a realização do ensaio, após a transferência foram adicionados 

190 µL de água deionizada a cada novo poço para obter uma solução diluída 

(1:20) e otimizar o ensaio de acordo com as recomendações do fabricante. 

Uma alíquota de 50 µL de cada solução diluída foi então transferida para novos 

poços em uma terceira placa de 96 poços. Uma solução (100 µL) contendo 

GOD, POD e o corante reduzido foi adicionada a cada poço e a placa foi 

incubada por 30 min a 37 oC e 5% de CO2. A reação foi interrompida pela 

adição de 100 µL/poço de uma solução de HCl 37%. A placa foi suavemente 

homogeneizada e os valores da absorbância foram aferidos a 540 nm. A taxa 

de consumo de glicose foi calculada subtraindo-se os valores médios de 

absorbância dos sobrenadantes das incubações contendo células dos valores 

médios de absorbância de incubações sem células (branco). 

 

 

3.7 Citotoxicidade após diferentes períodos de incubação 

 

Células da linhagem HepG2 foram plaqueadas na densidade de 5 x 104 

células por poço (200 µL) em placas de cultura de 96 poços, 24 h antes do 

início do tratamento. O meio de cultura foi então substituído por um novo meio 

completo contendo 50 µM do composto comercial CI Disperse Blue 291 ou seu 

corante dinitrofenilazo purificado, ambos dissolvidos em DMSO (concentração 

final de DMSO no meio de cultura foi de 0,5%, v/v). Incubações controle foram 
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feitas com 0,5% de DMSO no meio de cultura completo. Para o controle 

positivo foram realizadas incubações com solução 1% de Triton X-100. As 

células foram expostas pelo período de 6 a 72 h. 

 

Coloração com hematoxilina de Harris – Após diferentes períodos de 

exposição, o meio de cultura foi removido de cada poço e a camada celular foi 

cuidadosamente lavada, por duas vezes, com solução salina fosfato 

tamponada (PBS) pH 7,0. A solução de PBS foi removida dos poços e metanol 

(100 µL) foi adicionado como agente fixador a cada poço e aspirado após 20 

segundos de contato. As células foram coradas com 50 µL/poço da solução de 

hematoxilina de Harris (1,5 mM), por 10 min a 37 ºC, sob agitação                

(150 rpm). Após o término da incubação, a solução de hematoxilina foi 

cuidadosamente aspirada e cada poço foi lavado 4 vezes com 200 µL de PBS. 

As células foram lisadas pela adição de 200 µL/poço de uma solução de ácido 

acético 30%. Os valores de absorbância (OD = OD494nm–OD690nm) foram 

aferidos fazendo a leitura teste no comprimento de onda de 494 nm e a leitura 

de referência no comprimento de onda de 690 nm. Os resultados foram 

normalizados em relação às células controle. 

 

Ensaio do XTT – Após diferentes períodos de exposição, o ensaio do XTT foi 

realizado de acordo com o procedimento descrito acima. 
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3.8 Análise do potencial de membrana mitocondrial (Ψ) 
 

Para a determinação do Ψ, células da linhagem HepG2 foram 

plaqueadas com meio DMEM suplementado com 15% SFB, em placas de      

24 poços na densidade de 5 x 105 células por poço (1000 µL). Após 24 h o 

meio de cultura foi substituído por um novo contendo 5, 10, 50 ou 100 µM do 

corante dinitrofenilazo purificado, dissolvido em DMSO (0,5%, v/v). Incubações 

controles foram feitas com 0,5% de DMSO (controle veículo) e com 200 µM de 

valinomicina (desacoplador mitocondrial). Ao término de 12 e 24 h de 

exposição, o meio de cultura foi removido da placa e as células foram lavadas 

duas vezes com PBS. Foram adicionados a cada poço 200 µL de uma        

solução contendo o fluorocromo lipofílico catiônico iodeto de 

tetraclorotetraetilbenzimidazol carbocianina (JC-1, 5 µg/mL). A incubação se 

deu a 37 ºC por 20 min. Após esse período, as células foram lavadas com PBS 

e tripsinizadas (100 µL/poço). Após 1 min de contato, a tripsina foi removida e 

foram adicionados 300 µL de PBS. As células foram homogeneizadas e 

transferidas para tubos de citometria. Foram avaliadas duas intensidades de 

fluorescência por citometria de fluxo: 

 

FL1 (λexc.= 488 nm; λemi.= 525 nm), correspondente a mitocôndrias com 

baixo potencial de membrana que mantêm JC-1 na forma monomérica, de 

coloração verde. 

 

FL2 (λexc.= 488 nm; λemi.= 575 nm), correspondente a mitocôndrias ativas 

com alto potencial de membrana que formam agregados JC-1, de coloração 

vermelha. 
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Dez mil eventos por amostra foram monitorados. A razão FL2/FL1 foi 

calculada e refletiu o Ψ. 

 

 

3.9 Análise da concentração de cálcio intracelular 
 

Para a determinação dos níveis de cálcio intracelular, células da 

linhagem HepG2 foram plaqueadas com meio DMEM suplementado com 15% 

SFB, em placas de 24 poços na densidade de 5 x 105 células por poço         

(1000 µL). Após o período de adesão (24 h) o meio de cultura foi substituído 

por um novo contendo 5, 10, 50 ou 100 µM do corante dinitrofenilazo purificado 

dissolvido em DMSO (0,5%, v/v). Ao término de 24 h de exposição o meio de 

cultura foi removido da placa, as células foram lavadas duas vezes com PBS e 

tripsinizadas (100 µL/poço). Após 1 minuto de contato, a tripsina foi removida e 

foram adicionados 1000 µL do meio de cultura DMEM livre de fenol vermelho 

suplementado com 15% SBF contendo 4 µM do fluorocromo fluo-3am. As 

células ressuspensas foram transferidas para tubos de citometria de fluxo e 

incubadas a 37 °C, por 30 min, no escuro. As análises foram conduzidas pelo 

monitoramento da intensidade de fluorescência de 10.000 eventos por amostra, 

no canal FITC (λexc.= 488 nm; λemi.= 525 nm). 
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3.10 Análise dos níveis de adenosina trifosfato (ATP) 

 

Foram plaqueadas células da linhagem HepG2 (5 x 105 células por 

poço) em placas de 24 poços. Após o período de adesão celular (24 h) o meio 

de cultura (DMEM, 15% SBF) foi substituído por um novo contendo 5, 10, 50 ou 

100 µM do corante dinitrofenilazo purificado, dissolvido em DMSO (0,5%, v/v). 

Incubações controles foram feitas com 0,5% de DMSO (controle veiculo). Ao 

término de 24 h de exposição o meio de cultura foi removido da placa, as 

células foram lavadas duas vezes com PBS, tripsinizadas (100 µL/poço) e 

ressuspensas em 1000 µL de meio de cultura (DMEM, 15% SBF). Foi realizada 

uma contagem das células viáveis com azul de Trypan e 8 x 104 células em 50 

µL foram transferidas para novas placas de 96 poços (em duplicata), contendo 

100 µL da solução pré-formulada Somatic Cell ATP Releasing Solution (ATP 

bioluminescent somatic cell assay kit, Sigma-Aldrich Co, USA) e 50 µL de H2O 

ou 50 µL do padrão interno contendo 200 pmol de ATP. Após uma suave 

homogeneização, 100 µL desta solução foram transferidos para uma nova 

placa de 96 poços contendo 100 µL de uma solução pré-formulada de 

luciferase (ATP bioluminescent somatic cell assay kit, Sigma-Aldrich Co, USA). 

A placa foi imediatamente transferida ao luminômetro e a quimioluminescência 

foi monitorada por 10 min. A quantidade de ATP em cada amostra foi calculada 

pela seguinte equação: 
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Sendo ATP(A) a quantidade de ATP por amostra (em mol); ATP(IS) o valor 

do padrão interno (em mol); L(A) a luz emitida pela amostra; L(A+IS) a luz emitida 

pela amostra mais o padrão interno. 

 

 

3.11 Verificação de estresse oxidativo 

 

Sondas fluorogênicas fornecem uma maneira conveniente e sensível 

para detectar oxidantes intracelulares. A verificação de estresse oxidativo 

induzido pelo corante foi monitorada quantitativamente por análise de 

fluorescência do produto 2’,7’-diclorofluoresceína (DCF) resultante da oxidação 

de 2’,7’-diclorodihidrofluoresceína (DCFH) intracelularmente. As células foram 

incubadas com 2’,7’-diacetato de diclorofluoresceína (DCFH-DA), o qual se 

acumula no citosol e é desacetilado por esterases para 2’,7’-

diclorodihidrofluoresceína o qual pode ser, então, oxidado por radicais livres 

gerados intracelularmente, como RO2
•, RO•, NO2

•, CO3
•-  e HO•. Células HepG2 

foram plaqueadas em uma densidade de 5 x 104 células / poço em placas de 

cultura de 96 poços por 24 h. O meio de cultura foi substituído por um novo 

contendo 10 µM de DCFH-DA, as células foram incubadas por 60 min a 37 ° C 

(no escuro). Após o período de incubação, o meio foi removido e as células 
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foram lavadas com PBS para remover o DCFH-DA extracelular. As células 

foram por fim incubadas com o meio de cultura DMEM livre de fenol vermelho 

por períodos de 30 min, 3 e 24 h, contendo 5, 10, 50 ou 100 µM do corante 

dinitrofenilazo purificado dissolvido em DMSO (0,5%, v/v). 

Peróxido de hidrogênio (2,5 µM) foi utilizado como controle positivo. A 

intensidade de emissão de fluorescência foi mensurada a λemi. = 530 nm com 

λexc. = 488 nm, no leitor de ELISA (3.2.2 de Materiais e Métodos). 

 

 

3.12 Análise de fragmentação do DNA e ciclo celular 

 

Para a análise concomitante de fragmentação do DNA e ciclo celular, 

células da linhagem HepG2 foram plaqueadas com meio DMEM suplementado 

com 15% SFB, em placas de 24 poços na densidade de 5 x 105 células por 

poço (1000 µL). Após o período de adesão celular (24 h) o meio de cultura foi 

substituído por um novo contendo 5, 10, 50 ou 100 µM do corante 

dinitrofenilazo purificado, dissolvido em DMSO (0,5%, v/v). Incubações 

controles foram feitas com 0,5% de DMSO (controle veiculo) e 10% DMSO 

(controle positivo). Ao término de 24 h de exposição, o meio de cultura foi 

removido da placa e descartado, as células foram lavadas duas vezes com 

PBS e tripsinizadas (100 µL/poço). Após 1 minuto de contato, a tripsina foi 

removida e foram adicionados 1000 µL de meio de cultura DMEM livre de fenol 

vermelho suplementado com 15% SFB. As células foram homogeneizadas, 

transferidas para tubos de citometria e centrifugadas a 500 x g por 10 min a     

4 oC. O sobrenadante foi desprezado e foram adicionados a cada tubo 50 µL 

de uma solução contendo a enzima RNAse A (15 mg/mL) e 150 µL do tampão 
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hipotônico fluorescente (PBS, 2% SFB, 0,05 % Triton– X100, 0,1% de citrato de 

sódio, 25 µg/mL de iodeto de propídio). As amostras foram incubadas por 30 

min à temperatura ambiente e as análises foram realizadas por citometria de 

fluxo. Foi avaliada a intensidade de fluorescência do iodeto de propídio ligado 

ao DNA de 10.000 eventos por amostra, monitorados no canal PerCP-Cy 5.5 

(λexc. = 488 nm; λemi. = 695 nm). 

 

 

3.13 Exposição das células ao corante dinitrofenilazo e extração do DNA 

 

As células da linhagem HepG2 foram repicadas para crescimento em 

placas de 14,6 cm de diâmetro, TPP (Suíça). Após atingirem a confluência    

(~1 x 107 células), foram incubadas com o corante dinitrofenilazo purificado nas 

concentrações de 50 e 100 µM, dissolvido em DMSO (0,25%, v/v). Incubações 

controle foram feitas com 0,25% de DMSO no meio de cultura completo, a 

exposição celular ocorreu por 24 h. 

Concomitantemente foram conduzidos experimentos com o intuito de 

avaliar a recuperação celular após a exposição ao xenobiótico. Para tanto, 

placas expostas por 24 h a ambas concentrações do corante dinitrofenilazo 

purificado tiveram o meio de cultura substituído por um novo meio contendo 

15% de SFB após o período de exposição. As células foram então incubadas 

por 24 e 48 h antes da extração do DNA. 

O DNA das células da linhagem HepG2 foi extraído seguindo o protocolo 

do kit de extração de DNA Gentra Puregene® (QIAGEN Sciences, USA). Após 

os períodos de exposição, o meio de cultura foi substituído por um novo (10 mL 
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por placa) desprovido de SFB (para minimizar a contaminação proteica no 

processo de extração), as células foram suavemente homogeneizadas e 

centrifugadas a 400 x g por 5 min, 4 °C. O sobrenadante foi descartado e o 

precipitado ressuspenso em 3 mL da solução de lise celular (Cell Lysis 

Solution, Gentra Puregene® Kit), sendo a solução vigorosamente agitada por 

20 segundos. Foram adicionados 30 µL de uma solução contendo a enzima 

RNAse A na concentração de 15 mg/mL e as amostras foram incubadas por    

1 h a 37 ºC. Após a incubação foi adicionado 1 mL da solução de precipitação 

proteica (Protein Preciptation, Gentra Puregene® Kit) e novamente as amostras 

foram submetidas a uma vigorosa agitação por 20 segundos e posterior 

centrifugação a 2000 x g por 10 min, 4 °C. Após a centrifugação coletou-se o 

sobrenadante e aos tubos foram adicionados 5 mL de isopropanol gelado. 

Após leve agitação, para precipitação do DNA, as soluções foram centrifugadas 

a 2000 x g por 3 min, 4 °C, e o isopropanol foi descartado. O DNA foi lavado 

com 3 mL de etanol (70% em água), centrifugado a 2000 x g por 3 min, 4 °C, 

seco e ressuspenso em 200 µL de solução de desferroxamina (0,1 mM). 

A solução de desferroxamina contendo o DNA extraído foi mantida a 4ºC 

por 24 h para a solubilização do mesmo. Após esse período sua concentração 

foi determinada pela intensidade de absorbância em λ = 260 nm, utilizando-se 

um espectrofotômetro Libra S12. A pureza das amostras de DNA foi avaliada 

pela razão das intensidades de absorbância em λ 260/280 nm, e por fim o DNA 

extraído foi estocado a -20 ºC. 
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3.14 Dicroismo circular do DNA de células expostas ao corante 

dinitrofenilazo 

	  

O espectro de dicroismo circular do DNA genômico de células expostas 

ao corante dinitrofenilazo foi obtido através de análise em um 

espectropolarímetro J-720 (JASCO, Reino Unido), na Central Analítica do 

Instituto de Química da Universidade de São Paulo – IQ/USP. A análise foi 

conduzida ressuspendendo 25 µg do DNA extraído, não hidrolisado, em 

tampão HEPES 0,01 M, pH 7,4. O monitoramento foi realizado no intervalo de 

200 a 350 nm, com caminho óptico de 1 mm. 

