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Resumo 
  
 Peroxirredoxinas (Prxs) são enzimas que desempenham papéis centrais no 

metabolismo redox celular, são proteínas abundantes reduzindo peróxidos com uma 

velocidade extraordinária. As Prxs estão presentes em todos os grupos taxonômicos, 

possuem várias isoformas com diferentes funções, tais como antioxidantes, 

chaperonas moleculares e reguladores da transdução de sinal. São peroxidases tióis 

dependentes baseadas em um resíduo de cisteína catalítico podendo ser divididas em 

1-Cys ou 2-Cys, dependendo do número de resíduos de cisteínas envolvidos na 

catálise. Inicialmente a redução das Prxs foi descrita por ser estritamente dependente 

de tióis, no entanto nosso grupo demonstrou que o ascorbato também poderia reduzir 

o sulfênico intermediário das 1-Cys Prx (1-Cys Prx-SOH) em diferentes organismos. 

Esses dados representam um quebra no paradigma antioxidante tiól específico, 

mostrando que o ascorbato pode reduzir os ácidos sulfênicos nas 1-Cys Prx. Para 

obter evidências que o ascorbato possa ser considerado um redutor biológico das 1-

Cys Prx, foi necessário determinar a constante de segunda ordem, uma vez que em 

células, outros compostos podem competir com este antioxidante. Devido a 

problemas técnicos, este foi um desafio por muitos anos. Neste trabalho, descrevemos 

a caracterização cinética da redução de ácidos sulfênicos por ascorbato em diferentes 

proteínas. Primeiramente, a redução das 1-Cys Prx-SOH foi analisado usando a 

enzima de A. fumigatus (AfPrxA) que apresenta similaridade de 37% com a Prdx6 (1-

Cys Prx humana) e foi considerada uma enzima bastante estável. Inicialmente, 

realizamos a análise bi-substrato utilizando eletrodos específicos para H2O2 (Free 

Radical Analyzer 4100 da World Precision Instruments Inc.), através de uma 

abordagem de estado estacionário. AfPrxA decompõem H2O2 em uma reação 

ascorbato dependente com boa eficiência (kcat/KM asc = 7.4 x 103 M-1s-1), através de um 

mecanismo Bi-Bi Ping-Pong. Para apoiar ainda mais esses resultados, desenvolvemos 

uma abordagem cinética independente, baseada na competição entre 

diclorofenolindofenol (DCPIP) e ácidos sulfênicos por ascorbato. DCPIP é um sensor 

redox, cuja a coloração azul é perdida quando reduzido. Primeiramente, confirmamos 

que o DCPIP foi reduzido por ascorbato com uma constante de segunda ordem de 718 

M-1s-1, similar a valores descritos na literatura anteriormente. Este método validou 

nossas condições de ensaio, permitindo determinar a constante de segunda ordem de 



reação entre AfPrxA-SOH e ascorbato (1,5 x 103 M-1s-1) a pH 7,44, 25ºC através da 

abordagem de pseudo-primeira ordem. Portanto, por dois métodos diferentes, 

demonstramos que o ascorbato reduz a AfPrxA-SOH com constantes de velocidade 

na ordem de 103 M-1s-1. Este ensaio também nos permitiu determinar as constantes de 

segunda ordem para as 1-Cys Prx de diferentes organismos como bactéria, levedura, 

planta e mamíferos. Em todos os casos, as constantes de velocidade foram na ordem 

de 103 M-1s-1. Posteriormente, analisamos se a 2-Cys Prx de levedura (Tsa1), que 

possui uma mutação na cisteína de resolução por um resíduo de serina (Tsa1-C170S) 

poderia adquiri atividade ascorbato dependente. Novamente, a forma ácido sulfênico 

da Tsa1-C170S foi reduzida por ascorbato na mesma ordem de grandeza de 103 M-1s-

1. Em adição, decidimos investigar a redução dos Cys-SOH por ascorbato em outras 

proteínas como Gliceraldeído-3-fosfato desidrogenase (GAPDH) e Papaína que 

também possuem um ácido sulfênico como produto da oxidação. A constante de 

segunda ordem obtida da reação com ascorbato foi novamente à mesma ordem de 

grandeza (103 M-1s-1). Em conclusão, a redução de ácidos sulfênicos presentes nas 

Prxs por ascorbato pode ser considerada relevante em compartimentos subcelulares 

em que este redutor esteja presente em grandes quantidades. Além disso, o ascorbato 

pode reduzir ácidos sulfênicos de outras proteínas, e esta interação pode representar 

uma nova via na biologia redox que ainda precisa ser explorada in vivo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Abstract 
  

Peroxiredoxins (Prxs) are enzymes that play central roles in cellular redox 

metabolism, since they reduce peroxides with extraordinary rates and are abundant 

proteins. Prxs are found in all kingdoms with multiple isoforms, performing multiple 

functions such as antioxidants, molecular chaperones, and regulators of signal 

transduction. Prxs are Cys-based, thiol-dependent peroxidases with remarkable 

catalytic efficiency that can be divided into 1-Cys or 2-Cys, depending on the number 

of Cys residues involved in catalysis. Initially, reduction of Prxs was described to be 

strictly dependent on thiols, but later we showed that ascorbate can also reduce the 

sulfenic intermediate of 1-Cys Prx (1-Cys Prx-SOH) from various organisms.  These 

data represented a breakthrough in the thiol-specific antioxidant paradigm, as 

ascorbate can also reduce sulfenic acids in 1-Cys Prx. To gain evidences that 

ascorbate could be a biological reductant for 1-Cys Prx it was necessary to 

determinate the respective second order rate constant, since in cells other compounds 

might compete with this antioxidant. Due to technical issues, this was a challenge for 

many years. In this work, we describe the kinetic characterization of sulfenic acid 

reduction by ascorbate in several proteins. Firstly, the reduction of 1-Cys Prx-SOH by 

ascorbate was analyzed using an enzyme from A. fumigatus (AfPrxA) that is 37% 

similar to PRDX6 (human 1-Cys Prx) and was quite stable. Initially, a steady-state, 

bi-substrate approach was followed by means of a specific H2O2 electrode (Free 

Radical Analyzer 4100, World Precision Instruments Inc.). AfPrxA decomposed 

H2O2 in an ascorbate dependent manner with good efficiency (kcat/KM asc = 7.4 x103 

M-1s-1), through a Bi-Bi Ping-Pong mechanism. To further support these findings, we 

developed an independent, competitive kinetic approach based on the competition 

between dichlorophenolindophenol (DCPIP) and sulfenic acid to ascorbate. DCPIP is 

a redox sensor, whose blue color is lost when reduced. Firstly, we confirmed that in 

our conditions DCPIP was reduced by ascorbate with a second-order rate constant of 

718 M-1s-1, similar to values previously described. This procedure validated our assay 

conditions and allowed us to proceed in the competitive method for the determination 

of the second order rate constant of the reaction of AfPrxA-SOH with ascorbate (1,5 

x103M-1s-1) at pH 7.44, 25ºC by pseudo first order approach. Therefore, by two 

independent approaches, we showed that ascorbate reduced AfPrxA-SOH with rate 



constants in the 103 M-1s-1 range. It also allowed us to determine the second order rate 

constants for the reduction 1-Cys Prxs from other organisms such as bacteria, yeast, 

plant and mammal. In all cases, the rate constants were in the 103 M-1s-1 range. 

Subsequently, we analyzed whether a recombinant yeast 2-Cys Prx (Tsa1), whose 

resolving Cys (Cysr) was mutated to a serine residue (Tsa1-C170S) acquired the 

ascorbate dependent activity. Again, the sulfenic acid form of Tsa1-C170S was 

reduced by ascorbate in the same 103 M-1s-1 range. In addition, we decided to 

investigate the reduction of Cys-SOH by ascorbate in other proteins like 

glyceraldehyde 3-phosphate dehydrogenase (GAPDH) and Papain that also have a 

sulfenic acid as product of their oxidation.  The second order rate constants obtained 

for the reaction with ascorbate were again in the same range (103 M-1s-1). In 

conclusion, the reduction of sulfenic acids present in Prx by ascorbate might be 

relevant in the subcellular compartments in which this reductant is present at high 

levels, capable to compete with other reductants. Furthermore, ascorbate can reduce 

sulfenic acid in other proteins, and this interaction may represent a new route in redox 

biology that has yet be explored in vivo. 
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I. Introdução 

 

1.1 Uma breve história do Oxigênio 
 

O oxigênio molecular (O2) apareceu em quantidades significativas na atmosfera 

por volta de 2,2 bilhões de anos atrás, devido a ação de organismos 

fotossintetizadores (cianobactérias). Esses organismos utilizavam a energia luminosa 

do sol e a partir de moléculas simples compostas de carbono e oxigênio (CO2) 

conseguiam gerar carboidratos e O2. Portanto, esse processo provocou profundas 

alterações na história evolutiva dos seres vivos.  

Organismos anaeróbicos existem ainda hoje (Halliwell, 2013), mas seu 

crescimento é inibido e frequentemente morrem devido à exposição a altos níveis de 

O2 presente na atmosfera. Portanto, se por um lado a disponibilidade de O2 para 

reações químicas apresentou uma enorme vantagem em termos energéticos para 

aqueles organismos que podiam utilizá-lo, por outro lado a toxicidade desse gás 

também foi um impulso para uma extinção catastrófica de toda a vida que não poderia 

lidar com o O2. A forte pressão de seleção foi um importante gargalo evolucionário 

primitivo, os seres vivos que desenvolveram sistemas antioxidantes, obtiveram 

importante vantagem adaptativa, o que influenciou no desenvolvimento de vida na 

Terra e de seus processos bioquímicos (Halliwell, 2012).  

 

 1.2 Espécies Reativas de Oxigênio 
 

O grande sucesso evolutivo dos eucariontes se deve em parte ao desenvolvimento 

das cadeias respiratórias mitocondriais (Mailloux, 2016). A mitocôndria produz 80% 

ou mais do ATP necessário pelas células animais (Halliwell, 2013). Durante o 

transporte de elétrons na cadeia respiratória da mitocôndria, o O2 recebe quatro 

elétrons provenientes do complexo IV, reduzindo-se em duas moléculas de água. 

Todavia, cerca de 0,1% a 0,01% das transferências eletrônicas, o O2 é apenas 

parcialmente reduzido, o que provoca a formação de espécies reativas de oxigênio.  

ROS (“Reactive Oxygen Species”) é um termo que descreve um conjunto de 

moléculas, incluindo intermediários radicalares da redução de O2 como radical 
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hidroxila (HO•), radical ânion superóxido (O2
•-) e sua forma protonada (radical 

peridroxil, HO2
•) e espécies não radicalares, como o peróxido de hidrogênio (H2O2) e 

ácido hipocloroso (HClO; Halliwell, 2007; Kembro e col., 2013; Mailloux, 2016; 

Figura 1). As mitocôndrias são consideradas as principais fontes de ROS e estima-se 

que o complexo I e o complexo III são responsáveis em converter 1-2% das 

moléculas de O2 consumidas em O2
•- sob condições normo ou hiperbáricas (Turrens, 

2007; Halliwell, 2007). 

 

  
Figura 1: Formação de ROS através da reação de transferência de elétrons. 

 

Além da mitocôndria, existem sistemas enzimáticos que produzem ROS como 

produto principal tais como: NADPH oxidases (gerando O2
•- e H2O2 através da 

transferência de elétrons do NADPH para o FAD), lipoxigenases (gerando 

hidroperóxidos orgânicos) e citocromo P450 (Nathan, 2013). O efeito biológico das 

ROS foi primeiramente apresentado por Henry John Horstman Fenton em 1894. Ele 

demonstrou que o H2O2 em combinação com Fe2+ era capaz de oxidar biomoléculas. 

Esta reação hoje chamada de Reação de Fenton leva a formação de HO• (Halliwell, 

2007).  

Em particular, o H2O2, o HO• e o O2
•- têm sido relacionados por provocar 

lesões oxidativas em lipídeos, DNA e proteínas e outros componentes celulares 

(Hampton, 2016). O HO• é uma das espécies químicas mais reativas que se conhece, 

reagindo rápida e indistintamente com a maioria das biomoléculas. Comparado ao 

HO•, o O2
•- é muito menos reativo, porém, é capaz de lesar diversas enzimas na sua 

forma protonada (HO2
•), podendo iniciar a peroxidação de ácidos graxos (Yin, 2011; 

Phaniendra, 2014). Já o H2O2 é muito difusível, podendo reagir com resíduos de 

cisteínas presente em proteínas causando alterações estruturais, podendo ocasionar 

danos celulares em concentrações relativamente baixas (10µM). O H2O2 não tem 
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efeito direto no DNA, mas pode danificar o DNA através da produção de HO• na 

presença de metais de transição (Finkel, 2000). A reatividade do H2O2 é geralmente 

atribuída à baixa energia da ligação O-O (47 kcal/mol). O H2O2 é um oxidante 

moderado, e em células os principais alvos de oxidação são os tióis por meio de 

substituição nucleofílica de dois elétrons (Gupta, 2014).  

O número de evidências que indicam que a interação de ROS com 

biomoléculas é crescente e está implicada em vários processos patológicos como a 

diabetes, envelhecimento, distrofia muscular, injúria causada por isquemia-perfusão, 

cataratas, arteriosclerose e câncer (Halliwell, 2007; Brieger e col., 2012). Dessa 

forma, as enzimas antioxidantes desempenham um importante papel na manutenção 

da homeostase celular. 

A primeira linha de defesa parece ser comum para todos os organismos com 

exceção de alguns anaeróbios (Jenney e col., 1999). A superóxido dismutase (SOD), 

converte duas moléculas de  O2
•- em O2 e H2O2.  Um dos produtos desta reação, o 

H2O2, pode ser removido em reações mediadas pela catalase que decompõe duas 

moléculas de H2O2 em H2O e O2; a glutationa peroxidase que tem sua atividade 

dependente de GSH, reduzindo o H2O2 em H2O formando GSSG. Existem também as 

enzimas que atuam  na manutenção dos níveis basais de GSH no organismo, fazendo 

a conversão da GSSG a GSH (Marsella e col., 2005; Halliwell, 2012). Essa reação é 

catalisada pela glutationa redutase. O NADPH consumido nesta reação é suprimido 

principalmente pela via das pentoses. 