 

 

3.15 Determinação dos níveis de 5-metil-2’-desoxicitidina em DNA de 

células da linhagem HepG2 

 

3.15.1 Solução padrão 
 

O padrão de 5-metil-2’-desoxicitidina (5-metil-dC) foi obtido por 

purificação a partir de DNA de timo de bezerro (Sigma) hidrolizado 

enzimaticamente, utilizando-se um sistema de HPLC. Sua identidade foi 

confirmada pelas seguintes características espectroscópicas: espectro de 

absorbância em H2O : CH3OH (6:1, v/v), λmax 277 nm; espectro de absorbância 

em ácido fórmico 0.1% : CH3OH (19:1, v/v), λmax 286 nm; ESI-MS (modo 

positivo): m/z 242 [M + H]+, m/z 126 [M ̶ 2´-desoxirribose + H]+. 
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As concentrações das soluções de 5-metil-dC e dC foram calculadas 

através da determinação da absorbância em água, utilizando-se os respectivos 

coeficientes de extinção molar (ε): 5-metil-dC, ε = 8500 M -1 cm -1 em                 

λ = 277 nm; dC,  ε = 9000 M -1 cm -1 em λ = 271 nm. 

 

 

3.15.2 Hidrólise enzimática do DNA 
 

Para a reação de hidrólise enzimática, alíquotas contendo 10 µg de DNA 

em desferroxamina (0,1 mM) foram adicionadas a 1 µL de tampão               

Tris-HCl/MgCl2 200 mM (pH 7,4) e 1,2 unidade de DNAse 1. As amostras foram 

incubadas a 37 °C por 1 h. Após a incubação foram adicionados 0,0005 

unidade de fosfodiesterase 1 (PDE1) e 1,2 unidade de fosfatase alcalina. As 

amostras foram novamente incubadas a 37 °C por 1 h com agitação de      

1000 rpm. Ao término da segunda hora o volume final da incubação (20 µL) foi 

centrifugado por 10 min a 9.300 x g e o sobrenadante foi coletado. Alíquotas de 

10 µL (5 µg de DNA) foram analisadas em um sistema de HPLC-DAD. 

 

 

3.15.3 Sistema analítico 
 

As alíquotas de DNA foram injetadas no sistema analítico de HPLC-DAD 

descrito no item 3.2.3.1 de Materiais e Métodos. A seguinte condição 

cromatográfica foi utilizada para as análises: 
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Sistema Cromatográfico 4. Coluna Luna C18 (2) 250 mm x 4,6 mm, ID, 

5 µm, (Phenomenex, Torrance, CA) com uma pré-coluna C18 4,0 x 3,0 mm 

(Phenomenex, Torrance, CA) foi eluída com um gradiente de ácido fórmico 

(0,1% em água) e CH3OH (0-25 min, 0-18% de CH3OH; 25-27 min, 18-0% de 

CH3OH; 27-37min, 0% de CH3OH), com um fluxo de 1 mL/min, 30°C. O 

detector de DAD foi fixado em 260 nm para a quantificação da dC e 286 nm 

para a quantificação da 5-metil-dC. Curvas de calibração foram feitas no 

intervalo de 0,05-6 nmol para dC e de 0,005-0,4 nmol para 5-metil-dC. A 

porcentagem da metilação global do DNA foi calculada usando a seguinte 

equação:  

 

 

 

 

3.15.4 Validação do método 
 

Para validação do método, quantidades conhecidas do padrão purificado 

5-metil-dC (50, 100 e 200 pmol no volume de injeção) foram adicionadas a      

10 µg de DNA de timo de bezerro (Sigma). O DNA foi hidrolisado 

enzimaticamente e analisado por HPLC-DAD como descrito acima. Para o 

cálculo de exatidão e coeficiente de variação, as amostras foram processadas 

em quadruplicata. Subsequentemente, o coeficiente de variação foi calculado 

para amostras de DNA processadas em 3 dias distintos (N = 10). A linearidade 

foi verificada através das curvas de calibração obtidas com os padrões puros 
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dissolvidos em água. O limite de quantificação foi estabelecido pela injeção de 

quantidades decrescentes do padrão 5-metil-dC até obtenção da razão 

sinal/ruído (S/N) igual a 5. 

 

 

3.16 Análise dos níveis de DNMT1 em células expostas ao corante 

dinitrofenilazo 

 

As células da linhagem HepG2 foram repicadas para crescimento em 

placas de 14,6 cm de diâmetro, TPP (Suíça). Após atingirem a confluência      

(~1 x 107 células), foram incubadas com o corante dinitrofenilazo purificado na 

concentração de 100 µM, dissolvido em DMSO (0,25%, v/v). Incubações 

controles foram feitas com 0,25% de DMSO no meio de cultura completo. A 

exposição celular ocorreu por 24 h. Ao término desse período, o meio de 

cultura foi removido e descartado, as células foram coletadas e lavadas com 

PBS. O procedimento foi realizado conforme descrito por MOLOGNONI, et al., 

2011. Após a retirada do PBS, as células foram ressuspensas em tampão 

contendo 10 mM de Tris (pH 7,4), 10 mM de NaCl, 3 mM de MgCl2, 0,1mM de 

EDTA, 0,5% de NP40 e inibidores de protease e fosfatase e incubadas no gelo 

durante 5 min. Em seguida, as amostras foram centrifugadas a 3000 rpm por 5 

minutos a 4 oC e os sobrenadantes, compostos pelos extratos citoplasmáticos, 

foram removidos e armazenados a -70 oC. O pellet foi lavado com tampão 

contendo 10 mM de Tris (pH 7,4), 10 mM de NaCl, 3 mM de MgCl2, 0,1 mM de 

EDTA e inibidores de protease e fosfatase. Após as lavagens, os núcleos foram 

lisados em tampão contendo 400 mM de NaCl, 7,5 mM de MgCl2, 0,2 mM de 



85 
 

EDTA, 1 mM de DTT e inibidores de protease e fosfatase e as amostras 

incubadas a 4 oC com agitação por 15 minutos. Após esse período de 

incubação, as amostras foram centrifugadas a 13.000 rpm por 5 minutos a 4 oC  

e os sobrenadantes correspondendo aos extratos nucleares foram coletados e 

armazenados a -70 oC. Os lisados protéicos foram separados por eletroforese 

em gel SDS-PAGE e transferidos para membrana de PVDF ou nitrocelulose. 

Após serem bloqueadas em molico 5% em TBS-T, as membranas foram 

incubadas com os anticorpos primários durante aproximadamente 16 horas sob 

agitação a 4 oC. Os anticorpos primários usados e suas respectivas diluições 

foram anti-dnmt1 (1:1000, Imgenex), e anti-PCNA (1:1500, Cell Signaling). A 

detecção foi feita através de quimioluminescência utilizando o kit Super Signal 

West Pico (Pearce). Essa técnica foi realizada na Universidade Federal de São 

Paulo – UNIFESP, com a colaboração do grupo de pesquisa da                  

Profa. Dra. Miriam Galvonas Jasiulionis. 

 

 

3.17 Quantificação simultânea de 8-oxodG, 1,N6-εdA e 1,N2-εdG em DNA 

por HPLC-ESI-MS/MS-MRM 

 

3.17.1 Síntese do padrão [15N5]8-oxodG 
 

Alíquotas de [15N5]2'-desoxiguanosina (200 µg) foram solubilizadas em 

água deionizada (400 µL). Foram adicionados a cada incubação 5 µL de uma 

solução contendo sulfato de cobre 0,2 M, 50 µL de uma solução de ácido 

ascórbico 2 M e 50 µL de peróxido de hidrogênio (30%, v:v). As alíquotas foram 



86 
 

submetidas a uma vigorosa agitação por 60 segundos e incubadas à 

temperatura de -4 °C por 15 min. Em seguida o produto da reação de oxidação 

foi purificado por HPLC-DAD utilizando o equipamento descrito no item 3.2.3.1 

de Materiais e Métodos. A condição cromatográfica é descrita abaixo (Sistema 

Cromatográfico 5). O produto correspondente à [15N5]8-oxodG, com λmax. em 

294 nm foi coletado, liofilizado e ressuspenso em água. Alíquotas dessa nova 

solução foram injetas novamente no sistema HPLC-DAD, sendo utilizado o 

Sistema Cromatográfico 6 para a remoção do sal da amostra. 

O pico com espectro de absorbância correspondente à [15N5]8-oxodG foi 

coletado, seco e ressuspenso em 200 µL de água. A concentração foi 

determinada pela intensidade de absorbância em 294 nm (ε294 nm= 9700          

M-1 cm-1). A identidade e a pureza isotópica foram confirmadas no sistema 

analítico ESI-MS/MS 1, descrito em 3.2.3.4 de Materiais e Métodos, utilizando o 

Sistema Cromatográfico 3. 

 

Sistema Cromatográfico 5. Coluna Luna C18 (2) 250 mm x 4,6 mm, ID, 

5 µm (Phenomenex, Torrance, CA) com uma pré-coluna C18 4,0 x 3,0 mm 

(Phenomenex, Torrance, CA), eluida com fase móvel constituída de 5% de 

acetonitrila em tampão fosfato (KH2PO4 –  25 mM), pH 5,5, em modo isocrático 

(tempo de corrida = 25 min), a 30 ºC, com fluxo de 0,350 mL/min. O detector 

DAD foi fixado em 250 nm. 

 

Sistema Cromatográfico 6. Coluna Luna C18 (2) 250 mm x 4,6 mm, ID, 

5 µm (Phenomenex, Torrance, CA) com uma pré-coluna C18 4,0 x 3,0 mm 

(Phenomenex, Torrance, CA), eluida com fase móvel constituída de 5% de 
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acetonitrila em água em modo isocrático (tempo de corrida = 25 min), a 30 ºC, 

com fluxo de 0,350 mL/min. O detector DAD foi fixado em 250 nm. 

 

 

3.17.2 Síntese e obtenção dos padrões de etenoadutos 
 

1,N6-eteno-2'-desoxiadenosina (1,N6-εdA) está disponível 

comercialmente e foi adquirido da empresa Sigma–Aldrich Co. (St. Louis, MO). 

Alíquotas de soluções de dG (3 mg), [15N5]-dG (3 mg) e [15N5]-dA (3 mg) foram 

solubilizadas separadamente em 750 µL de tampão fosfato de potássio 

(KH2PO4 0,1 M, pH 6,0). Foram adicionados a cada incubação 15 µL de 

cloroacetaldeído (CAA, 2,0 M) e as soluções foram incubadas a 37 °C por 18 h. 

Os produtos das reações dos desoxinucleosídeos com o CAA foram purificados 

por HPLC-DAD, descrito no item 3.2.3.1 de Materiais e Métodos, utilizando o 

Sistema Cromatográfico 7. 

Os produtos [15N5]-1,N6-εdA (espectro de absorbância com λmax. em   

275 nm), 1,N2-εdG e [15N5]-1,N2-εdG (espectro de absorbância com λmax. em 

284 nm) foram coletados, secos e solubilizados em água. A identidade e a 

pureza isotópica desses adutos foram confirmadas no sistema analítico       

ESI-MS/MS 1, descrito em 3.2.3.4 de Materiais e Métodos, utilizando o 

Sistema Cromatográfico 3. As concentrações de 1,N6-εdA e [15N5]-1,N6-εdA 

foram determinadas pela intensidade de absorbância em 275 nm                                

(ε275 nm = 10300 M– 1 cm– 1, pH 7,0). As concentrações de 1,N2-εdG e         

[15N5]-1,N2– εdG foram determinadas pela intensidade de absorbância em    

285 nm (ε285 nm = 16785 M– 1 cm– 1, pH 7,0). 
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Sistema Cromatográfico 7. Coluna Luna C18 (2) 250 mm x 4,6 mm, ID, 

5 µm (Phenomenex, Torrance, CA) com uma pré-coluna C18 4,0 x 3,0 mm 

(Phenomenex, Torrance, CA) eluída com um gradiente de água e acetonitrila   

(0-30 min, 5-50% ACN; 30-31 min, 50-5% ACN e 31-40 min, 5% ACN), a 30 ºC, 

com fluxo de 1,000 mL/min. O detector DAD foi fixado em 275 nm. 

 

 

3.17.3 Hidrólise enzimática e preparo das amostras de DNA 
 

Para a reação de hidrólise enzimática foram adicionados 3,75 µL de 

tampão Tris-HCl/MgCl2 200 mM (pH 7,4), 6,5 unidades de DNAse 1, 2000 fmol 

de [15N5]-8-oxodGuo, 400 fmol de [15N5]-1,N6-εdA e 400 fmol de [15N5]-1,N2-εdG 

a alíquotas contendo 160 µg de DNA em solução de desferroxamina 0,1 mM. 

As amostras foram incubadas a 37 °C por 1 h. Após a incubação foram 

adicionados 0,005 unidade de fosfodiesterase 1 (PDE1) e 6,5 unidades de 

fosfatase alcalina. A amostra foi novamente incubada a 37 °C por 1 h sob 

agitação de 1000 rpm. Ao término da segunda hora, o volume final da 

incubação (100 µL) foi centrifugado por 10 min a 9300 x g e uma alíquota de   

10 µL do sobrenadante foi coletada para injeção de 6 µL no sistema HPLC-

DAD (Sistema Cromatográfico 4) utilizado para quantificação de 5-Metil-dC e 

dos desoxinucleosídeos normais (dC, dG e dA). Do volume restante da 

incubação (90 µL), 50 µL foram injetados no sistema ESI-MS/MS 2 descrito em 

3.2.3.4 de Materiais e Métodos, utilizando o Sistema Cromatográfico 8. 
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3.17.4 HPLC-DAD-ESI-MS/MS-MRM 

 

O sistema analítico empregado para a quantificação das lesões no DNA 

das células da linhagem HepG2 está descrito no item 3.2.3.4 de Materiais e 

Métodos (ESI-MS/MS 2). 

O sistema de HPLC é integrado a um espectrômetro de massas Linear 

Quadrupole Ion Trap modelo 4000 QTRAP (Applied Biosystems/MDS Sciex 

Instruments, Foster City). As análises por ESI-MS foram realizadas em modo 

positivo, utilizando-se os seguintes parâmetros otimizados: gás de nebulização, 

20 psi; gás na fonte de íons, 50 psi; gás de dissociação induzida por colisão, 

LOW; temperatura da fonte do ESI, 550 ºC; potencial de dissociação, 46 V; 

potencial de entrada ,10 V; energia de colisão, 17 eV, potencial de saída da 

célula, 52 V; e tensão do spray de íons, 5500 V. Foi utilizado o modo de 

monitoramento de reação múltipla (MRM) para detecção e quantificação de     

8-oxodG, 1,N6-εdA e 1,N2-εdG, sendo utilizadas as seguintes fragmentações: 

m/z 284 [M+H]+→m/z 168 [M ̶ 2’-desoxirribose+H]+ e m/z 289 [M+H]+→m/z 173 

[M ̶ 2’-desoxirribose+H]+ para a detecção de 8-oxodG e respectivo padrão 

interno [15N5]-8-oxodG, m/z 276 [M+H]+→m/z 160 [M ̶ 2’-desoxirribose+H]+ e 

m/z 281 [M+H]+→m/z 165 [M ̶ 2’– desoxirribose+H]+ para a detecção de     

1,N6-εdA e respectivo padrão interno [15N5]-1,N6-εdA, m/z 292 [M+H]+→m/z 176 

[M ̶ 2’-desoxirribose+H]+ e m/z 297 [M+H]+→m/z 181 [M ̶ 2’-desoxirribose+H]+ 

para a detecção de 1,N2-εdG e respectivo padrão interno [15N5]-1,N2-εdG. As 

razões entre as áreas (aduto/padrão interno) foram utilizadas para 

quantificação. Curvas de calibração foram injetadas no intervalo de 50 a 2000 
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fmol de 8-oxodG (1000 fmol de [15N5]-8-oxodG), 0,5 a 100 fmol de 1,N6-εdA e 

de 1,N2-εdG (200 fmol de [15N5]-1,N6-εdA e de [15N5]-1,N2-εdG). Os dados 

foram processados utilizando-se o software Analyst 1.4 (Applied Biosystems, 

USA). Foi utilizado um sistema de SPE online com o Sistema Cromatográfico 

8, descrito abaixo: 

 

Sistema Cromatográfico 8. Válvula posição 0 (Figura 7. A.): Coluna 

Luna C18 (2) 50 mm x 4,6 mm, ID, 2.6 µm, (Phenomenex, Torrance, CA) com 

uma pré-coluna C18 4,0 x 3,0 mm (Phenomenex, Torrance, CA) eluída com um 

gradiente de ácido fórmico 0,1% em água (Solução A) e CH3OH com 0,1% de 

ácido fórmico (Solução B), a um fluxo de 150 µL/min, 25 ºC, nas seguintes 

condições: 0-25 min, 0-15% B; 25-26 min, 15-80%  B; 26-31 min, 80% B; 31-33 

min, 80-0%  B; 33-53 min, 0% B. O sistema é integrado ao detector PDA 

(fixado em 260 nm) e posteriormente ao descarte (Linha 1). 

Concomitantemente uma coluna Luna C18 (2) 150 mm x 2,0 mm, ID, 3 µm, 

(Phenomenex, Torrance, CA) é eluída em modo isocrático por uma solução 

constituída por 15% de CH3OH em água com 0,1% de ácido fórmico, a um 

fluxo de 150 µL/min, 25 ºC. O sistema é integrado ao espectrômetro de massas 

API 4000 QTRAP (Linha 2). Válvula posição 1 (Figura 7. B.): Com a 

alteração do posicionamento da válvula, as duas linhas descritas acima 

passam a ser eluidas pelo gradiente da bomba binária e as duas colunas 

analíticas passam a integrar a mesma linha do sistema cromatográfico (Linha 

3). As seguintes condições de posicionamento para a válvula de comutação de 

fluxo são empregadas: 0-3 min, posição 0; 3-6 min, posição1; 6-13 min, 

posição 0; 13-33 min, posição 1; 33 -53 min, posição 0. 
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3.17.5 Validação do método 

 

Para validação do método, quantidades conhecidas dos padrões           

8-oxodG (50, 100 e 200 fmol no volume de injeção), 1,N6-εdA (10, 20 e 40 fmol 

no volume de injeção) e 1,N2-εdG (10, 20 e 40 fmol no volume de injeção) 

foram adicionadas a 100 µg de DNA de timo de bezerro (Sigma). Os padrões 

internos foram também adicionados como descrito acima. O DNA foi 

hidrolisado enzimaticamente e analisado por HPLC-DAD-ESI-MS/MS. Para o 

cálculo de exatidão e coeficiente de variação, as amostras foram processadas 

em triplicata em dois dias distintos. A linearidade foi verificada através das 

curvas de calibração obtidas com os padrões puros dissolvidos em água. Os 

limites de quantificação foram estabelecidos pela injeção de quantidades 

decrescentes dos padrões até obtenção da razão sinal/ruído (S/N) igual a 5. 
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A. 

 

 

B. 

 

 

Figura 7. Válvula de comutação de fluxo empregada no Sistema 
Cromatográfico 8, descrita no item 3.17.4 de Materiais e Métodos. A. Válvula 
na Posição 0. B. Válvula na Posição 1. 
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3.18 Produtos de biotransformação 
 

As células da linhagem HepG2 foram repicadas para crescimento em 

placas de 14,6 cm de diâmetro, TPP (Suíça). Após atingirem a confluência, 

foram incubadas por 24 h com o corante dinitrofenilazo purificado (100 µM), 

dissolvido em DMSO (0,25%, v/v). Incubações controles foram feitas com 

0,25% de DMSO no meio de cultura completo. 

Alíquotas do meio de cultura foram coletadas com 0, 12 e 24 h de 

exposição e injetadas no sistema de HPLC-DAD (descrito em 3.2.3.1 de 

Materiais e Métodos), utilizando o Sistema Cromatográfico 9, para verificação 

da presença de produtos de biotransformação do corante. 

 

Sistema Cromatográfico 9. Coluna Luna C18 (2) 250 mm x 4,6 mm, ID, 

5 µm (Phenomenex, Torrance, CA) com uma pré-coluna C18 4,0 x 3,0 mm 

(Phenomenex, Torrance, CA) foi eluída com um gradiente de água e CH3OH, a 

30 ºC, com fluxo de 1 mL/min, nas seguintes condições: 0-60 min, 5-100% de 

CH3OH; 60-70 min, 100% de CH3OH; 70-73 min, 100-5% de CH3OH; 73-83 min 5% de 

CH3OH. A absorbância foi monitorada no intervalo de 200 a 800 nm. 

 

 

3.18.1 Purificação do principal produto de biotransformação presente no 

meio de cultura 

 

O meio de cultura das células expostas ao corante dinitrofenilazo como 

descrito acima foi coletado e eluído através de cartuchos de extração em fase 

sólida (SPE) C18 (500 mg / 6 mL, Applied Separations, Allentown, PA). 
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Alíquotas de 1 mL do meio de cultura foram aplicadas aos cartuchos de SPE já 

condicionados. Os cartuchos foram lavados sequencialmente com 5 mL de 

H2O e 5 mL de metanol. As frações de lavagem com metanol foram coletadas, 

secas sob vácuo e dissolvidas em água deionizada. 

A purificação do produto de biotransformação foi realizada através de 

múltiplas injeções de alíquotas das amostras provenientes da SPE no sistema 

de HPLC-DAD (3.2.3.1 de Materiais e Métodos), utilizando o Sistema 

Cromatográfico 9. O produto com λmax em 473 nm foi coletado e seco sob 

vácuo. Uma fração do produto de biotransformação foi ressuspensa em água 

deionizada e injetada no sistema de ESI-MS/MS 1, (3.2.3.4 de Materiais e 

Métodos), utilizando o Sistema Cromatográfico 10. O restante do produto 

purificado foi ressuspenso em DMSO-d6 para a obtenção de espectro de 

ressonância magnética nuclear (1H RMN). 

 

Sistema Cromatográfico 10. Coluna Luna C18 (2) (150 mm x 2 mm, ID, 

3 µm, Phenomenex, Torrance, CA) com uma pré-coluna C18 4,0 x 3,0 mm 

(Phenomenex, Torrance, CA) foi eluída com um gradiente de ácido fórmico 

(0,1% em água) e CH3OH, com fluxo de 0,125 mL/min, a 35 ºC, nas seguintes 

condições: 0-50 min, 5-100% de CH3OH; 50-60 min, 100% de CH3OH; 60-63 min, 

100-5% de CH3OH; 63-73 min 5% de CH3OH. A temperatura da fonte do 

espectrômetro de massas foi mantida em 200 ºC e as taxas de vazão do gás 

(nitrogênio) de secagem e nebulização foram otimizadas para 350 e 10 L / h, 

respectivamente. Espectros de massas em MS1 e espectros em MS2 de 

fragmentos de íons selecionados foram adquiridos no intervalo de 100-1000 

m/z com diferentes voltagens de cone (15, 30 e 50 V). 
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3.18.2 Produtos de biotransformação presentes intracelularmente 

 

Após a coleta do meio de cultura, conforme o descrito em 3.17 de 

Materiais e Métodos, as células expostas ao corante foram lavadas 2 vezes 

com PBS, removidas das placas de cultura com o auxílio de um cell scraper e 

homogeneizadas em 5 mL de água deionizada. Com o intuito de romper a 

membrana plasmática, as células foram diretamente submersas em nitrogênio 

líquido por 10 min e armazenadas a 4 ºC por 24 h. Após esse período a 

solução foi vigorosamente agitada por 5 min e centrifugada a 9300 x g por 10 

min. Alíquotas do sobrenadante foram injetadas no sistema de HPLC-DAD 

(3.2.3.1 de Materiais e Métodos), utilizando o Sistema Cromatográfico 9 e 

concomitantemente no sistema ESI-MS/MS 1, (3.2.3.4 de Materiais e Métodos), 

utilizando o Sistema Cromatográfico 10. 

 

 

3.19 Investigação da biotransformação do corante DB291 in vitro 

utilizando fração S9, nitrorredutase e acetiltransferase 

 

DB 291 (5 µL de uma solução 10 mM em DMSO) foi incubado com      25 

µL de fração S9, 10 µL de NADPH (estoque = 250 mM), 10 µL da enzima 

nitrorredutase (estoque = 0,8 mM), 20 µL de NADH (estoque = 1 mM), 20 µL da 

enzima arilamina acetiltransferase de fígado de pombo (estoque = 0,3 mM), 20 

µL de acetil CoA (estoque = 2 mM) e 20 µL de DTT (estoque = 1 µM) em 

tampão fosfato de sódio (25 mM, pH 7) (volume final 500 µL) por 4 h a 37 °C, 

sob agitação. 
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Incubações contendo apenas um dos sistemas enzimáticos e controles 

sem DB291, sem cofatores ou sem enzimas foram paralelamente realizadas. 

 

 

3.20. Análise estatística 
 

Os dados são apresentados como média ± desvio padrão. Para testar a 

significância das diferenças entre os grupos foi utilizada análise de variância 

simples (One way ANOVA), através do software de análise estatística 

GraphPrism. As diferenças foram consideradas estatisticamente significativas 

quando p < 0,05. 
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4. RESULTADOS E DISCUSSÃO 
 

4.1 Análises cromatográficas e espectroscópicas do composto comercial 

CI Disperse Blue 291 e do corante dinitrofenilazo purificado 

 

Os cromatogramas obtidos por HPLC-DAD do composto comercial CI 

Disperse Blue 291 estão apresentados nas Figuras 8 A. e 9 A. É possível 

observar a presença de diferentes constituintes na composição do produto 

comercial. Dessa forma, houve a necessidade de purificação do corante           

2-[(2-bromo-4,6-dinitrofenil)azo]-5-(dietilamino)-4-metoxiacetanilida (pico b) 

para melhor avaliação da toxicidade dessa molécula. A purificação foi realizada 

como descrito no item 3.3 e os cromatogramas obtidos do corante 

dinitrofenilazo puro estão apresentados nas Figuras 8 B. e 9 B. 

O espectro de massas (ESI/MS) do corante purificado está apresentado 

na Figura 10 A., sendo possível observar os íons [M+H]+ com m/z 509/511 e 

os fragmentos com m/z 493/495 e m/z 480/482, indicando a presença de 79Br e 

81Br. As estruturas sugeridas para os fragmentos obtidos estão apresentadas 

na Figura 10 B.. 
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Figura 8. Cromatogramas obtidos por HPLC-DAD (λ = 254 nm) de: A. 
Composto comercial CI Disperse Blue 291 e B. Corante dinitrofenilazo puro. Os 
espectros de absorbância de um constituinte da amostra comercial (a) e do 
corante dinitrofenilazo (b) são também apresentados. 



99 
 

 
Figura 9. Cromatogramas obtidos por HPLC-DAD (λ = 200 – 800 nm) de: A. 
Composto comercial CI Disperse Blue 291 e B. Corante dinitrofenilazo puro. 
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Figura 10. A. Espectro de massas do corante 2-[(2-bromo-4,6-dinitrofenil)azo]-
5-(dietilamino)-4-metoxiacetanilida. B. Estruturas sugeridas para os fragmentos 
observados. 

 B 

A 
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4.2 Citotoxicidade do composto comercial CI Disperse Blue 291 e do 

corante dinitrofenilazo purificado 

 

Através do ensaio do corante cristal violeta verificou-se que o composto 

comercial CI Disperse Blue 291 induziu morte celular de forma dose-

dependente no intervalo de concentrações testado (5-100 µM) pelo período de 

24 h (Figura 11). A concentração que levou à morte de 50% das células (IC50) 

foi calculada em 74 µM (37 µg/mL). O ensaio do XTT, entretanto, revelou a 

indução de geração do formazan solúvel (coloração laranja) quando as células 

foram incubadas com 10 ou 50 µM de CI Disperse Blue 291 por 24 h (Figura 

12). Tal efeito não foi acompanhado pelo aumento do número de células 

(Figura 11), podendo ser devido a um aumento da atividade de enzimas 

mitocondriais favorecendo a redução do sal tetrazólio para formazan. A maior 

concentração testada de CI Disperse Blue (100 µM) inibiu a conversão do sal 

terazólio em formazan, mostrando claramente um efeito citotóxico. O ensaio foi 

repetido duas vezes para confirmação dos resultados. Concomitantemente, 

células incubadas com 50 µM de CI Disperse Blue 291 por 24 h apresentaram 

um aumento da taxa de consumo de glicose (Figura 13), confirmando a 

hipótese de aumento da atividade metabólica celular nas incubações com o 

corante comercial. Adicionalmente, verificamos através do ensaio da lactato 

desidrogenase que a morte celular não ocorreu com lise da membrana 

plasmática nas concentrações testadas (Figura 14), indicando que a via de 

morte celular não é necrose. 
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Figura 11. Análise da citotoxicidade do composto comercial CI Disperse Blue 
291 em células HepG2 utilizando o ensaio do corante cristal violeta (24 h). 
Valores expressos relativos ao controle (células HepG2 + DMSO). Dados 
correspondem à média ± desvio padrão de um experimento conduzido em 
quadruplicada, sendo que a leitura de absorbância de cada poço foi repetida 
três vezes. Asteriscos indicam que os valores são significativamente diferentes 
do controle, **p< 0,01 e ***p< 0,001. IC50 calculado foi 74 µM. 

 

 

Figura 12.Análise da citotoxicidade do composto comercial CI Disperse Blue 
291 em células HepG2 utilizando o ensaio do XTT (24 h). Valores expressos 
relativos ao controle (células HepG2 + DMSO). Dados correspondem à média ± 
desvio padrão de um experimento conduzido em quadruplicada, sendo que a 
leitura de absorbância de cada poço foi repetida três vezes. Asteriscos indicam 
que os valores são significativamente diferentes do controle, *p< 0,05 e ***p< 
0,001. 
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Figura 13. Análise da citotoxicidade do composto comercial CI Disperse Blue 
291 em células HepG2 utilizando o ensaio de consumo de glicose (24 h). 
Dados correspondem à média ± desvio padrão de um experimento conduzido 
em quadruplicada, sendo que a leitura de absorbância de cada poço foi 
repetida três vezes. Asteriscos indicam que os valores são significativamente 
diferentes do controle, ***p< 0,001. 