No final dos anos 90, as Peroxirredoxinas (Prxs) foram descobertas sendo 

posteriormente descritas como peroxidases baseadas em resíduos de cisteína e 

dependentes de tiól (Kim e col., 1988; Chae e col., 1994a; Netto e col., 1996). A 

importância de tais enzimas que serão descritas a seguir na defesa redox é refletida na 

sua ampla  conservação em todos os reinos, enfatizando que embora o O2 seja útil em 

muitas reações químicas, precisa ser fortemente regulado de modo que intermediários 

de sua redução (como H2O2)  não provoquem danos celulares. 

 

 1.3 Tióis peroxidases 

 
Enzimas antioxidantes participam de reações redox, catalisando a remoção de 

ROS. Para desempenhar essa função, muitas enzimas utilizam-se de cofatores como 
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NAD+, FAD, heme, selênio, íons de ferro e outros metais de transição (Winterbourn, 

2015). Em contraste, algumas proteínas utilizam aminoácidos de sua própria cadeia 

polipeptídica em reações de transferência de elétrons, principalmente cisteína. A 

cisteína é um aminoácido não essencial, hidrofóbico que tem como característica 

principal possuir um grupamento tiól (RSH) em sua cadeia lateral que em sua forma 

desprotonada é um agente nucleófilo (Karplus, 2015).  

Cisteína livre possui pouca reatividade para participar de reações redox, pois seu 

pKa é de aproximadamente 8.3 (Yuan, 2010; Gupta, 2014). O mesmo ocorre com a 

maioria dos resíduos de cisteínas presentes em proteínas que em pH fisiológico se 

encontram na forma protonada, muito menos nucleófila do que sua forma 

desprotonada (ânion tiolato) (Poole, 2015). Em algumas proteínas, o enovelamento 

proteico pode gerar um ambiente favorecendo a reatividade das cisteínas (Karplus, 

2015). Cisteínas reativas estão envolvidas em uma série de reações redox como 

redução e formação de pontes dissulfetos, glutationilação proteica e redução de 

peróxidos (Reddie, 2008). 

Qualquer proteína que reage com peróxidos via tiól pode ser chamada de tiól 

peroxidase, por exemplo, as anexinas (Dalal e col., 2014). Contudo, dois grupos de 

enzimas, as Glutationa peroxidases (Gpx) e as Peroxirredoxinas (Prxs) são 

consideradas tióis peroxidases sensu stricto devido sua alta reatividade por peróxidos. 

Nosso estudo está centrado na compreensão da função biológica de Prxs que são 

enzimas capazes de detoxificar diferentes peróxidos como H2O2 e alquil 

hidroperóxidos e também peroxinitrito (Winterbourn, 2008; Poole, 2015). Essas 

enzimas têm como característica, o fato de não necessitarem de cofatores e grupos 

prostéticos para catálise. Ao invés disso, as Prxs possuem um resíduo de cisteína 

conservado em seu sítio ativo que reage com os peróxidos, detoxificando-os aos seus 

respectivos alcoóis e/ou água como produto final (Figura 2).  

 

  
 

Figura 2: Reação de redução de peróxidos catalisada por tióis peroxidases. 

 
 
 

2 RSH + ROOH RS-SR + ROH + H2O 
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1.4 Peroxirredoxinas 
 

 As Prxs foram descobertas no final dos anos 90, no laboratório de Earl 

Stadtaman pelo grupo do Dr. Sue Goo Rhee como um fator proteico que protegia a 

glutamina sintetase (GS) da inativação oxidativa pelo sistema Fe3+/O2/tióis (Kim e 

col., 1988). Devido ao fato dessa enzima somente proteger a GS da inativação na 

presença de tióis como ditiotreitol (DTT) e glutationa (GSH), e não na presença de 

outros agentes redutores não-tiólicos, foi denominada TSA (Thiol specific 

antioxidante).  

Estudos demonstravam que essas enzimas não possuem homologia em sua 

sequência de aminoácidos quando comparado com catalases, superóxido dismutases 

ou outras peroxidases como as glutationa peroxidase que apresentam um resíduo de 

cisteína contendo selênio em substituição ao enxofre (Rhee, 2005). Essas enzimas 

foram então renomeadas como Tiorredoxinas peroxidases (Chae e col., 1994a; Netto 

e col., 1996). Em paralelo, outras Prxs foram descritas pelo grupo de Bruce Ames 

como a alquil hidroperóxido redutase subunidade C (AhpC) em bactéria (Jacobson e 

col., 1989). Posteriormente, a triparredoxina peroxidase em tripanossomatídeos foi 

descrita (Nogoceke e col., 1997). Assim, com o avanço da tecnologia de 

sequenciamento se tornou evidente que todas estas diferentes proteínas estão 

relacionadas e compõem a enorme família de peroxidases chamada de Prxs (Chae e 

col., 1994b). 

O nome Peroxirredoxina foi proposto inicialmente por Chae e colaboradores 

(1994b) e rapidamente transformou-se no nome mais utilizado em toda a literatura. 

As enzimas agrupadas nesse estudo incluíram naquele momento, a enzima TSA de 

levedura e de rato e a AhpC de S. typhimurium (Chae e col., 1994a). As Prxs são uma 

família de peroxidases com peso molecular entre 20-30 kDa altamente conservadas 

(Chae e col., 1994b) e presentes em todos os grupos taxonômicos como bactérias, 

protozoários, fungos, invertebrados, plantas e mamíferos. É muito difundida em toda 

filogenia, e um ou mais membros são geralmente expressos em níveis elevados e em 

diferentes tipos celulares (Hall, 2009; Hanschmann e col., 2013). Em leveduras, as 

Prxs são muito mais abundantes em relação aos níveis de transcritos primários que 

outras peroxidases como a catalase e glutationa peroxidase (Ghaemmaghami e col., 

2003). 
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Essas peroxidases têm sido relacionadas por atuarem como enzimas 

citoprotetoras, ou seja, protegendo as células contra efeitos deletérios gerados 

fisiologicamente e patologicamente por H2O2 (Perkins e col., 2015). Kinnula e 

colaboradores (2002) reportaram que a expressão das Prxs foi aumentada 

significativamente na inflamação aguda pulmonar, provavelmente relacionado a 

produção de H2O2 gerado durante a inflamação. Da mesma forma, as Prxs têm 

chamado a atenção de pesquisadores na área de câncer por sua função na supressão da 

formação de tumores, e seus elevados níveis de expressão em vários tecidos 

cancerígenos e em linhagens de células imortalizadas, características que parecem 

estar conectada com a resistência destes tumores a tratamentos quimioterápicos (Ishii, 

2012, Shichita e col., 2012). Também já foram relacionadas com envelhecimento, 

(Kim e col., 2008; Irwin, 2013), doenças neurodegenerativas como Alzheimer 

(Yoshida e col., 2009), cardiovasculares (Choi e col., 2005; Woo e col., 2010), 

doenças metabólicas (Abbasi e col., 2014), isquemía e injúria cerebral (Reed e col., 

2009). 

 

 1.4.1 Processos catalítcos e classificação das Prxs 

 

Todas as Prxs possuem uma cisteína (Cys) no domínio N-terminal altamente 

reativa denominada de cisteína peroxidásica (Cysp),  qual reage com peróxidos 

gerando um ácido sulfênico (Cysp-SOH), com a liberação de álcool correspondente ao 

hidroperóxido reduzido, ou água no caso de H2O2 (Fisher, 2011). A sequência 

PXXX(T/S)XXC localizada no centro ativo é essencialmente invariável na família 

das Prxs (Hofmann, 2002; Nelson e col., 2011).  