 

 

Figura 14. Análise da citotoxicidade do composto comercial CI Disperse Blue 
291 em células HepG2 utilizando o ensaio da lactato desidrogenase (24 h). 
Valores expressos relativos ao contole positivo (células HepG2 + Triton X– 
100). Dados correspondem à média ± desvio padrão de um experimento 
conduzido em quadruplicada. 
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Foi avaliado, subsequentemente, o efeito citotóxico do composto 

comercial CI Disperse Blue 291 e do corante dinitrofenilazo puro por períodos 

prolongados de incubação utilizando o ensaio de marcação com hematoxilina 

de Harris e o ensaio do XTT, como descrito no item 3.7 de Materiais e 

Métodos. 

A hematoxilina (Figura 15 A.) é utilizada em histologia para colorir os 

componentes ácidos dos tecidos, aos quais dá uma coloração violeta. Colore 

intensamente os núcleos das células, dado que estes contêm ácidos nucléicos. 

Antes de ser utilizada como corante nuclear, a hematoxilina precisa ser oxidada 

para hemateína (Figura 15 B.) e combinada com um íon metálico (mordente). 

A maioria dos mordentes bem sucedidos são sais de alumínio ou ferro. 

 

 

Figura 15. A. Estrutura química da hematoxilina. B. Estrutura química da 
hemateína 

 

Utilizando o mesmo princípio do ensaio com o corante cristal violeta, as 

células coradas com solução de hematoxilina de Harris (1,5 mM) foram lisadas 

pela adição de ácido acético 30%, havendo a solubilização do corante. O 

comprimento de onda utilizado para a quantificação do corante foi determinado 
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a partir do espectro de absorbância do corante solubilizado em ácido acético 

30% (Figura 16). 

 

 
 

Figura 16. Espectro de absorbância da hematoxilina de Harris solubilizada em 
ácido acético 30%. 

 

Como apresentado na Figura 17, tanto o composto comercial CI 

Disperse Blue 291 (50 µM) quanto seu corante dinitrofenilazo puro (50 µM) 

induziram a mesma porcentagem de morte celular em diferentes períodos no 

intervalo de 6 a 72 h de exposição. Tal observação nos permite concluir que o 

corante dinitrofenilazo é o principal constituinte do composto comercial CI 

Disperse Blue 291 a induzir os efeitos citotóxicos nas células HepG2. 

Adicionalmente, além de dose-dependente (Figura 11, IC50 74 µM), os efeitos 

citotóxicos são tempo-dependentes (Figura 17). 

A Figura 18 mostra que o efeito observado anteriormente (Figura 12) no 

ensaio do XTT foi também evidenciado para o corante dinitrofenilazo puro (50 
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µM) após 6, 12 e 24 h de exposição. Novamente, o corante dinitrofenilazo pode 

ter um efeito indutor da atividade redutase mitocondrial, o qual é tempo 

dependente. 

 

 
 

Figura 17. Citotoxicidade do composto comercial CI Disperse Blue 291 e de 
seu corante dinitrofenilazo puro em células HepG2 no intervalo de 6 a 72 h de 
exposição. As células foram plaqueadas na densidade de 5 x 104 células/poço 
em placas de 96 poços 24 h antes do início do tratamento. O meio de cultura 
foi então substituído por um novo meio completo contendo 50 µM do composto 
comercial CI Disperse Blue 291 ou seu corante dinitrofenilazo purificado, 
ambos dissolvidos em DMSO (concentração final de DMSO no meio de cultura: 
0,5% v/v). As células controles foram incubadas com 0,5% de DMSO no meio 
de cultura completo. Meio de cultura contendo 1% de Triton X– 100 foi utilizado 
como controle positivo. Foi utilizado o ensaio de marcação com hematoxilina de 
Harris para quantificação da sobrevivência celular. N = 5. 
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Figura 18. Citotoxicidade do corante dinitrofenilazo puro em células HepG2 no 
intervalo de 6 a 72 h de exposição. As células foram plaqueadas na densidade 
de 5 x 104 células/poço em placas de 96 poços 24 h antes do início do 
tratamento. O meio de cultura foi então substituído por um novo meio completo 
contendo 50 µM do corante dinitrofenilazo purificado, dissolvido em DMSO 
(concentração final de DMSO no meio de cultura: 0,5% v/v). As células 
controles foram incubadas com 0,5% de DMSO no meio de cultura completo. 
Meio de cultura contendo 1% de Triton X– 100 foi utilizado como controle 
positivo. Foi utilizado o ensaio do XTT. N = 5, ***p< 0,001. 

 

Os estudos de citotoxicidade aqui apresentados foram feitos com o 

corante na faixa de 5-100 µM, tendo sido possível a observação de efeitos 

sobre as células. Em um estudo anterior realizado por Tsuboy e colaboradores, 

o corante DB291 foi incubado com células HepG2 na faixa de concentração de 

400-2.000 µM. Foram feitas análises de micronúcleo, cometa, apoptose e 

necrose, sendo que aumento da fragmentação do DNA no ensaio cometa e 

indução de micronúcleos foram observados a partir da concentração de        

400 µM. Aumento dos índices de apoptose e necrose foram observados a partir 
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da menor concentração testada (400 µM), mas sem haver grande indução de 

morte celular mesmo na concentração de 2.000 µM (viabilidade celular maior 

que 80%) (TSUBOY et al., 2007). Os dados aqui apresentados mostram que 

em concentrações inferiores às testadas anteriormente, o corante DB291 

exerce efeitos sobre as mitocôndrias, o que pode explicar a apoptose 

observada por Tsuboy e colaboradores nas concentrações mais altas. Diante 

das observações acima, novos experimentos foram conduzidos para elucidar o 

mecanismo de ação do corante. 

 

 

4.3 Hiperpolarização mitocondrial e produção de ATP induzidas pelo 

corante dinitrofenilazo puro 

 

Considerando os efeitos observados no ensaio do XTT (Figuras 12 e 

18), avaliou-se o potencial de membrana mitocondrial (Ψ) em células HepG2 

incubadas por 12 e 24 h com 5-100 µM do corante purificado (Figura 19). 

O potencial de membrana mitocondrial é mantido pela respiração celular. 

É um reflexo do bombeamento de íons H+ através da membrana interna da 

mitocôndria durante o processo de transporte de elétrons e fosforilação 

oxidativa, sendo a força motriz para produção de ATP e crítico para a 

manutenção das funções celulares (OROPESA et al., 2011). 

Um aumento da respiração mitocondrial nas células HepG2 incubadas 

com o corante DB291 puro era esperado em virtude da observação de 

aumento da atividade desidrogenase da cadeia respiratória (ensaio do XTT), o 
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que poderia resultar em aumento da produção de ATP e hiperpolarização 

mitocondrial (NAGY et al., 2007). 

De fato, como apresentado na Figura 19, houve aumento do ΔΨm nas 

células expostas por 12 e 24 h a 50 e 100 µM do corante puro. Para a 

determinação do ΔΨm foi utilizado o fluorocromo lipofílico catiônico iodeto de 

tetraclorotetraetilbenzimidazol carbocianina (JC-1) como descrito no item 3.8 de 

Materiais e Métodos. Esse fluorocromo tem sido amplamente utilizado para 

triagem de compostos que provocam alterações do potencial de membrana 

mitocondrial (FACOMPRÉ et al., 2000; WAGNER et al., 2008; RANA et al., 

2010). Nas Figuras 20 e 21 são apresentadas imagens obtidas por sistema de 

High-Content Imaging (Molecular Devices, USA) de células HepG2 incubadas 

com JC-1 e expostas por 24 h ao corante dinitrofenilazo purificado. Na Figura 

20 é exibida a formação dose-dependente de agregados vermelhos, que 

representam mitocôndrias com alto potencial de membrana (Filtro Cy3, λexc.= 

520/570 nm; λemi.= 570/610 nm). A Figura 21 mostra células HepG2 expostas a 

100 µM do corante dinitrofenilazo purificado e seu respectivo controle, são 

observados a forma monomérica e agregados de JC-1 (Filtro FITC, λexc.= 485 

nm; λemi.= 535 nm; Filtro Cy3, λexc.= 520/570 nm; λemi.= 570/610 nm). 
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Figura 19. Alteração do potencial de membrana mitocondrial em células 
HepG2 incubadas por 12 e 24 h com diferentes concentrações do corante 
dinitrofenilazo purificado (5, 10, 50 e 100 µM). Dados correspondem à média ± 
desvio padrão de um experimento conduzido em quadruplicata (10.000 eventos 
analisados por amostra). Asteriscos indicam que os valores são 
significativamente diferentes do controle, *p< 0,05, **p< 0,01  e ***p< 0,001. 
FL1 (λexc. = 488 nm; λemi. = 525 nm), correspondente a mitocôndrias com baixo 
potencial de membrana que mantêm JC-1 na forma monomérica, de coloração 
verde. FL2 (λexc. = 488 nm; λemi. = 575 nm), correspondente a mitocôndrias 
ativas com alto potencial de membrana que formam agregados JC-1, de 
coloração vermelha. 
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Figura 20. Alteração do potencial de membrana mitocondrial em células 
HepG2 incubadas por 24 h com diferentes concentrações do corante 
dinitrofenilazo purificado. A: Controle (0,5% DMSO); B-E: 5, 10, 50, 100 µM do 
corante. Dados foram obtidos por sistema de High-Content Imaging (Molecular 
Devices, USA) e correspondem a mitocôndrias ativas com alto potencial de 
membrana que formam agregados JC-1, de coloração vermelha, filtro Cy3 
(λexc.= 520/570 nm; λemi.= 570/610 nm) 
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Figura 21. Alteração do potencial de membrana mitocondrial em células 
HepG2. A: Células do grupo controle; B: Células expostas a 100 µM do corante 
dinitrofenilazo purificado por 24 h. As imagens foram obtidas por sistema de 
High-Content Imaging (Molecular Devices, USA). Filtro FITC (λexc. = 485 nm; 
λemi. = 535 nm), correspondente a mitocôndrias com baixo potencial de 
membrana que mantêm JC-1 na forma monomérica, de coloração verde. Filtro 
Cy3 (λexc. = 520/570 nm; λemi. = 570/610 nm), correspondente a mitocôndrias 
ativas com alto potencial de membrana que formam agregados JC-1, de 
coloração vermelha. 
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A hiperpolarização mitocondrial e altos níveis de ATP parecem ser 

eventos importantes para a organização da rede de microtúbulos apoptótica e 

sua manutenção durante a apoptose. Quando ocorre a despolarização 

mitocondrial e os níveis de ATP caem, a rede de microtúbulos é 

desorganizada, havendo aumento da permeabilidade da membrana plasmática. 

Esse aumento de permeabilidade pode ser avaliado pela liberação de lactato 

desidrogenase para o meio de cultura e pelo aumento dos níveis de cálcio 

intracelular. Uma intensa despolarização mitocondrial leva a célula à necrose 

secundária, apesar de serem mantidas algumas das características típicas de 

células apoptóticas, como núcleo fragmentado e ativação residual de caspases. 

Alterações do ΔΨm podem, dessa forma, refletir o estado bioenergético de 

células apoptóticas (OROPESA et al., 2011). Durante a apoptose, uma 

hiperpolarização mitocondrial inicial tem sido descrita. Em seguida, a 

despolarização mitocondrial é relacionada à abertura do poro de transição de 

permeabilidade mitocondrial e consequente liberação de proteínas pró-

apoptóticas para o citoplasma, desencadeando a ativação de caspases e morte 

celular (OROPESA et al., 2011). Tanto hiperpolarização como despolarização 

mitocondrial estão envolvidas no desenvolvimento de doenças importantes, 

incluindo uma variedade de desordens neurológicas e cardíacas (LYON et al., 

2010). 

Uma vez que o ensaio da lactato desidrogenase não revelou liberação 

dessa enzima para o meio de cultura (Figura 14) e o corante induziu morte 

celular nas concentrações de 50 e 100 µM após 24 h (Figura 11), os dados de 

alteração do Ψ sugerem que a maioria das células em processo de morte 

estejam na fase de execução da apoptose, com a rede de microtúbulos 
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apoptótica organizada, durante o período inicial de 24 h de exposição. Apesar 

de no período inicial de 12 h de exposição a 50 µM do corante DB291 puro não 

ser observada morte significativa das células (Figura 17), o Ψ encontra-se 

elevado em relação ao controle (Figura 19), assim como a atividade 

desidrogenase da cadeia respiratória (Figura 18). Uma possível sequência de 

eventos induzida pelo corante DB291 em células HepG2 seria a ativação da 

cadeia de transporte de elétrons com aumento da síntese de ATP e 

hiperpolarização mitocondrial, levando à morte das células por apoptose. 

Dando continuidade às observações de aumento do potencial de 

membrana mitocondrial nas células incubadas com o corante DB291, foram 

avaliados os níveis de ATP. Níveis de ATP elevados durante a apoptose têm 

sido descritos por diferentes pesquisadores (ATLANTE et al., 2005; 

ZAMARAEVA et al., 2005; OROPESA et al., 2011). É sugerido que a 

hiperpolarização mitocondrial seja consequência de níveis intracelulares altos 

de ATP. O complexo FoF1-ATPase utiliza o gradiente eletroquímico através da 

membrana interna da mitocôndria para converter ADP a ATP durante a 

fosforilação oxidativa. Entretanto, quando a razão ATP/ADP se torna alta na 

matriz mitocondrial, o complexo FoF1-ATPase atua de forma reversa, 

consumindo ATP e bombeando íons H+ da matriz para o espaço 

intermembranas, o que leva à hiperpolarização (OROPESA et al., 2011). Dessa 

forma, para adequada caracterização do processo apoptótico foram 

determinados os níveis de ATP nas células expostas ao corante DB291. Na 

Figura 22 são apresentados os níveis de ATP nas células expostas às 

diferentes concentrações do corante, sendo evidenciado aumento em relação 

ao controle nas incubações com 5 a 100 µM do corante. 
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Figura 22. Níveis de ATP determinados por quimioluminescência (kit 
luciferina/luciferase) em células HepG2 expostas a diferentes concentrações do 
corante DB291 por 24 h, N = 5. Asteriscos indicam que os valores são 
significativamente diferentes do controle, ***p< 0,001. 

 

 

4.4 Elevação do cálcio intracelular induzida pelo corante dinitrofenilazo 

puro 

 

Durante a apoptose, e principalmente com a queda do Ψ, ocorre 

liberação de Ca2+ da matriz mitocondrial e influxo de Ca2+ a partir do meio, o 

que leva a aumento do Ca2+ intracelular (OROPESA et al., 2011). O íon Ca2+ é 

considerado um importante mediador envolvido nos mais distintos processos 

biológicos (secreção, motilidade, metabolismo e divisão celular). Apresenta a 

função de mensageiro intracelular e interfere nos processos de transcrição de 

genes e apoptose (ALMEIDA, 1997). 
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Níveis elevados de Ca2+ intracelular têm importante papel na morte 

celular induzida por diferentes agentes, incluindo oxidantes. É sugerido que o 

aumento do Ca2+ intracelular leve a estresse oxidativo, dano mitocondrial, 

ativação de enzimas dependentes de cálcio (dentre elas NO sintase neuronal, 

endotelial, mitocondrial) e indução de morte celular (FROSALI et al., 2009). 

Dado esse papel importante da homeostase de Ca2+, foram verificados os 

níveis de Ca2+ intracelular nas células incubadas com o corante DB291 puro. 

A determinação do Ca2+ intracelular foi feita através da marcação com o 

fluoróforo Fluo-3 AM, conforme descrito no item 3.9 de Materiais e Métodos. O 

Fluo-3 AM é uma substância hidrofóbica, permeável somente em células vivas, 

comumente utilizado como marcador de cálcio intracelular (PEREIRA et al., 

2010; CALDERÓN-SÁNCHEZ et al., 2011; KAWANAI et al., 2011). Uma vez 

dentro da célula, os grupos lipofílicos do Fluo 3-AM, que estão bloqueados, são 

clivados por esterases resultando em um corante fluorescente de carga 

negativa, o Fluo-3. Na presença de cálcio a fluorescência do Fluo-3 é ampliada 

(λexc. = 488 nm; λemi. = 525 nm), fornecendo um indicador ideal para a 

mensuração dos níveis de cálcio intracelular. 

Nas Figuras 23 e 24 são apresentados os resultados obtidos por 

citometria de fluxo das células da linhagem HepG2 incubadas por 24 h com o 

corante dinitrofenilazo purificado. Foi observado que a intensidade de 

fluorescência aumentou de modo dose-dependente na faixa de concentração 

testada (5 -100 µM) caracterizando um aumento na concentração de Ca2+ no 

interior celular. 
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Figura 23. Análise do Ca2+ intracelular, através da intensidade de fluorescência 
do composto Fluo-3 AM, por citometria de fluxo após tratamento de células 
HepG2 por 24 h com diferentes concentrações do corante dinitrofenilazo 
purificado (5, 10, 50 e 100µM). Dados correspondem à média ± desvio padrão 
de um experimento conduzido em triplicata (10.000 eventos analisados por 
amostra). Asteriscos indicam que os valores são significativamente diferentes 
do controle, **p< 0,01 e ***p< 0,001. 
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Figura 24. Histogramas da intensidade de fluorescência do composto Fluo-3 
AM, marcador de cálcio intracelular, obtida por citometria de fluxo após 
tratamento de células HepG2 por 24 h com diferentes concentrações do 
corante dinitrofenilazo purificado (5, 10, 50 e 100µM). As análises foram 
conduzidas pelo monitoramento da intensidade de fluorescência de 10.000 
eventos por amostra, no canal FITC (λexc. = 488 nm; λemi. = 525 nm). 
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As mitocôndrias estão envolvidas na homeostase de Ca2+. Há 

evidências de que o acúmulo de Ca2+ em mitocôndrias em episódios de 

sobrecarga celular de Ca2+ inicia uma cascata de eventos que culminam em 

morte celular (DUCHEN, 2000; BERNARDI E RASOLA, 2007). É conhecido 

que a captura de Ca2+ pelas mitocôndrias estimula desidrogenases da matriz 

acopladas ao ciclo do ácido tricarboxílico. Essa atividade fornece substratos 

para a respiração mitocondrial, que pode promover um aumento do ΔΨm 

(ROBB-GASPERS et al., 1998; FROSALI et al., 2009). Dessa forma, o 

aumento observado da concentração de Ca2+ intracelular nas incubações com 

o corante DB291 puro pode levar à captura de Ca2+ pelas mitocôndrias, 

estímulo da respiração, síntese de ATP e, consequentemente, hiperpolarização 

mitocondrial. Tais eventos constituem alterações precoces associadas à morte 

celular induzida pelo corante DB291 nas concentrações testadas. 

 

 

4.5 Estresse oxidativo, fragmentação do DNA e alterações do ciclo celular 

induzidos pelo corante DB291 puro 

 

Considerando que (i) alterações da função mitocondrial levam 

geralmente ao aumento da geração de espécies reativas de oxigênio (ROS) e 

que (ii) a membrana mitocondrial hiperpolarizada pode aumentar o vazamento 

de elétrons da cadeia respiratória, levando a passos de redução 

monoeletrônica do oxigênio molecular, avaliou-se a geração intracelular de 

ROS e o dano oxidativo induzido pelo corante DB291 puro. 
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O estresse oxidativo é definido como uma condição biológica em que 

ocorre desequilíbrio entre a produção de ROS e a sua detoxificação, através de 

sistemas biológicos que as removam. Perturbações neste equilíbrio redox 

podem provocar danos a todos os componentes celulares, incluindo 

biomoléculas como DNA, lipídios e proteínas. Esses danos, se não reparados, 

acabam comprometendo o funcionamento da célula, promovendo injúria e 

morte (apoptose ou necrose). 

A verificação de estresse oxidativo induzido pelo corante foi monitorada 

quantitativamente por análise de fluorescência do produto 2’,7’-

diclorofluoresceína (DCF) resultante da oxidação de 2’,7’-

diclorodihidrofluoresceína (DCFH) intracelularmente. As células foram 

incubadas com 2’,7’-diacetato de diclorofluoresceína (DCFH-DA), o qual se 

acumula no citosol e é desacetilado por esterases para 2’,7’- 

diclorodihidrofluoresceína o qual pode ser, então, oxidado por radicais livres 

gerados intracelularmente, como RO2
•, RO•, NO2

•, CO3•
–  e HO•. As células da 

linhagem HepG2 foram expostas por 30 min, 3 h e 24 h a concentrações 

crescentes do corante dinitrofenilazo purificado, conforme descrito no item 3.11 

de Materiais e Métodos. Os resultados obtidos, referentes a fluorescência do 

produto DCF gerado nos tratamentos com o corante dinitrofenilazo, estão 

apresentados na Figura 25. 
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Figura 25. Análise da intensidade de fluorescência do produto DCF (indicador 
geral de estresse oxidativo), após tratamento de células HepG2 com diferentes 
concentrações do corante dinitrofenilazo purificado (5, 10, 50 e 100 µM). Dados 
correspondem à média ± desvio padrão de um experimento conduzido em 
quintuplicata. Asteriscos indicam que os valores são significativamente 
diferentes do controle, *p< 0,05, **p< 0,01 ***p< 0,0001. 

 

Com 30 min de exposição não foi observada diferença entre os grupos 

tratados com o corante dinitrofenilazo e o grupo controle. Após 3 h de 

exposição, a maior concentração testada (100 µM) mostrou-se estatisticamente 

diferente do grupo controle (p<0,05). A intensidade de DCF gerada aumenta 

significativamente em todas as concentrações testadas (5, 10, 50 e 100 µM), 

após 24 h de exposição, caracterizando um efeito dose-dependente. Tal 

observação mostra que a geração intracelular de ROS é um evento inicial na 

citotoxicidade induzida pelo corante DB291 puro. A Figura 26 apresenta 

imagens de microscopia de fluorescência das células HepG2 tratadas por 24 h 

com 100 µM do corante dinitrofenilazo purificado e seu respectivo controle 
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(DMSO 0,5%, v:v), marcadas com a sonda fluorogênica DCFH. As imagens 

foram obtidas com λemi. = 530 com e λexc. = 488 nm. É possível observar um 

nítido aumento de intensidade de fluorescência intracelular no grupo tratado em 

relação ao controle, indicando o aumento da formação de ROS. 

 

 

Figura 26. Análise por microscopia de fluorescência de células HepG2 
incubadas com a sonda fluorogênica DCFH (λemi. = 530 com λexc. = 488 nm). A. 
Controle (DMSO 0,5%; v:v). B. 100 µM do corante dinitrofenilazo purificado. 
Período de exposição foi de 24 h. 
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Analisando os dados obtidos nos ensaios do XTT, Ψ, ATP e Ca2+, que 

apontam alterações no metabolismo mitocondrial após a exposição ao corante 

dinitrofenilazo, podemos relacionar a indução da formação de ROS com o 

processo de respiração celular exacerbado, devido a mitocôndrias mais ativas 

e hiperpolarizadas. A Figura 27 ilustra a relação entre morte celular, aumento 

da atividade mitocondrial, aumento dos níveis de ATP e aumento da produção 

de ROS em células expostas a diferentes concentrações do corante 

dinitrofenilazo purificado (5, 10, 50 e 100 µM), pelo período de 24 h. 

 

 

Figura 27. Relação entre morte celular, aumento da atividade mitocondrial, 
aumento da produção de ATP e aumento da produção de espécies reativas de 
oxigênio (ROS) em células expostas a diferentes concentrações do corante 
dinitrofenilazo purificado (5, 10, 50 e 100 µM), por um período de 24 h. Valores 
expressos relativos ao controle (células HepG2 + DMSO, 100%). 
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Um possível efeito da geração intracelular de ROS é a indução de 

fragmentação do DNA, um evento importante que, além de levar as células à 

morte, pode levar a mutações e aberrações cromossômicas. Avaliou-se, 

portanto, a integridade do DNA das células expostas ao corante DB291 através 

da marcação fluorescente com iodeto de propídio (PI). O PI se liga ao DNA de 

modo não específico, intercalando-se com os desoxinucleosídeos na 

estequiometria de uma molécula de PI para cada 4-5 pares de bases. Quando 

o PI se liga aos ácidos nucléicos, sua fluorescência aumenta aproximadamente 

25 vezes, com λexc. máximo deslocado ~40 nm para o vermelho e                   

λemi deslocado ~15 nm para o azul. Devido ao seu alto peso molecular, o PI 

não atravessa a membrana plasmática. Portanto, foi utilizada nos experimentos 

a solução hipotônica à base de triton e citrato de sódio, que permeabiliza a 

membrana plasmática garantindo a entrada do corante na célula. O PI também 

é passível de conjunção com o RNA, tal característica pode acarretar em um 

déficit de especificidade, interferindo no processo de análise. Portanto, foi 

necessário realizar um tratamento das células com a enzima ribonucease A 

antes da realização das leituras por citometria de fluxo (SUZUKI et al., 1997; 

FACOMPRÉ et al., 2000; IACOMINO et al., 2006). As células da linhagem 

HepG2 foram expostas por 24 h a concentrações crescentes do corante 

dinitrofenilazo purificado, como descrito no item 3.12 de Materiais e Métodos e 

a mensuração da intensidade de fluorescência (λexc. = 488 nm; λemi. = 695 nm) 

foi realizada por citometria de fluxo. 

A Figura 28 mostra os histogramas representativos da fluorescência do 

PI ligado ao DNA. Os resultados obtidos das incubações de células HepG2 

com o corante dinitrofenilazo purificado são ilustrados na Figura 29. Foi 
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observado um aumento de fragmentação do DNA na concentração de 100 µM 

em relação ao nível basal do controle, embora seja um aumento pequeno. 

Os dados anteriores sugerem que a maioria das células em processo de 

morte estejam numa fase inicial de apoptose. Dessa forma, não seria esperada 

intensa fragmentação do DNA, a qual ocorre tardiamente no processo 

apoptótico (ORRENIUS, 2004; KASS, 2006; WLODKOWIC et al., 2011). Pode-

se dizer que as células incubadas com o corante dinitrofenilazo purificado ainda 

não atingiram um estágio apoptótico avançado, quando seria possível observar 

uma fragmentação acentuada do DNA. A fragmentação observada na maior 

concentração pode ser relacionada à maior geração de ROS induzida pelo 

corante DB291. 
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Figura 28. Histogramas da intensidade de fluorescência do iodeto de propídio 
(PI) ligado ao DNA obtidos por citometria de fluxo após incubação de células 
HepG2 por 24 h com diferentes concentrações do corante dinitrofenilazo 
purificado (5, 10, 50 e 100 µM). As análises foram conduzidas pelo 
monitoramento da intensidade de fluorescência de 10.000 eventos por amostra, 
no canal PerCP-Cy5-5 (λexc. = 488 nm; λemi. = 695 nm). 
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Figura 29. Análise da fragmentação do DNA através da intensidade de 
fluorescência do iodeto de propídio (PI) ligado ao DNA. Os dados foram obtidos 
por citometria de fluxo após tratamento das células HepG2 por 24 h com 
diferentes concentrações do corante dinitrofenilazo purificado (5, 10, 50 e 100 
µM). Dados correspondem à média ± desvio padrão de um experimento 
conduzido em quadruplicata (10.000 eventos analisados por amostra). 
Asteriscos indicam que os valores são significativamente diferentes do controle, 
**p< 0,01. 

 
 

Concomitantemente, foi observada parada do ciclo celular em G0/G1 

quando as células foram incubadas com 10 e 50 µM do corante puro, enquanto 

100 µM do corante puro levou à parada na fase G2/M (Figuras 30 e 31). A 

parada em G2/M pode ser resultado do acúmulo de danos celulares, uma vez 

que coincide com a pronunciada hiperpolarização mitocondrial (Figura 19), 

aumento na produção de ATP (Figura 22), elevação do Ca2+ intracelular 

(Figura 23), indução da geração intracelular de ROS (Figura 25) e aumento da 

fragmentação do DNA (Figura 29). Foi observado também que nas 

concentrações de 50 e 100 µM do corante puro houve uma diminuição das 
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células em fase S, que corresponde ao período de síntese do DNA. Parada na 

replicação do DNA pode ser associada à ocorrência de lesões em DNA. 

Estudos cinéticos do ciclo celular demonstraram que o bloqueio da 

progressão do ciclo na fase G2/M é um requisito para a deflagração da 

apoptose (LIU et al., 2005). Considerando que a homeostase mitocondrial 

desempenha um papel importante nessa regulação, podemos dizer que os 

efeitos do corante DB291 sobre as mitocôndrias estão relacionados com a 

parada no ciclo celular, conforme o observado por outros autores em diferentes 

tipos de linhagens celulares (LI et al., 1999; FACOMPRÉ et al., 2000; LIU et al., 

2005). 
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Figura 30. Histogramas da intensidade de fluorescência do complexo PI+DNA, 
após incubação de células HepG2 por 24 h com diferentes concentrações do 
corante dinitrofenilazo purificado (5, 10, 50 e 100 µM), sendo A: G0/G1; B: S; C: 
G2/M. 
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Figura 31. Análise da distribuição das células nas fases do ciclo celular. Dados 
obtidos por citometria de fluxo após incubação de células HepG2 por 24 h com 
diferentes concentrações do corante dinitrofenilazo purificado (5, 10, 50 e 100 
µM). Dados correspondem à média ± desvio padrão de um experimento 
conduzido em quadruplicata (10.000 eventos analisados por amostra). 
Asteriscos indicam que os valores são significativamente diferentes do controle, 
*p< 0,05 e ***p< 0,001. 
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4.6 Espectro de dicroismo circular do DNA de células HepG2 expostas ao 

corante dinitrofenilazo purificado 

 

Dicroismo circular é a medida espectroscópica da absorbância 

diferencial entre duas rotações (horário/anti-horário) de luz circularmente 

polarizada por uma molécula assimétrica. É rotineiramente utilizada para a 

caracterização estrutural de moléculas. De modo geral, xenobióticos podem 

interagir com o DNA de forma covalente ou não covalente, se intercalando 

entre as bases e consequentemente alterando o espectro de absorbância. 