Prxs são comumente divididas em dois grandes subgrupos de acordo com o 

mecanismo catalítico: 2-Cys Prx e 1-Cys Prx (Figura 3), sendo que a principal 

diferença entre as duas classes é o número de cisteínas envolvidos na catálise. No 

caso das 2-Cys Prx, o ácido sulfênico sofre condensação com a sulfidrila de outra 

cisteína denominada cisteína de resolução (Cysr) que leva à formação de uma ponte 

dissulfeto. Esse dissulfeto pode ser intermolecular (2-Cys típicas – Figura 3A) ou 

intramolecular (2-Cys atípicas – Figura 3B), sendo em mamíferos Prdx 1-4 

representantes do primeiro grupo e Prdx5 do segundo (Flohé, 2007). As 1-Cys Prx 

não possuem a Cysr (Figura 3C) e uma proteína com tiól reativo ou outro redutor de 
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baixo peso molecular substitui esse resíduo no processo de reciclagem (Nelson e col., 

2011).  

Os Cysp-SOH formados são instáveis e susceptíveis à inativação por altas 

concentrações de peróxido (Wood, 2003; Hall e col., 2010) e são considerados 

intermediários para outros estados de oxidação (Netto e col., 1996; Poole, 2008). De 

acordo com Wood (2003), a estabilização da chamada conformação FF (“fully 

folded”) poderia promover a contínua oxidação do Cysp-SOH por outras moléculas de 

peróxido, originando formas superoxidadas como ácido sulfínico (Cysp-SO2H) e 

ácido sulfônico (Cysp-SO3H), levando a inativação das Prxs. No entanto, existem 

ainda poucos estudos sobre a superoxidação das 1-Cys Prx. Em muitos eucariontes 

(incluindo humanos), existem as Sulfirredoxinas (Srx) que são enzimas responsáveis 

pela redução do Cysp-SO2H somente em 2-Cys Prxs típicas, restabelecendo sua 

atividade peroxidásica (Biteau, 2003; Lowther, 2011; Perkins, 2014).  

As Prxs também podem ser reguladas por outras modificações pós-

traducionais incluindo nitração da tirosina, fosforilação da Ser e Thr, acetilação no N-

terminal ou C-terminal, S-nitrosilação, glutationilação dos resíduos de cisteínas 

catalíticos e não catalíticos (Chae e col., 2012; Riquier e col., 2014). 
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(A) 2-Cys Típicas 

 

(B) 2-Cys Prx Atípicas 

 

 

(C) 1-Cys Prx 
 

 
 

 
Figura 3: Mecanismos catalíticos das Peroxirredoxinas (Prxs): 2-Cys típicas (A), 2-Cys atípicas (B) e 
1-Cys Prx (C). A diferença entre os mecanismos 2-Cys típico e 2-Cys atípico está relacionado com o 
fato da ligação dissulfeto ser (B) intra (atípica) ou (A) inter (típica) molecular. O ácido sulfênico 
derivado da 1-Cys Prx é diretamente regenerado por um doador de elétrons (nesse caso o ascorbato) 
para a forma tiol (C). Abreviações: Cyp: Ciclofilina; Grx: Glutarredoxina; GSH: Glutationa; ROOH: 
Peróxido (Adaptado de: Barranco-Medina, 2009). 
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As 1-Cys Prxs de fungo, levedura, bactéria, planta e mamífero utilizadas nesse 

projeto, apresentam um motivo altamente conservado (Val-Cys-Thr-Thr-Glu) no 

domínio amino N-terminal onde está presente o resíduo de cisteína reativo, o qual é 

característico das 1-Cys Prx (Figura 4). 

 
A.fumigatus       ------------------------------------------------------------ 
S.cerevisiae      MFSRICSAQLKRTAWTLPKQAHLQSQTIKTFATAPILCKQFKQSDQPRLRINSDAPNFDA 
T.aestivum        ---------------------------------------------MPGLTIGDTVPNLEL 
P.aeruginosa      ----------------------------------------------MSLRLGDIAPDFEQ 
H.sapiens         --------------------------------------------MPGGLLLGDVAPNFEA 
R.novergicus      --------------------------------------------MPGGLLLGDEAPNFEA 
                                                                               
 
 
 
A. fumigatus       ---MGHMLFKSLASNQRNHKYMKSGRLHPVCTTELADLAKHQSEFAKRGVKLIGLSANSI 
S. cerevisiae      DTTVGKINFYDYLGDSWGVLFSHPADFTPVCTTEVSAFAKLKPEFDKRNVKLIGLSVEDV 
T. aestivum        DSTHGKIRIHDYVGNGYVILFSHPGDFTPVCTTELAAMANYAKEFEKRGVKLLGISCDDV 
P. aeruginosa      DSSEGRIRLHEWLGDSWGVLFSHPADFTPVCTTELGFTAKLKDQFAQRGVKVLALSVDPV 
H. sapiens         NTTVGRIRFHDFLGDSWGILFSHPRDFTPVCTTELGRAAKLAPEFAKRNVKLIALSIDSV 
R. novergicus      NTTIGHIRFHDFLGDSWGILFSHPRDFTPVCTTELGRAAKLAPEFAKRNVKLIALSIDSV 
                       *:: : .  .:     : :   : ******:.  *:   :* :* **::.:* : : 
 
A. fumigatus       ESHDGWINDITEI----AGCSLTFLVIGDEDRKIAHTYDMLDHQDVTVGARGIAYTIRSV 
S. cerevisiae      ESHEKWIQDIKEIA---KVKNVGFPIIGDTFRNVAFLYDMVDAEGFKNINDGSLKTVRSV 
T. aestivum        QSHKEWTKDIEAYK---PGSKVTYPIMADPDRSAIKQLNMVDPDEK--DAEG-QLPSRTL 
P. aeruginosa      DSHLKWIDDINET----QDTRVNFPIIADADRKVSELYDLIHPNAN--D----TLTVRSL 
H. sapiens         EDHLAWSKDINAYNCEEPTEKLPFPIIDDRNRELAILLGMLDPAEK--DEKGMPVTARVV 
R. novergicus      EDHFAWSKDINAYNGAAPTEKLPFPIIDDKDRDLAILLGMLDPAEK--DEKGMPVTARVV 
                   :.*  * .**           : : :: *  *.      ::.               * : 
 
A. fumigatus       FIIDPNKVIRLIQAYPASTGRSTTELLRVVDSLLVTDKYSVNTPANWEPGDDVVVPAGLT 
S. cerevisiae      FVIDPKKKIRLIFTYPSTVGRNTSEVLRVIDALQLTDKEGVVTPINWQPADDVIIPPSVS 
T. aestivum        HIVGPDKKVKLSFLYPSCTGRNMDEVVRAVDSLLTAAKHKVATPANWNPGECVVIAPGVS 
P. aeruginosa      FIIDPNKKVRLIITYPASTGRNFNEILRVIDSLQLTDEHKVATPANWEDGDEVVIVPSLK 
H. sapiens         FVFGPDKKLKLSILYPATTGRNFDEILRVVISLQLTAEKRVATPVDWKDGDSVMVLPTIP 
R. novergicus      FIFGPDKKLKLSILYPATTGRNFDEILRVVDSLQLTASNPVATPVDWKKGESVMVLPTLP 
                   .:. *.* ::*   **: .**.  *::*.: :*  : .  * ** :*: .: *::   :  
 