O espectro de dicroismo circular do DNA genômico de células expostas 

ao corante dinitrofenilazo (100 µM), como descrito em 3.14 de Materiais e 

Métodos, foi obtido através de análise em um espectropolarímetro (Central 

Analítica – IQ/USP). A Figura 32 apresenta os espectros de dicroismo circular 

obtidos. No intervalo de 216 a 237 nm o grupo tratado apresentou um 

deslocamento quando comparado com o grupo controle. A alteração observada 

pode ser um reflexo da interação de moléculas do corante ou de seus produtos 

de biotransformação com o DNA. Entretanto, em análises do DNA hidrolisado 

enzimaticamente por HPLC-DAD-Fluorescência ou HPLC-DAD-ESI-MS não foi 

possível detectar a formação de adutos dos desoxirribonucleosídeos com o 

corante DB291. 
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Figura 32. Espectros de dicroismo circular do DNA de células HepG2 expostas 
por 24 h ao corante dinitrofenilazo purificado (100 µM, 0,25% DMSO, v:v) e do 
respectivo controle. 
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4.7 Análise de danos ao DNA devido ao estresse oxidativo 

 

O aumento da produção endógena de ROS pode levar ao aumento de 

dano gerado oxidativamente ao DNA, lipídios e proteínas, desencadeando uma 

maior propensão ao surgimento de mutações. O desenvolvimento de métodos 

analíticos suficientemente sensíveis para a quantificação de lesões em DNA é 

de grande importância para a avaliação de risco de desenvolvimento de 

doenças relacionadas à exposição a substâncias que podem danificar o DNA. 

Para avaliar o dano oxidativo induzido pelo corante DB291 puro em 

células HepG2, foram quantificadas as lesões 8-oxo-7,8-dihidro-2´-

desoxiguanosina (8-oxodG), 1,N2-eteno-2'-desoxiguanosina (1,N2-εdG) e 1,N6-

eteno-2'-deoxiadenosina (1,N6-εdA) no DNA das células por HPLC-ESI-MS/MS. 

A completa validação do método utilizado é descrita abaixo. 

 

 

4.7.1 Validação do método para quantificação simultânea de 8-oxodG, 

1,N6-εdA e 1,N2-εdG em DNA por HPLC-ESI-MS/MS-MRM 

 

Para a validação do método, os padrões 8-oxodG e 1,N6-εdA foram 

obtidos comercialmente, o padrão 1,N2-εdG é proveniente de um estoque 

disponível no laboratório, sintetizado e purificado anteriormente pela Profa. Dra. 

Ana Paula de Melo Loureiro (Faculdade de Ciências Farmacêuticas, FCF-USP, 

São Paulo, Brasil), os padrões [15N5]-8-oxodG e [15N5]1,N6-εdA foram 

sintetizados e purificados, e o padrão [15N5]-1,N2-εdG foi gentilmente doado 

pela Profa. Dra. Marisa Helena Gennari de Medeiros (Instituto de Química,    IQ-
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USP, São Paulo, Brasil). O uso de padrões isotópicos é requisito para uma 

quantificação precisa das lesões, compensando as perdas dos analitos durante 

a preparação da amostra e os efeitos da matriz. 

Para obtenção do padrão [15N5]8-oxodG foram realizadas reações de 

oxidação de uma solução de [15N5]-dG com sulfato de cobre, ácido ascórbico e 

peróxido de hidrogênio, como descrito no item 3.17.1 de Materiais e Métodos. 

O pico com λmax. em 294 nm foi coletado e purificado, a concentração foi 

determinada pela absorbância em 294 nm (ε294nm = 9700 M -1 cm -1). No final do 

processo foi obtida uma solução de padrão [15N5]-8-oxodG (500 µL) com 

concentração de 36,1 pmol/µL. Para síntese do padrão [15N5]-1,N6-εdA foram 

realizadas incubações de [15N5]-dA com cloroacetaldeído, como descrito no 

item 3.17.2 de Materiais e Métodos. O pico com λmax. em 275 nm foi coletado e 

purificado, a concentração foi determinada pela absorbância em 260 nm   

(ε260nm = 10300 M -1 cm -1) e foi obtida uma solução de padrão [15N5]-1,N6-εdA 

(200 µL) com concentração de 3,2 nmol/µL. A identidade e a pureza isotópica 

dos padrões foram confirmadas por análises de HPLC-ESI-MS/MS-MRM. Nas 

Figuras 33, 34 e 35 são apresentados os cromatogramas nos quais se 

observam as purezas dos padrões sintetizados. 
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Figura 33. Cromatogramas e espectro de absorbância do padrão [15N5]-8-
oxodG, obtidos por HPLC-DAD como descrito no item 3.17.1. A. Produtos da 
reação de [15N5]-dG com sulfato de cobre, ácido ascórbico e peróxido de 
hidrogênio. B. Padrão [15N5]-8-oxodG purificado. 
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Figura 34. Cromatogramas e espectro de absorbância do padrão [15N5]1,N6-
εdA, obtidos por HPLC-DAD como descrito no item 3.17.2. A. Produtos da 
reação de [15N5]-dA com cloroacetaldeído. B. Padrão [15N5]-1,N6-εdA purificado. 
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Figura 35. Cromatogramas e espectro de absorbância do padrão [15N5]1,N2-
εdG, obtidos por HPLC-DAD como descrito no item 3.17.2. A. Produtos da 
reação de [15N5]dG com cloroacetaldeído. B. Padrão [15N5]1,N2-εdG purificado. 
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4.7.2 SPE online 
 

Considerando a sensibilidade dos métodos analíticos e sabendo-se que 

os níveis basais dos etenoadutos em amostras de DNA estão na ordem de 5-

200 lesões para cada 108 dos respectivos desoxinucleosídeos, decidiu-se 

utilizar 80 µg de DNA para a realização das análises das lesões. Entretanto, a 

dimensão da coluna analítica utilizada não permitia a injeção dessa quantidade 

de DNA no sistema cromatográfico, uma vez que injeções com mais de 40 µg 

de DNA acabavam por saturar a coluna, ocasionando coeluição e 

consequentemente perda de sensibilidade. Uma alternativa seria a realização 

de extração em fase sólida para pré-purificação dos adutos das amostras de 

DNA, eliminando interferências dos desoxinucleosídeos normais no método 

cromatográfico. Uma desvantagem dessa pré-purificação é a impossibilidade 

de quantificar a 8-oxodG nas amostras que passam por SPE, uma vez que 

essa lesão é eluída dos cartuchos juntamente com os desoxinucleosídeos 

normais na condição utilizada. Para evitar a perda da 8-oxodG e realizar a 

detecção simultânea dos etenoadutos, foi utilizado um sistema de SPE online 

(Figura 7) como descrito no item 3.17.4 de Materiais e Métodos. Nesse 

sistema a separação cromatográfica é realizada em uma primeira coluna        

(50 mm x 4,6 mm ID, 2.6 µm) de menor tamanho que possibilita a injeção de 

até 100 µg de DNA. Uma válvula de comutação de fluxo é integrada a essa 

coluna e atua direcionando para o descarte ou para uma segunda coluna     

(150 mm x 2,0 mm ID, 3,0 µm) as frações cromatográficas desejadas. A 

segunda coluna está conectada ao espectrômetro de massas. Esse sistema 

permite que grandes quantidades de DNA sejam injetadas no sistema, 

garantindo a sensibilidade e a resolução analítica. 
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4.7.3 Linearidade 
 

As curvas de calibração foram lineares nas faixas de concentração 

estudadas para as lesões analisadas: 8-oxodG (50 a 2000 fmol), 1,N6-εdA (0,5 

a 100 fmol) e 1,N2-εdG (1 a 100 fmol). 

As curvas de calibração, as equações de regressão linear e os 

coeficientes de determinação (R2) são apresentados nas Figuras 36, 37 e 38, 

sendo que Y representa a área relativa (relação entre a área do pico 

correspondente à lesão e a área do padrão interno isotópico) e X corresponde 

à quantidade da lesão (fmol). 

 

 

Figura 36. Curva de calibração da lesão 8-oxodG, obtida por HPLC-ESI-
MS/MS-MRM, como descrito em 3.17.4 de Materiais e Métodos 
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Figura 37. Curva de calibração da lesão 1,N6-εdA, obtida por HPLC-ESI-
MS/MS-MRM, como descrito em 3.17.4 de Materiais e Métodos. 

 

 

 

Figura 38. Curva de calibração da lesão 1,N2-εdG, obtida por HPLC-ESI-
MS/MS-MRM, como descrito em 3.17.4 de Materiais e Métodos. 
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4.7.4 Limites de quantificação, exatidão e coeficientes de variação 
 

Os dados de validação do método utilizando o Sistema Cromatográfico 

8 de HPLC-ESI-MS/MS-MRM com SPE online estão descritos nas Tabelas 1, 2 

e 3. Foram utilizados 50 µg de DNA de timo de bezerro, obtido comercialmente, 

contaminado com quantidades conhecidas dos adutos no volume de injeção: 8-

oxodG (50, 100 e 200 fmol), 1,N6-εdA e 1,N2-εdG (10, 20 e 40 fmol), como 

descrito no item 3.17.5 de Materiais e Métodos. 

O método mostrou-se preciso e exato, com excelente concordância 

entre os níveis adicionados e os quantificados para os três analitos. Os gráficos 

estão apresentados na Figura 39: 8-oxodG (R2: 0,9998), 1,N6-εdA (R2: 0,9957), 

1,N2-εdG (R2: 0,9981), com uma média de coeficiente de variação de 5,61%. 

Os limites de quantificação para os padrões injetados na coluna foram: 8-

oxodG, 10 fmol; 1,N2-εdG, 1 fmol; 1,N6-εdA, 0,1 fmol. Nas Figuras 40, 41 e 42 

são apresentados os cromatogramas obtidos por HPLC-ESI-MS/MS-MRM do 

DNA de timo de bezerro contaminado com as quantidades indicadas dos 

padrões e hidrolisado enzimaticamente. 

 
Tabela 1. Exatidão e coeficiente de variação do método de HPLC-ESI-MS/MS 
para a quantificação da lesão 8-oxodG, como descrito em 3.17.4 de Materiais e 
Métodos. 
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Tabela 2. Exatidão e coeficiente de variação do método de HPLC-ESI-MS/MS 
para a quantificação da lesão 1,N6-εdA, como descrito em 3.17.4 de Materiais e 
Métodos. 

 

 

 

Tabela 3. Exatidão e coeficiente de variação do método de HPLC-ESI-MS/MS 
para a quantificação da lesão 1,N2-εdG, como descrito em 3.17.4 de Materiais 
e Métodos. 
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Figura 39. Níveis adicionados e quantificados das lesões 8-oxodG, 1,N6-εdA e 
1,N2-εdG. Dados obtidos por HPLC-ESI-MS/MS-MRM, como descrito em 
3.17.4 de Materiais e Métodos. 
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Figura 40. Cromatogramas mostrando a detecção de 8-oxodG em DNA de 
timo de bezerro (comercial). Dados obtidos por HPLC-ESI-MS/MS-MRM, como 
descrito em 3.17.4 de Materiais e Métodos. A. 50 µg de DNA, nível basal de 8-
oxodG. B. 50 µg de DNA contaminado com 100 fmol de 8oxodG. 
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Figura 41. Cromatogramas mostrando a detecção de 1,N6-εdA em DNA de 
timo de bezerro (comercial). Dados obtidos por HPLC-ESI-MS/MS-MRM, como 
descrito em 3.17.4 de Materiais e Métodos. A. 50 µg de DNA, nível basal de 
1,N6-εdA. B. 50 µg de DNA contaminado com 20 fmol de 1,N6-εdA. 
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Figura 42. Cromatogramas mostrando a detecção de 1,N2-εdG em DNA de 
timo de bezerro (comercial). Dados obtidos por HPLC-ESI-MS/MS-MRM, como 
descrito em 3.17.4 de Materiais e Métodos. A. 50 µg de DNA, nível basal de 
1,N2-εdG. B. 50 µg de DNA contaminado com 20 fmol de 1,N2-εdG. 



147 
 

4.7.5 Análise de lesões em DNA de células HepG2 expostas ao corante 

dinitrofenilazo puro 

 

O produto de oxidação do DNA mais extensivamente estudado é a        

8-oxo-7,8-dihidro-2´-desoxiguanosina (8-oxodG), lesão gerada pela oxidação 

monoeletrônica da guanina e pelo ataque do radical hidroxila (•OH) ou oxigênio 

singlete (1O2) à guanina no DNA (CADET et al., 2008). Essa lesão apresenta 

grande importância biológica, uma vez que pode causar emparelhamento 

errôneo, gerando uma transversão G→T ou bloqueando o processo de 

transcrição do DNA. Transversões G→T são encontradas em genes 

supressores de tumor e proto-oncogenes mutados (LOUREIRO et al., 2002). A 

lesão 8-oxodG tem sido largamente utilizada como marcador de estresse 

oxidativo em estudos epidemiológicos e mecanísticos (BIANCHINI et al., 2001; 

CADET et al., 2008) e esforços têm sido feitos nos últimos anos para minimizar 

sua formação artefatual durante o preparo do DNA para análise (RAVANAT et 

al., 2002; ESCODD, 2002; GEDIK et al., 2004; MANGAL et al., 2009). 

O método que utilizamos para quantificação de 8-oxodG em DNA levou 

em consideração as precauções recomendadas para minimizar erros. 

Desferroxamina (0,1 mM) foi adicionada às soluções de extração e hidrólise do 

DNA, os passos de manipulação do DNA foram reduzidos e as amostras foram 

mantidas em gelo nos períodos entre as incubações. Tais precauções 

permitiram a obtenção de baixos níveis basais de 8-oxodG em DNA de células 

HepG2 controles (3,80 ± 0,58 8-oxodG/106 dG), os quais estão de acordo com 

a literatura atual (KNERR et al., 2006; HANZALOVA et al., 2010). 
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A partir dos dados obtidos nos ensaios de citotoxicidade, selecionaram-

se as concentrações de 50 e 100 µM do corante dinitrofenilazo purificado 

(0,25% DMSO, v:v), sendo um ponto abaixo e outro acima do IC50 (74 µM), 

para incubações com células HepG2. O experimento foi realizado como 

descrito no item 3.13 de Materiais e Métodos. A exposição celular ocorreu por 

24 h e, em seguida, o meio de cultura foi trocado, ficando as células mais 24 h 

na ausência do corante para avaliação da recuperação celular. Na Figura 43 

são apresentados os níveis de 8-oxodG no DNA celular. Foi possível observar 

um nítido aumento da formação dessa lesão nas células expostas à maior 

concentração testada do corante dinitrofenilazo (100 µM), em ambos os 

períodos: exposição e recuperação. Entretanto, no período de recuperação foi 

possível observar uma queda do nível de 8-oxodG em comparação ao período 

de exposição. A queda observada pode ser devida ao restabelecimento do 

ciclo celular com a remoção do corante, havendo diluição das lesões; ao reparo 

do DNA; ou à morte das células contendo as lesões. No entanto, o nível de 8-

oxodGuo ainda encontra-se aumentado no DNA da nova geração celular 

(Figura 43). 

Outras lesões de DNA que podem fornecer informações sobre a 

ocorrência de estresse oxidativo são os etenoadutos 1,N2-εdG e 1,N6-εdA 

formados a partir da reação de epóxidos de aldeídos α,β-insaturados com as 

bases guanina e adenina no DNA. Uma importante fonte desses aldeídos é o 

processo de peroxidação lipídica, que pode ser iniciado e propagado sob 

condições de estresse oxidativo (PANG et al., 2007; MEDEIROS, 2009). A 

determinação simultânea de diferentes lesões de DNA na mesma amostra 

fornece mais dados sobre o mecanismo subjacente de toxicidade. 
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Na Figura 44 são apresentados os níveis obtidos dos etenoadutos no 

DNA das células, não tendo sido possível observar a indução de dano em 

relação ao controle. Uma vez que a peroxidação lipídica leva à desorganização 

da membrana plasmática, acarretando perda de suas funções, a não 

observação de indução de formação de etenoadutos pelo corante DB291 está 

de acordo com a não observação de liberação de lactato desidrogenase para o 

meio de cultura das células (Figura 14). O estresse oxidativo desencadeado 

pelo corante DB291 não foi suficiente para levar à peroxidação lipídica capaz 

de acarretar a reação de aldeídos com o DNA. 

 

 

Figura 43. Níveis de 8-oxodG em DNA de células HepG2 expostas por 24 h a 
50 ou 100 µM do corante dinitrofenilazo purificado (0,25% DMSO, v:v) e 24 h 
após a troca do meio de cultura para remoção do corante. N=4. Asteriscos 
indicam que os valores são significativamente diferentes do controle, *p< 0,05. 
**p< 0,01. 
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Figura 44. Níveis de etenoadutos em DNA de células HepG2 expostas por    
24 h a 50 ou 100 µM do corante dinitrofenilazo purificado (0,25% DMSO, v:v) e    
24 h após a troca do meio de cultura para remoção do corante. N=4. 
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4.8 Análise de 5-metil-dC em amostras de DNA celular 
 

O padrão de metilação do DNA é considerado uma modificação 

epigenética estável do genoma, sendo herdado pelas gerações celulares 

subsequentes. No entanto, é cada vez mais evidente que o processo de 

metilação/desmetilação do DNA é dinâmico, podendo ser modulado por 

diversos fatores (NIEHRS, 2009). Recentemente tem sido verificado o 

envolvimento dos mecanismos de reparo do DNA por excisão de bases (BER) 

e excisão de nucleotídeos (NER) no processo de desmetilação do DNA 

(GEHRING et al., 2009; NEIHRS, 2009; WANG et al., 2012; HU et al., 2012), o 

que sugere a existência de uma correlação entre níveis de lesões em DNA e a 

perda de 5-metil-dC do genoma (HU et al., 2012). 

Uma vez tendo sido verificada a indução de lesões no DNA das células 

expostas ao corante DB291, decidiu-se avaliar se essas células teriam 

alteração do nível global de metilação do DNA. Para isso, utilizou-se um 

método de HPLC-DAD para quantificação de 5-metil-dC. A completa validação 

do método analítico utilizado está descrita abaixo. 

 

 

4.8.1 Validação do método analítico para quantificação de 5-metil-dC 
 

Com o intuito de verificarmos se o corante DB291 poderia induzir 

alterações epigenéticas em células HepG2, foi realizada a validação de um 

método de HPLC-DAD para quantificação de 5-metil-dC em DNA. Para isso, o 

padrão 5-metil-dC foi obtido por purificação a partir de DNA de timo de bezerro 

hidrolisado enzimaticamente, como descrito no item 3.15.1 de Materiais e 
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Métodos. O pico com λmax. em 286 nm foi purificado e a concentração foi 

determinada pela absorbância em 277 nm (ε277 nm = 8500 M– 1 cm– 1). Uma 

solução de padrão (2 mL) com concentração de 290 pmol/µL foi obtida. A 

identidade do padrão foi confirmada por análises de HPLC-ESI-MS/MS. A 

Figura 45 A ilustra o espectro de massas obtido por dissociação induzida por 

colisão do íon [M + H]+ com m/z 242. O pico com m/z 126 corresponde à perda 

de 116 Da (2’-desoxirribose) (Figura 45 B). Na Figura 46 é apresentado o 

cromatograma no qual se observa a pureza do padrão 5-metil-dC. Em um 

experimento prévio, a separação cromatográfica por HPLC-DAD foi conduzida 

com um gradiente de água e CH3OH, pH 7,0. Nesse sistema ocorre coeluição 

dos picos correspondentes a 5-metil-dC (λmax 277 nm) e um subproduto da 

hidrólise enzimática do DNA (λmax 254 nm), inviabilizando a análise. Para 

solucionar esse problema, foi utilizado o Sistema Cromatográfico 4 descrito 

no item 3.15.3 de Materiais e Métodos, no qual a coluna foi eluída com um 

gradiente de ácido fórmico (0,1% em água) e CH3OH, pH 2,6, sendo possível 

visualizar uma clara separação entre a 5-metil-dC (λmax 286 nm) e os outros 

desoxinucleosídeos. Os cromatogramas que ilustram os dois sistemas 

cromatográficos testados são apresentados na Figura 47. Os espectros de 

absorbância do padrão 5-metil-dC nos pHs testados são apresentados na 

Figura 48. 
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Figura 45. A. Espectro de massas obtido por dissociação induzida por colisão 
do íon [M + H]+ com m/z 242. Voltagem do cone= 25 V. Energia de colisão= 20 
eV. B. Fragmentação da 5-metil-dC: m/z 242 [M+H]+ → m/z 126                       
[M   ̶ 2’-desoxirribose+H]+. 
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Figura 46. Cromatograma do padrão 5-metil-dC, obtido por HPLC-DAD           
(λ = 286 nm) como descrito no item 3.15.1 de Materiais e Métodos. 
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Figura 47. Cromatogramas de DNA de timo de bezerro (comercial) nos quais 
se observam os desoxinucleosídeos dC e 5-metil-dC. Dados obtidos por HPLC-
DAD. A. Sistema cromatográfico eluído com um um gradiente de água e 
CH3OH, pH 7,0. B. Sistema cromatográfico eluído com um gradiente de ácido 
fórmico (0,1% em água) e CH3OH, pH, 2,6. 
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Figura 48. Espectros de absorbância do padrão 5-metil-dC, obtidos por HPLC-
DAD. A. Espectro com λmax em 277 nm, pH 7,0. B. Espectro com λmax em 286 
nm, pH 2,6. 

 



157 
 

4.8.2 Linearidade	  
 

As curvas de calibração foram lineares nas faixas de concentração 

estudadas: 5-metil-dC (0,005 a 0,4 nmol) e dC (0,05 a 6 nmol). 

As curvas de calibração, as equações de regressão linear e os 

coeficientes de determinação (R2) são apresentados nas Figuras 49 e 50, 

sendo que Y representa a área do pico e X corresponde à quantidade do 

analito (nmol). 

 

 

 

Figura 49. Curva de calibração da 5-metil-dC, obtida por HPLC-DAD (λ= 286 
nm) como descrito em 3.15.3 de Materiais e Métodos. 
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Figura 50. Curva de calibração da dC, obtida por HPLC-DAD (λ= 260 nm) 
como descrito em 3.15.3 de Materiais e Métodos. 

 

 

4.8.3 Limites de quantificação, exatidão e coeficientes de variação 

 

Os dados de validação do método utilizando o Sistema Cromatográfico 

4 por HPLC-DAD estão descritos nas Tabelas 4 e 5. Foram utilizados 5 µg de 

DNA de timo de bezerro, obtido comercialmente, contaminado com 

quantidades conhecidas do padrão 5-metil-dC no volume de injeção (50, 100 e 

200 pmol), como descrito no item 3.15.4 de Materiais e Métodos. 

O método mostrou-se preciso e exato, com uma excelente concordância 

entre os valores adicionados e os valores quantificados (R2 = 0,9998). O gráfico 

é ilustrado na Figura 51, os cromatogramas obtidos por HPLC-DAD do DNA   

(5 µg, N=4) de timo de bezerro contaminado com as quantidades indicadas dos 

padrões são ilustrados na Figura 52. Foi verificado um coeficiente de variação 

médio de 3%. Para avaliar a robustez do método, DNA de timo de bezerro      
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(5 µg, N=10) hidrolisado enzimaticamente foi injetado no sistema analítico em 3 

dias distintos. Os dados referentes às precisões intra e interensaio, definidas 

pelos coeficientes de variação, são apresentados na Tabela 5. O limite de 

quantificação (S/N=5) verificado para a 5-metil-dC foi de 1 pmol. 

 

Tabela 4. Exatidão e coeficientes de variação do método de HPLC-DAD para a 
quantificação de 5-metil-dC, como descrito em 3.15.4 de Materiais e Métodos. 

 

 

Tabela 5. Robustez do método de HPLC-DAD para a quantificação 5-meti-dC, 
como descrito em 3.15.4 de Materiais e Métodos. 
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Figura 51 Níveis adicionados e quantificados de 5-metil-dC em DNA de timo de 
bezerro. Dados obtidos por HPLC-DAD, como descrito em 3.15.3 de Materiais 
e Métodos. 

 

 

 

 

Figura 52. Cromatogramas mostrando a detecção de 5-metil-dC (2) e 
desoxinucleosídeos normais (dC,1; dA,3; dG,4; dT, 5) em DNA de timo de 
bezerro (comercial), contaminado com 0,05-0,20 nmol de 5-metil-dC. Dados 
obtidos por HPLC-DAD (λmax = 286 nm), como descrito em 3.15.4 de Materiais 
e Métodos. 
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4.8.4 Análise da metilação do DNA em células HepG2 expostas ao corante 

dinitrofenilazo puro 

 

Avaliou-se a metilação global do DNA das células incubadas por 24 

horas com 50 ou 100 µM do corante dinitrofenilazo purificado (0,25% DMSO, 

v:v). Concomitantemente os níveis de 5-metil-dC também foram analisados 

durante os intervalos de recuperação celular, 24 ou 48 horas, após a troca do 

meio de cultura. Os experimentos foram realizados conforme o descrito no item 

3.15 de Materiais e Métodos. Os dados obtidos são apresentados na Figura 

53. 

Observa-se que durante o período de exposição, ambas as 

concentrações testadas não alteraram o padrão de metilação das células 

expostas, em comparação ao grupo controle. Entretanto, no período de 

recuperação, a concentração de 100 µM do corante induziu uma hipometilação 

do DNA em ambos os intervalos testados (24 e 48 h). Com base nessas 

observações foram selecionadas amostras de DNA de células incubadas com 

100 µM do corante dinitrofenilazo purificado (24 h; exposição/recuperação), 

para a mensuração da expressão da enzima DNMT1. O experimento foi 

realizado conforme o descrito no item 3.16 de Materiais e Métodos. 

Como apresentado na Figura 54, foi observado que o tratamento com 

100 µM do corante dinitrofenilazo purificado induziu um nítido aumento da 

expressão da enzima DNMT1, em relação ao grupo controle, nas células 

HepG2 expostas por 24 h. No período subsequente, após a troca do meio de 

cultura e consequente recuperação, foi observada uma normalização da 

expressão enzimática nas células, em relação ao respectivo controle. 
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Figura 53. Porcentagem de 5-metil-dC em DNA de células HepG2 expostas 
por 24 h a 50 ou 100 µM do corante dinitrofenilazo purificado (0,25% DMSO, 
v:v) e 24 e 48 h após a troca do meio de cultura para remoção do corante. 
Asteriscos indicam que os valores são significativamente diferentes do controle, 
*p< 0,05. **p< 0,01. 
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Figura 54. Expressão da enzima DNMT1 em células HepG2 expostas por 24 h 
a 100 µM do corante dinitrofenilazo purificado (0,25% DMSO, v:v) e 24 após a 
troca do meio de cultura para remoção do corante. (N=3) Asteriscos indicam 
que os valores são significativamente diferentes do controle, * **p< 0,001. 

 

Estudos reportados na literatura mostram que a metionina, precursora 

da SAM e portanto molécula chave no processo de metilação enzimática do 

DNA, pode ser facilmente oxidada por ROS, formando metionina sulfóxido 

(MetO) (STADTMAN et al., 2005; HU et al., 2012). MetO pode, por sua vez, 

reagir com radicais hidroxila e gerar radicais metila que acabam levando à 
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metilação não enzimática de outras bases do DNA, gerando lesões como     

O6-metil-2'-desoxiguanosina, N7-metil-2'-desoxiguanosina e N3-metil-2'-

desoxiadenosina (STADTMAN et al., 2005; KAWAI et al., 2010; HU et al., 

2012). Dessa forma, é provável que a exposição das células HepG2 ao corante 

DB291 leve ao aumento dos níveis dessas lesões no DNA, além do aumento 

verificado dos níveis de 8-oxodGuo. O aumento da taxa de lesões levará a 

maior ativação da maquinaria de reparo do DNA, cujas proteínas dependem da 

re-estruturação da cromatina para uma forma aberta a fim de melhor acessar 

os danos. Proteínas de reparo do DNA poderiam então recrutar proteínas 

remodeladoras da cromatina, enzimas modificadoras de histonas e DNMTs 

para sítios de lesões de modo a parar a transcrição e evitar erros de leitura da 

fita danificada (MOLOGNONI et al., 2011). De fato, foi reportado que o reparo 

de quebras do DNA pode causar o recrutamento da maquinaria epigenética, 

incluindo DNMTs (O’HAGAN et al., 2008). Tal recrutamento para sítios de 

lesões no DNA pode explicar o aumento da expressão da enzima DNMT1 

observado nas células expostas ao corante DB291 por 24 h. 

Aumento da expressão de DNMT1 foi observado durante a gênese do 

melanoma em um modelo de transformação de melanócito de camundongo 

envolvendo a geração de ROS. Concomitantemente ao aumento da expressão 

de DNMT1 foi observada hipometilação global do DNA das linhagens de 

melanoma obtidas (MOLOGNONI et al., 2011). Os autores sugerem que o 

recrutamento da maquinaria epigenética para sítios de lesões no DNA pode 

resultar em um perfil epigenético e de expressão gênica alterados com o 

passar do tempo, levando ao fenótipo maligno (MOLOGNONI et al., 2011). 

Perfil semelhante de aumento da expressão de DNMT1 e subsequente 
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hipometilação do DNA foi observado nas células HepG2 expostas ao corante 

DB291. Tal observação juntamente com os dados de 8-oxodGuo sugerem que 

o processo de reparo de lesões no DNA esteja envolvido na desmetilação 

observada. 
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4.9 Biotransformação do corante DB291 em células HepG2 
 

Uma vez que os efeitos desencadeados pelo corante DB291 em células 

HepG2 mostraram-se tempo dependentes, resolveu-se verificar a formação de 

produtos de sua biotransformação nas células. Assim, o meio de cultura das 

células expostas ao corante dinitrofenilazo, como descrito em 3.18 de Materiais 

e Métodos, foi coletado e as amostras foram processadas como descrito no 

item 3.18.1 de Materiais e Métodos. Os cromatogramas da fração metanólica 

obtidos após a etapa de pré-purificação por extração em fase sólida (C18) estão 

apresentados na Figura 55. 

Injetando-se alíquotas do meio de cultura de diferentes períodos de 

incubação (0, 12 e 24 h) foi possível observar a formação de produtos que não 

estavam presentes nas incubações controles. 