A. fumigatus      AEE-AQVKYPN------METVKPYLRFIPLARHHLYQH 
S. cerevisiae     NDE-AKAKFGQ------FNEIKPYLRFTKSK------- 
T. aestivum       DDE-AKKMFPQGFETADLPSKKGYLRFTKV-------- 
P. aeruginosa     DEEEIKRRFPKG-----YRAVKPYLRLTPQPNR----- 
H. sapiens        EEE-AKKLFPKGVFTKELPSGKKYLRYTPQP------- 
R. novergicus     EEE-AKQLFPKGVFTKELPSGKKYLRYTPQP------- 
                   :*  :  : :          * ***             
 
 
 

Figura 4: Alinhamento das sequências de aminoácidos das 1-Cys Prx de A. fumigatus, S. cerevisiae, T. 
aestivum, P. aeruginosa, H. sapiens e R. novergicus. O símbolo (*) - representa os resíduos idênticos 
em todas as sequências no alinhamento; (:) - representa substituições conservadas no alinhamento; (.) – 
representa substituições semi-conservadas no alinhamento. Em azul estão destacados os aminoácidos 
que fazem parte do centro ativo conservado em todas as Prxs. O alinhamento foi realizado pelo método 
de Clustal Ômega. 

 

Outra característica que varia ao longo da família das Prxs inclui seu estado 

oligomérico. As Prxs estão descritas como monômeros, dímeros do tipo-A, dímeros 

do tipo-B e também na forma decamérica ou dodecamérica (Karplus, 2015). Já foram 

reportadas estruturas na forma de octâmeros (Li e col., 2005; Quiu e col., 2012) em 

Plasmodium e M. tuberculosis. A atividade de algumas Prxs (Kim e col., 2009; Jang e 
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col., 2004; König e col., 2013; Pan, 2014) está relacionada com a propriedade de 

essas enzimas serem capazes de se organizar em grandes complexos oligoméricos de 

forma reversível (Schröder e col., 2000). Apesar dos distintos estados oligoméricos, a 

estrutura terciária das Prxs é muito similar entre os grupos, exceto pela presença de 

inserções de elementos de estrutura secundária, todas possuem um enovelamento 

característico conhecido como enovelamento Tiorredoxina (enovelamento Trx). Este 

enovelamento não é exclusivo das Prxs, estando presente em um grande número de 

proteínas com variadas atividades enzimáticas (Copley, 2004).  

 O enovelamento Trx consiste em uma folha β central, geralmente composta 

por quatro ou cinco fitas β que estão flanqueadas por α hélices, na configuração β1-

α1-β2-α2-β3-α3-β4-β5-α4 (Figura 5A; Schröder, 1998; Pan, 2006). Em geral, as Prxs 

possuem no mínimo sete fitas β e cinco α hélices (Figura 5B). Na forma reduzida das 

Prxs, a Cysp está localizada na primeira volta da hélice α2, dentro de uma cavidade 

acessível ao solvente, formada por um motivo estrutural loop-hélice e cercada pelos 

resíduos conservados em todas as classes: uma prolina, uma treonina e uma arginina 

(Figura 5C; Flohé e col., 2011).  

 A cadeia lateral da Pro limita a acessibilidade do solvente e do peróxido à 

Cysp, aparentemente protegendo o Cysp-SOH formado após reação com o peróxido de 

sofrer superoxidação. A Arg e a Thr juntamente com a Cysp formam a tríade 

catalítica. A cadeia principal e a lateral da Thr posicionam o próton do grupamento 

tiól da Cysp para abstração por uma base catalítica ainda não identificada, e a cadeia 

lateral da Arg facilita essa abstração, através da estabilização da carga negativa 

formada no enxofre da Cysp (Wood, 2003; Netto e col., 2007; Karplus, 2015). No 

entanto, a função destes resíduos de aminoácidos ainda não está completamente 

elucidada (Karplus, 2015). 
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(A)                       (B) 
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Figura 5: Características estruturais das Prxs. (A): Estrutura da Trx de E. coli (PDB ID: 1XOA; Jeng e 
col., 1994), representando o enovelamento Trx; (B) Estrutura da 2-Cys PrxV de H. sapiens (PDB ID: 
1HD2; Declercq e col., 2001). (C): Sítio ativo da PrxV de H. sapiens indicando a cadeia lateral dos 
principais grupos envolvidos no sítio ativo (Flohé e col., 2011). 

 

  Diferentes propostas de classificação das Prxs já foram utilizadas, resultando 

em divisões que compreende entre quatro a sete famílias (Hofmann, 2002; Copley, 

2004; Mizohata e col., 2005; Rouhier, 2005; Sarma, 2005; Karplus, 2007; Knoops, 

2007; Cha, 2007). A classificação mais recente foi proposta por Nelson e 

colaboradores (2011), na qual as enzimas foram divididas em seis famílias 

(AhpC/Prx1, BCP/PrxQ, Tpx, Prx5, AhpE e Prx6), através de uma ferramenta de 

ßC 
ßC 
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bioinformática chamada DASP (Deacon Active Site Profiler), que concentra 

fragmentos da sequência funcionalmente relevantes que se posicionam próximos ao 

resíduos chaves necessários para a atividade da proteína (Hall e col., 2011; Soito e 

col., 2011), como variação no estado de oligomerização, conformação, elementos da 

estrutura secundária e reatividade da cisteína presente no sítio ativo. 

Família AhpC/Prx1: Também conhecidas como 2-Cys Prxs típicas, é a maior 

subfamília e a mais amplamente distribuída, com membros encontrados em archea, 

bactérias e todas as classes de eucariontes (Nelson e col., 2011). Os membros desta 

subfamília incluem as proteínas AhpC de S. typhimurium, triparredoxinas 

peroxidases, 2-Cys Prxs de plantas, incluindo A. thaliana e Bsa1 de cevada, Tsa1 e 

Tsa2 (leveduras) e as 2-Cys Prxs humana (I, II, III, e IV). Além da estrutura comum 

das Prx, os membros desta subfamília possuem uma Cysr conservada na região C-

terminal, que forma uma ponte dissulfeto intermolecular com o Cysp com interface de 

tipo B (Hall e col., 2011), Embora possam reagir com H2O2 rapidamente com 

constantes de ~107 M-1s-1 (Bang e col., 2012) podem ser superoxidadas em altas 

concentrações de peróxidos a Cysp-SO2H e Cysp-SO3H. Membros desta subfamília 

têm sido vinculados com papéis importantes na sinalização celular (Rhee, 2005). 
Família BCP/PrxQ: BCP significa (“Bacterioferitin comigratory protein”) 

devido ao fato de co-migrarem como bacterioferritina. Estas proteínas são 

predominantemente bacterianas (Jeong, 2000), contudo estão presentes em alguns 

eucariontes como leveduras e plantas (Kong e col., 2000). Embora a maioria destas 

proteínas se encontre na forma monomérica, existem dois exemplos de membros 

desta subfamília na forma dimérica (dímero do tipo-A – PDB 2cx4 e 2ywn). Essas 

proteínas possuem dois resíduos de cisteína na região N-terminal separados por 

alguns aminoácidos e tendem a formar ponte dissulfeto intramolecular com um 

intermediário oxidado estável, semelhante ao mecanismo catalítico 2-Cys-Prx atípico. 