O espectro de absorbância do produto majoritário formado na incubação 

de células HepG2 com 100 µM do corante dinitrofenilazo está apresentado na 

Figura 55 b, possuindo λmax. em 473 nm. A perda de absorbância em 618 nm 

(λmax. do corante dinitrofenilazo, Figura 55 a) é um indicativo de que o corante 

dinitrofenilazo sofreu redução de alguma ligação. Esta é a primeira vez que 

produtos resultantes da biotransformação de um corante da classe 

dinitrofenilazo são detectados. 
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Figura 55. Produto de biotransformação do corante DB291 no meio de cultura 
de células HepG2 em diferentes períodos de exposição. Dados obtidos por 
HPLC-DAD. A. Espectro de absorbância do DB291. B. Espectro de 
absorbância do produto de biotransformação. 
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Foram analisados concomitantemente os produtos presentes no interior 

das células. Para tanto, células expostas ao corante dinitrofenilazo (100 µM) 

foram processadas como descrito em 3.18.2 de Materiais e Métodos. As 

células foram lisadas após 24 h de exposição e alíquotas do sobrenadante do 

homogenato celular foram injetadas no sistema de HPLC-DAD. A Figura 56 

ilustra o cromatograma dos produtos encontrados. É observado que três 

produtos principais são formados. O produto “c” apresenta o mesmo espectro 

de absorbância do metabólito do corante encontrado no meio de cultura. 

 

 
 

Figura 56. Cromatogramas obtidos por HPLC-DAD (λ = 450 nm) dos produtos 
de biotransformação do corante DB291 em células da linhagem HepG2. Três 
produtos principais (a, b e c) são formados. 1. Cromatograma obtido das 
células HepG2 incubadas com 100 µM do corante dinitrofenilazo. 2. 
Cromatograma obtido das células HepG2 controles. 

 

 

O produto com λmax em 473 nm foi coletado, seco sob vácuo e 

concentrado para a realização de análises espectroscópicas. O espectro de 

massas (ESI/MS) do principal produto de biotransformação do corante em 

2 
1
1 
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células HepG2 (Figura 57 A) apresenta os íons [M + H]+ com m/z 435 e 437, o 

que indica que durante o processo de biotransformação não houve a perda do 

bromo da molécula. A indução de fragmentação do íon com m/z 437 gerou os 

fragmentos apresentados na Figura 57 B. As estruturas sugeridas para os 

fragmentos estão representadas na Figura 58. Os íons detectados 

correspondem à massa molecular do corante sem os dois grupos nitro e com 

um grupo OH, como apresentado na Figura 59. Tal estrutura foi deduzida a 

partir da análise dos espectros de 1H RMN apresentados na Figura 60. Na 

Figura 61 é apresentado o espectro de RMN de correlação bidimensional     

1H-1H (COSY) do produto de biotransformação. A estrutura apresentada na 

Figura 59 poderia surgir a partir de um intermediário envolvendo a ligação de 

um dos grupos nitro à ligação azo, com subsequente rearranjo e estabilização 

da molécula na forma apresentada. 
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Figura 57. A. Espectro de massas do produto de biotransformação do corante 
DB291. B. Espectro de massas obtido por dissociação induzida por colisão do 
íon [M + H]+ com m/z 437. Voltagem do cone= 30 V. Energia de colisão= 20 eV. 
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Figura 58. Estruturas sugeridas para os fragmentos do espectro de massas 
obtido por dissociação induzida por colisão do íon [M + H]+ com m/z 437. 
Voltagem do cone= 30 V. Energia de colisão= 20 eV. 

 

 
 

 
 

 

Figura 59. Sugestão de uma via ainda incompleta para formação do produto de 
biotransformação a partir do corante. 
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Figura 60. Espectros de 1H RMN do produto de biotransformação do corante 
DB291 obtidos com um equipamento de 300 mHZ, em A. DMSO-d6 e B. 
DMSO-d6 + D2O. 
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Figura 61. Espectro de RMN de correlação bidimensional 1H-1H (COSY) do 
produto de biotransformação, obtido em um equipamento de 300 MHZ em 
DMSO-d6. 
 

 

3.10 Biotransformação do corante DB291 in vitro 

 

Uma alíquota do corante dissolvido em DMSO foi incubada com as 

enzimas nitrorredutase e arilamina acetiltransferase em tampão fosfato de 

sódio (25 mM, pH 7), na presença dos respectivos cofatores enzimáticos, 

NADH e acetil-CoA. As incubações foram feitas a 37 °C, sob agitação, por 4 h 
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ou por 24 h. Paralelamente, foram realizadas incubações controles com o 

corante, com enzimas sem cofatores e cofatores sem enzimas. Também foram 

realizados experimentos utilizando a fração microssomal S9 de fígado de rato, 

objetivando a catálise da formação de metabólicos do corante DB291. As 

incubações realizadas estão descritas na Tabela 6. 

Essas incubações in vitro foram realizadas com o intuito de melhor 

compreender o processo de biotransformação do corante DB291. Inicialmente, 

buscamos nas incubações o principal produto de biotransformação descrito 

acima, encontrado nas células HepG2. Como esse produto não foi detectado 

nas incubações in vitro, procuramos por outros produtos que pudessem fazer 

parte da mesma via de biotransformação do corante. Como apresentado na 

Figura 62, vias conhecidas de redução de grupos nitro e azo levam à formação 

de diversos intermediários radicalares e não radicalares. No processo de 

biotransformação pode haver também a geração de ROS a partir da redução 

de O2 pelos radicais intermediários. Nas Figuras 63, 64, 65 e 66 são 

apresentados os cromatogramas e espectros de massas de alguns produtos de 

biotransformação resultantes da redução dos grupos nitro e azo do corante 

original. As possíveis estruturas dos produtos encontrados estão apresentadas 

na Figura 67. 
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Tabela 6. Biotransformação do corante DB291 in vitro. Redução e acetilação 
conforme o descrito em 3.19 de Materiais e Métodos. 
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Figura 62. Vias conhecidas de redução de grupos nitro e azo (HALLIWELL e 
GUTERIDGE, 2007). 
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Figura 63. A. Cromatograma obtido por HPLC/ESI/MS da incubação controle 
(Tabela 6. Incubação 6). B. Cromatograma obtido por HPLC/ESI/MS da 
incubação completa (Tabela 6. Incubação 8). C. Espectro de massas do 
produto indicado. 
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Figura 64. A. Cromatograma obtido por HPLC/ESI/MS da incubação controle 
(Tabela 6. Incubação 6). B. Cromatograma obtido por HPLC/ESI/MS da 
incubação completa (Tabela 6. Incubação 8). C. Espectro de massas do 
produto indicado. 
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Figura 65. A. Cromatograma obtido por HPLC/ESI/MS da incubação controle 
(Tabela 6. Incubação 6). B. Cromatograma obtido por HPLC/ESI/MS da 
incubação completa (Tabela 6. Incubação 8). C. Espectro de massas do 
produto indicado. 
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Figura 66. Cromatograma obtido por HPLC/ESI/MS da incubação controle 
(Tabela 6. Incubação 6). B. Cromatograma obtido por HPLC/ESI/MS da 
incubação completa(Tabela 6. Incubação 8). C, D. Espectros de massas dos 
produtos indicados. 
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Figura 67. Possíveis estruturas para os produtos detectados nas Figuras 63-
66. É possível que algumas das estruturas contenham, na verdade, um anel 
envolvendo os 3 átomos de nitrogênio mais centrais circulados. 
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4.11 Redução química do corante DB291 para obtenção de padrões de 

fenilbenzotriazóis não clorados 

 

O cromatograma obtido por HPLC-DAD dos produtos formados após 

reação de redução do corante com hidrossulfito de sódio (Na2S2O4), como 

descrito nos item 3.4 de Materiais e Métodos, está apresentado na Figura 68. 

É observado na Figura 68 que três produtos principais são formados na 

reação de CI Disperse Blue 291 com hidrossulfito de sódio. Seus espectros de 

absorbância estão apresentados na Figura 69 e se assemelham aos espectros 

de non-ClPBTA sintetizados anteriormente por Watanabe e colaboradores 

(WATANABE et al., 2006). O espectro de massas (ESI/MS) do produto P2 

(Figura 69) apresenta picos com m/z 447 e 449 em razão aproximada 1:1 

(indicando a presença de 79Br e 81Br, respectivamente), os quais correspondem 

aos íons [M + H]+ do produto non-ClPBTA-7 sintetizado anteriormente 

(WATANABE et al., 2002). A fragmentação do íon com m/z 449 gerou os 

fragmentos apresentados na Figura 71. Anteriormente no laboratório o produto 

P2 foi purificado através do Sistema Cromatográfico 1 utilizando um HPLC-

DAD e seu espectro de 1H RMN (Tabela 7) se assemelhou ao obtido 

previamente para o produto non-ClPBTA-7 (WATANABE et al., 2002; 

CARMAZEM, 2007). Como picos com m/z 527 e 529 foram observados no 

espectro de massas do produto P2 (voltagem do cone: 30 V), anteriormente em 

nosso grupo foi feita a acetilação do produto P2 com anidrido acético em 

piridina e observada a supressão da adição de 80 Da ao íon molecular 

esperado (Figura 74) (CARMAZEM, 2007). Também observamos a adição de 
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80 Da ao íon esperado no espectro de massas do produto P1, mas não do 

produto P3 (Figura 69). Novamente, o produto P1 acetilado apresentou o íon 

esperado sem a adição de 80 Da (Figura 73). A fragmentação do íon com m/z 

465 (produtos P1 e P3) gerou os fragmentos apresentados nas Figuras 70 e 

72. Tais análises espectroscópicas nos mostram que pelo menos três produtos 

com a porção fenilbenzotriazol podem ser formados na redução de CI Disperse 

Blue 291 com hidrossulfito de sódio. 

 

 

 

Figura 68. Cromatograma obtido por HPLC-DAD (λ = 250 nm) dos produtos da 
reação de redução de CI Disperse Blue 291 com hidrossulfito de sódio 
(Na2S2O4), como descrito nos item 3.4 de Materiais e Métodos. Três produtos 
principais (P1, P2 e P3) são formados. 
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Figura 69. Espectros de massas e de absorbância dos produtos P1, P2 e P3 
obtidos após a reação do composto comercial CI Disperse Blue 291 com 
hidrossulfito de sódio. 
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Figura 70. Espectros de massas obtidos por dissociação induzida por colisão 
dos íon [M + H]+ do produtos P1 (m/z 465). Voltagem cone = 30 V. Energia de 
colisão = 30 eV. 
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Figura 71. Espectros de massas obtidos por dissociação induzida por colisão 
dos íon [M + H]+ do produtos P2 (m/z 449). Voltagem cone = 30 V. Energia de 
colisão = 30 eV. 
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Figura 72. Espectros de massas obtidos por dissociação induzida por colisão 
dos íon [M + H]+ do produtos P3 (m/z 465). O produto P3 apresenta os mesmos 
fragmentos do produto P1. Voltagem cone = 30 V. Energia de colisão = 30 eV. 

 

 

Figura 73. Espectro de massas do produto P1 acetilado. Voltagem do cone = 
55 V. 
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Figura 74. Espectro de massas do produto P2 acetilado. Voltagem do cone = 
55 V. 

 

 

Figura 75. Espectro de massas do produto P3 acetilado. Voltagem do cone = 
55 V. 
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Tabela 7. Deslocamentos químicos no espectro de 1H RMN do produto P2 em  
DMSO-d6

a, b 

 
 

Os produtos P1, P2 e P3 puros foram utilizados como padrões para 

investigação de suas formações nas incubações in vitro do corante DB291 com 

os diferentes sistemas enzimáticos apresentados na Tabela 6. Foi encontrado 

um produto que eluiu cromatograficamente no mesmo tempo do produto P1 

(Figura 76) e que possui os espectros de massas apresentados na Figura 77 

A e B. O produto apareceu tanto na incubação de 4 h como na de 24 h. Apesar 

de apresentar a mesma massa molecular e os mesmos fragmentos do produto 

P1 (Figura 77 B, C), observa-se nos espectros de massas diferença de 

intensidade entre os íons dos fragmentos obtidos para os dois produtos, 

indicando serem isômeros com diferença na ligação de algum substituinte. 

Entretanto, por estarem presentes os mesmos fragmentos principais, acredita-

se que a molécula resultante da transformação enzimática do corante contenha 

a estrutura básica de fenilbenzotriazol do produto P1. A possibilidade de 

formação enzimática de um fenilbenzotriazol a partir de um corante 

dinitrofenilazo nunca foi mencionada na literatura. Tal via de redução 

enzimática pode contribuir para a ocorrência de mutações relacionadas à 

exposição ao corante, uma vez que essas moléculas são muito mais 
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mutagênicas no teste de Ames (WATANABE et al., 2002, 2006, MATSUOKA et 

al., 2001, ODA et al., 2008). 

 

 
 

Figura 76. A. Cromatograma obtido por HPLC/ESI/MS da incubação controle 

(Tabela 6. Incubação 1). B. Cromatograma obtido por HPLC/ESI/MS da 

incubação completa (Tabela 6. Incubação 3). C. Cromatograma obtido por 

HPLC/ESI/MS do produto P1. 
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Figura 77. A. Espectro de massas do produto identificado na incubação 
enzimática completa (Tabela 6. Incubação 3). B. Espectro de massas obtido 
por dissociação induzida por colisão do íon m/z 465 identificado na incubação 
enzimática completa (Tabela 6. Incubação 3). C. Espectro de massas obtido 
por dissociação induzida por colisão do íon m/z 465 do produto P1. 
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5. CONCLUSÃO 

 

Com os dados obtidos neste trabalho, podemos concluir que: 

 

1. O corante DB291 é citotóxico para células HepG2 em concentrações 

(5-100 µM) abaixo das reportadas na literatura (400-2.000 µM).                

A citotoxicidade é tempo e dose dependente. 

2. A citotoxicidade do DB291 envolve seu processo de biotransformação 

e alterações mitocondriais. 

3. Um produto principal de biotransformação intracelular é formado após 

a incubação de células HepG2 com o corante DB291, de modo tempo-

dependente. 

4. Fenilbenzotriazóis não clorados e uma série de intermediários são 

formados após incubação do corante DB291 com fração S9, 

nitrorredutase e acetiltransferase in vitro. 

5. Uma possível sequência de eventos resultante da exposição de 

células HepG2 ao corante DB291 seria sua biotransformação para 

moléculas reativas levando ao aumento da concentração de Ca2+ 

intracelular, à ativação da cadeia de transporte de elétrons com aumento 

da síntese de ATP, hiperpolarização mitocondrial e subsequente 

geração intracelular de ROS. Algumas consequências observadas foram 

fragmentação do DNA, dano oxidativo, alterações do ciclo celular e 

alterações epigenéticas. Em decorrência de tais alterações as células 

podem morrer (provavelmente por apoptose nas concentrações 

testadas) ou ter a sua taxa de proliferação alterada, o que pode 

contribuir para o desenvolvimento de doenças, como o câncer. 

 

Os eventos intracelulares desencadeados pelo corante DB291 estão ilustrados 

na Figura 78. 
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Figura 78. Eventos celulares envolvidos na citotoxicidade do corante DB291. 
(1) Redução enzimática do corante DB291; (2) Produção de espécies reativas 
pelo processo de redução enzimática; (3, 4 e 5) Ativação da cadeia de 
transporte de elétrons com aumento da síntese de ATP, aumento                    
da concentração de Ca2+ intracelular, hiperpolarização mitocondrial, 
desencadeando em (6) estresse oxidativo, fragmentação do DNA, alterações 
do ciclo celular, alterações epigenéticas e (7) morte celular. 
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