Para PrxQ de bactérias e de plantas, os valores estão na ordem de aproximadamente 

104 - 105 M-1 s-1 para H2O2 (Reeves e col., 2011). Mas empregando as análises 

cinéticas de reações individuais, é possível observar que a reatividade dessas enzimas 

com peróxidos é ainda maior, como é o caso de PrxQ de X. fastidiosa que possui uma 

constante de segunda ordem 4,5 x 107 M-1 s-1 (Horta e col., 2010).  

Família TPx: Os membros da subfamília da Tpx são todos de bactéria e quase 

exclusivamente 2-Cys Prx com a Cysr localizada na mesma subunidade da proteína. A 
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localização da Cysr (>99%) é C-terminal. Embora monoméricas, todas as Tpx 

estudadas formam dímeros de interface-A aparentemente independente do estado 

redox. As Tpx são reduzidas pelo sistema Trx de E. coli e possui valores de kcat /KM 

para redução de hidroperóxido de cumeno na ordem de 3 x 106 M-1 s-1 e um baixo KM 

(9 µM) que demonstra uma maior especificidade pelo substrato quando comparado a 

H2O2 (KM >1,7 mM) (Baker, 2003).  

Família Prx5: Esta subfamília foi nomeada após a descoberta da 2-Cys Prx 

humana (PrxV). Os membros desta subfamília Prx5 estão amplamente distribuídos e 

já foram descritos em bactérias, mamíferos, plantas, fungos e leveduras (Hofmann, 

2002; Knoops, 2007). Formam dímeros do tipo A, e possuem uma Cysr conservada na 

mesma subunidade (Hall e col., 2010; Sarma e col., 2005). A PrxV humana é um 

pouco menos reativa com H2O2 quando comparada a PrxI e PrxII, mas é muito 

eficiente com hidroperóxidos orgânicos (Trujillo e col., 2007a) e peroxinitrito 

(Trujillo e col., 2007b). 

Família AhpE: As proteínas AhpE foram todas encontradas em bactérias 

gram-positivas da ordem Actinomicetos (Li e col., 2005). Incluem membros 

apresentando mecanismo do tipo 1-Cys Prx e 2-Cys Prx. A AhpE de M. tuberculosis 

reage aproximadamente duas ordens de magnitude mais lenta com H2O2 que os 

membros da subfamília AhpC/Prx1 (~105 vs ~107 M-1s-1, respectivamente) e o redutor 

fisiológico ainda permanece desconhecido (Hugo e col., 2009). 

Família Prx6: Esta subfamília foi nomeada de Prx6 após a cristalização da 

primeira Prx em humanos, anteriormente conhecida como “ORF6” (Choi e col., 

1998). Membros desta subfamília incluem proteínas Prx6 de bactérias, 1-Cys Prx de 

A. thaliana e de cevada (chamadas de Per1), Prx1 de S. cerevisiae (mitocondrial) e a 

Prdx6 humana. Possuem baixa similaridade com a subfamília AhpC/Prx1, possui 

somente um resíduo de cisteína conservado na região N-terminal localizado em um 

motivo VCT (Val-Cys-Thr). Formam dímeros do tipo B e em alguns casos grandes 

estados oligoméricos (Hall e col., 2010). A maioria das enzimas dessa subfamília 

possui atividade catalítica do tipo 1-Cys Prx.  

Abordagens de bioinformática também têm sido utilizadas para analisar a 

prevalência e localização da Cysr entre os membros das subfamílias (Tabela 1).  
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Tabela 1: Resumo das subfamílias das Prxs, distribuição filogenética e estrutural (Adaptado de 
Karplus, 2015). 

 

Subfamília Distribuição 
filogenética 

Interfaces e estados 
oligoméricos 

Localização e 
conservação da Cyr 
(quando presente) 

Prx1 
Archea, bactéria, plantas 

e outros eucariontes 
Dímeros tipo-B, decâmeros, 
dodecâmeros através de uma 

interface-A 

C- terminal da 
subunidade 

Prx6 
Archea, bactéria, plantas 

e outros eucariontes 
Dímeros tipo-B, alguns 

decâmeros através de uma 
interface-A 

Maioria 1-Cys Prx 

Prx5 
Bactéria, plantas e outros 

eucariontes (não em 
archea) 

Dímeros do tipo-A α-hélice 5 (~14%)  
Entre β1 e β2 no  

N-terminal (~16%) 

BCP/PrxQ 
Archea, bactéria, plantas 

e fungos (não em 
animais) 

Monômero e dímeros do tipo-A α-hélice 2 (~62%)  
α-hélice 3 (~6%) 

Tpx Bactéria Dímeros do tipo-A α-hélice 3 (>96%) 
AhpE Bactéria Dímeros do tipo-A 1-Cys/incerto 

 

 

Quando comparado com as outras subfamílias descritas anteriormente, as 1-

Cys Prxs têm sido pouco estudadas, devido ao fato de que na maior parte dos casos 

seu redutor biológico permanece desconhecido, com exceção da Prx1 de S. cerevisiae 

e 1-Cys Prx de mamíferos (Prdx6) (Pedrajas e col., 2000; Manevich, 2005). Muitas 1-

Cys Prx não são reduzidas eficientemente pelo sistema Trx, Grx, Srx ou GSH e a 

possibilidade do ascorbato ser um redutor fisiológico das 1-Cys Prx foi proposta 

primeiramente pelo nosso grupo (Monteiro e col., 2007), evidenciando que esse par 

redox ascorbato/ácido sulfênico possa ser relevante em processos in vivo. 

 

1.5 Vitamina C 
 

 1.5.1 Breve história sobre o escorbuto 

 

Relatos encontrados em hieróglifos demonstraram que os egípcios tinham 

conhecimento do escorbuto. Na idade Média o escorbuto desempenhou um papel 

importante em alguns conflitos onde gregos e romanos tiveram seus exércitos 

severamente afetados por essa enfermidade (Sharman, 1974). Era uma doença 

conhecida das zonas nórdicas, especialmente durante os invernos pobres em 

alimentos frescos. A primeira descrição do termo “scurvy” em uma publicação em 

inglês foi encontrada nos registros de Richard Hakluyt em 1589 (Carpenter, 1986). A 
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doença foi melhor descrita e popularizada nas viagens marítimas no século XVIII, 

onde os marinheiros que permaneciam a bordo sem renovar seus suprimentos 

alimentares morriam pelo aumento significativo dessa afecção que evidenciou a 

importância da vitamina C (Carpenter, 1986). 

Desencadeada pela deficiência de vitamina C no organismo, o escorbuto tem 

como primeiros sintomas, manifestações hemorrágicas (petéquias, equimoses, 

sangramento das gengivas) dores nas articulações, fadiga, anorexia, alterações 

cutâneas, infecções e morte (Lind, 1953). James Lind (1716-1794), um cirurgião 

escocês que servia a Marinha Britânica, foi o primeiro a correlacionar a alta 

morbidade e mortalidade dos marinheiros ingleses com a deficiência da vitamina C 

(Lind, 1953). Em 1747, documentou a ingestão de sucos de laranja e limão no 

tratamento do escorbuto, realizando o primeiro estudo clínico de que se tem notícia na 

Medicina. Os resultados de sua experiência foram publicados em 1753 e em 1795 

tornou-se obrigatória a ingestão diária de frutas cítricas na Marinha Britânica. 

A vitamina C foi isolada primeiramente de glândulas suprarrenais, limões e 

laranjas por um fisiologista húngaro chamado Albert von Szent-Gyorgyi (1893-1986) 

em 1928 (Szent-Gyorgy, 1928; Waugh, 1932). Szent-Gyorgyi não conseguiu 

identificá-la, descrevendo a molécula como um açúcar com propriedades ácidas, e a 

batizou de “ignose”, tendo o seu primeiro artigo rejeitado pela revista Biochemical 

Journal. Devido à discordância com o nome proposto, a molécula passou a se chamar 

ácido hexurônico (Szent-Gyorgy, 1963). 

Szent-Gyorgyi juntamente com Hirst e Haworth em 1933, anunciaram a 

estrutura da vitamina C e sugeriram a mudança do nome para ácido ascórbico, por 

inferência a suas propriedades antiescorbúticas (Sharman, 1974). No mesmo ano de 

1933, Reichstein e colaboradores publicaram a síntese do ácido L-ascórbico, que 

ainda hoje forma a base da produção industrial da vitamina C. Em 1937, Haworth 

(Química) e Szent-Gyorgyi (Medicina) são agraciados com o Prêmio Nobel por seus 

trabalhos com a vitamina C (Carpenter, 1986). 
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 1.5.2 Estrutura 

 

O ácido ascórbico (AscH2) também denominado vitamina C é um composto 

hidrossolúvel que corresponde a uma forma oxidada da glicose, C6H8O6 (176,13 

g/mol), sendo uma alfacetolactona de seis átomos de carbono, formando um anel 

lactona com cinco membros e um grupo enadiol bifuncional com um grupo carbonilo 

adjacente (Figura 6; May, 1998). Além disso, existem três outros esteroisômeros: D-

ácido ascórbico, D-ácido isoascórbico e L-ácido isoascórbico. 

 

Figura 6: Estrutura molecular do ácido ascórbico (AscH2). (Retirado de Buettner, 2004).  

 

O ácido ascórbico é um diácido e em condições fisiológicas, 99,95% da 

vitamina C está presente como monânion ascorbato ou somente “ascorbato” (AscH-). 

Assim a forma antioxidante da vitamina C é o ascorbato (Buettner, 2004). As 

primeiras duas etapas da oxidação do ascorbato são reversíveis, permitindo redução 

novamente a ascorbato. A oxidação do ascorbato pode ocorrer diretamente pela perda 

de um átomo de hidrogênio (May, 1998) ou pela perda de um elétron seguida de uma 

rápida desprotonação. Essa reação dá origem ao radical ascorbil (AscH•). Embora esta 

molécula possa reagir com outros radicais livres, o AscH• geralmente decai a 

deidroascorbato (DHA) através de uma reação do tipo de desproporcionamento 

(Buettner, 2004).  

O AscH• e DHA, produtos da oxidação do ascorbato por um e dois elétrons, 

respectivamente, podem ser reduzidos de volta à vitamina C por ação de redutases 

específicas e por elétrons da glutationa, NADH ou NADPH no ciclo ascorbato-

glutationa (Foyer, 2011). Por outro lado, o DHA pode sofrer uma série de oxidações 

O

OH

OHO

HO

OH
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que resultam na formação oxalato e L-treonato que são excretados na urina (Rebec, 

1994). A Vitamina C tem várias formas, dependendo do pH e do estado de oxidação 

(Figura 7).  

 

  
Figura 7: O equilíbrio das espécies redox no sistema ácido ascórbico e deidroascorbato.  AscH2 (ácido 
ascórbico), AscH- (monoânion ascorbato), Asc2- (diânion ascorbato), AscH• (radical ascorbil), Asc•-

(radical ascorbato), DHA (deidroascorbato) (Retirado de Buettner, 2004). 

 

 1.5.3 Mecanismo de ação 

 

O ácido ascórbico é sintetizado a partir da glicose em diversos organismos 

como em animais e plantas (Figueroa-Méndez, 2015). Em animais, a síntese ocorre 

no fígado dos mamíferos (com exceção dos primatas) ou nos rins dos répteis e aves. 

Devido ao fato dessa produção ser concentrada em um órgão específico, os demais 

órgãos apresentam mecanismos para a captação, transporte e estocagem dentro dos 

tecidos. Entretanto, humanos, cobaias, algumas espécies de morcegos e pássaros não 
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são capazes de sintetizar essa vitamina (Rice, 2000). Os organismos incapazes de 

sintetizar o ácido ascórbico possuem um gene não funcional para a enzima L-Gulono-

γ-lactona oxidase, uma enzima associada com a membrana do retículo 

endoplasmático (Linster, 2007), que é requerida no último passo de biossíntese do 

ácido ascórbico (Figura 8). Essa mutação não é fatal entre outros motivos, porque a 

vitamina C é prontamente encontrada e disponibilizada na dieta desses organismos 

(Davey e col., 2000).  

Após a sua ingestão, a absorção ocorre na mucosa bucal, estômago e intestino 

delgado. Os sistemas de transporte associados à membrana plasmática celular 

determinam sua distribuição entre os fluídos intra e extracelulares (Figueroa-Méndez, 

2015). Assim sendo, o fluxo de ascorbato para dentro e fora das células é 

essencialmente controlado por difusão facilitada e transporte ativo, os quais são 

mediados por proteínas de membranas de classes distintas, conhecidos como 

transportadores de glicose (GLUT – glucose transportes) e transportadores de 

vitamina C dependentes de sódio (SVCT – sodium vitamin C co-transporters; Li, 

2007).  

Já em plantas, o passo final da biossíntese do ascorbato é realizado na 

membrana mitocondrial, através da enzima L-Gulono-γ-lactona desidrogenase, que 

está associada ao complexo I da mitocôndria. A enzima oxida o substrato Galactono-

1,4-lactona utilizando o citocromo C oxidado como aceptor final de elétrons 

(Smirnoff, 2000; Szarka, 2013). Posteriormente o ascorbato é oxidado a DHA pela 

enzima ascorbato peroxidase (APX) e transferido para a matriz mitocondrial pelos 

GLUT. O DHA é regenerado pela GSH utilizando elétrons provenientes do NADPH e 

posteriormente transportado para outros compartimentos celulares (Szarka, 2013).  
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Figura 8: Biossíntese do ácido ascórbico (AscH2) em plantas (direita) e animais (esquerda). O 
precursor inicial de ambas as vias é a glicose, que através de uma sequência de reações que evolve 
gasto de energia pela célula, sintetiza o AscH2. As reações são catalisadas pelas seguintes enzimas: 
Plantas: 1’, Glicose-6-fosfato isomerase; 2’, Manose-6-fosfato isomerase; 3’, fosfomanomutase; 4’, 
GDP-manose fosforilase; 5’ GDP-D-manose-3,5-epimerase; 6’ GDP-L-Galactose-fosforilase; 7’ L-
galactose-1-fosfato; 8’, L-Galactose desidrogenase; 9’, L-Galactonono-1,4-lactona desidrogenase. 
Animais: 1, Fosfoglucomutase; 2, UDP-glicose pirofosforilase; 3, UDP-glicose-6-desidrogenase; 4, 
UDP-glucuronato-1-fosfato uridililtransferase; 5, glucuroquinase; 6, glucoronato redutase; 7, 
gulonolactonase; 8, L-gulono-γ-lactona oxidase. A última enzima da biossíntese do L-ácido ascórbico 
não é sintetizada por humanos, cobaias, algumas espécies de morcegos e pássaros (Adaptado de 
Linster, 2007). 
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 1.5.4  Transporte indireto via GLUTs e direto via SVCTs 

 

O DHA passa através da membrana por um mecanismo passivo de difusão 

facilitada (a favor do gradiente) mediada pelo transportador GLUT. Este mecanismo é 

usado indiretamente pela célula para transportar ascorbato para o seu interior através 

de três passos: oxidação extracelular com formação do DHA; seguida do transporte 

por GLUT para o interior da célula e posteriormente, a redução intracelular do DHA 

em ascorbato (Wilson, 2005; Li, 2007).  

Estudos realizados comprovam que entre as várias isoformas de GLUT, as 

GLUT1 e GLUT3 são responsáveis pelo influxo do DHA. Em mamíferos, estas estão 

essencialmente presentes nos osteoblastos, células musculares e retinianas, mediando 

assim o influxo do DHA nas mesmas (Li, 2007). As GLUT1 são também expressas 

nas células endoteliais da barreira hemato-encefálica e são parcialmente responsáveis 

pela acumulação de ascorbato no cérebro. No entanto, a acumulação de ascorbato nas 

células endoteliais da barreira hemato-encefálica depende principalmente dos 

transportadores SVCT (Wilson, 2005; Li, 2007) que realizam o transporte direto e 

ativo (dependente de ATP) de ácido ascórbico para o interior das células.  

Os transportadores SVCT também possuem distintas isoformas. SVCT1 

expressa-se predominantemente nas células epiteliais do intestino, rim e fígado, e 

pode transportar quantidades de ascorbato superiores às necessidades destas células. 

Por outro lado, o SVCT2 está presente em células especializadas e metabolicamente 

ativas, tais como, células do cérebro, olhos e placenta. Além disso, acredita-se estar 

envolvido na manutenção dos níveis intracelulares de ascorbato vitais para a função 

neuronal e proteção contra o estresse oxidativo (Li, 2007).  

 

 1.5.5 Bioquímica redox do ascorbato  

 

O ascorbato apresenta diversas funções biológicas relacionadas ao alto 

potencial de redução, podendo doar um ou dois elétrons para uma variedade de 

oxidantes, como radicais peroxila, hidroxila, superóxido, oxigênio molecular livre e 

óxido nítrico, além de ser capaz de reduzir o radical livre da vitamina E (α-tocoferol), 

que previne a oxidação das membranas biológicas (Rice, 2000). Em adição, atua no 

ciclo ascorbato-glutationa, desempenhando um papel na prevenção da atividade de 

enzimas que contém íons metálicos prostéticos de transição (Gratão e col., 2005). 
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Também funciona como importante cofator para duas enzimas essenciais na 

biossíntese do colágeno: a lisil e a prolil hidroxilases. Essas enzimas catalisam 

reações que levam a adições de grupos hidroxila em resíduos de prolina e lisina,  

estabilizando a tripla hélice do colágeno (Manela-Azulay e col., 2003).  

Na ausência do ascorbato, ocorrem problemas na síntese de hidroxi-lisina e 

hidroxi-prolina e o escorbuto se desenvolve caracterizado por hemorragias 

subcutâneas, fraqueza muscular, gengivas edemaciadas e amolecimento nos dentes. 

Além de atuar como importante cofator para enzimas, tem sido demonstrado que o 

ascorbato regula também a síntese de colágeno tipo I e III, pelos fibroblastos dérmicos 

humanos (Welch e col., 1993). Outras enzimas que utilizam o ascorbato como cofator 

são a dopamina β-hidroxilase, enzima que catalisa a conversão de dopamina em 

norepinefrina e a 7 α-hidroxilase, enzima do primeiro passo para a síntese de ácidos 

biliares, que converte o colesterol a 7 α-hidroxicolesterol (Mayes, 1999).  

O ascorbato é capaz de exercer funções importantes no sistema nervoso, como 

influenciar na formação da bainha de mielina em células de Schwann, estando 

envolvido na síntese de colágeno do tipo IV (Carey, 1987; Eldridge, 1987). O 

ascorbato também apresenta funções específicas na retina (Neal, 1999). Em plantas o 

ascorbato é quantitativamente o antioxidante mais predominante nas células. Foi 

encontrado em todos os compartimentos celulares, em uma concentração média de 2-

50 mM principalmente no estroma e cloroplasto (Foyer, 1993; Smirnoff, 2000; Foyer, 

2009). O ascorbato tem um importante papel na fotossíntese, sinalização redox, 

defesa contra patógenos, detoxificação de metais e xenobióticos, crescimento e 

regulação (Foyer, 2011).  

Paradoxalmente, o ascorbato pode atuar como pró-oxidante podendo 

contribuir para a formação de ROS através da Reação de Fenton, ou seja, reduzido 

Fe3+ em Fe2+ que por sua vez reduz o H2O2, num processo designado ciclo redox, que 

pode gerar •OH, causando danos a lipídeos, DNA e proteínas (Hampton, 2016). 

Contudo, as reações de Fenton mediadas por ascorbato, podem ser controladas no 

sangue humano devido à eficiência de sequestro do ferro por enzimas como as 

ferritinas e transferrinas (Carr, 1999; Li e col., 2010). 

O ascorbato também pode modular o crescimento e diferenciação celular, 

reduzindo ou estimulando o crescimento de células tumorais dependendo do tipo 

celular (Alcain, 1994). A combinação de ascorbato e α-tocoferol, induz a proliferação 

e síntese do DNA em células endoteliais arteriais humanas (Ulrish-Merzenich e col., 
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2002). Assim, essa combinação pode atuar “preventivamente” na formação de placas 

ateroscleróticas promovendo a re-endotelização inibindo a proliferação vascular 

aterosclerótica (Ivanov, 1997). 

A possibilidade de o ascorbato ser um redutor fisiológico das 1-Cys Prx foi 

proposta primeiramente pelo nosso grupo (Monteiro e col., 2007), mas ainda faltam 

dados cinéticos detalhados mostrando a relevância do processo. Nesse trabalho 

apresentaremos resultados caracterizando cineticamente a redução das 1-Cys Prx por 

ascorbato, o que servirá de apoio para possíveis considerações sobre a relevância 

biológica desse processo. 
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V. Conclusões 

  
Tomando em conjunto os resultados obtidos neste trabalho, essa é a primeira 

descrição cinética da redução de 1-Cys Prxs de diferentes grupos taxonômicos 

utilizando o ascorbato como redutor. Estes dados indicam que o ascorbato pode ser 

considerado um redutor das 1-Cys Prx de A. fumigatus (AfPrxA), de P. aeruginosa 

(LsfA), S. cerevisiae (Prx1), T. aestivum (TaPER1) e R. novergicus (Prdx6). Além 

disso, foi capaz de reduzir os ácidos sulfênicos presentes na GAPDH e Papaína, 

podendo considerar esse processo relevante fisiologicamente em compartimentos 

celulares onde a concentração de ascorbato é elevada. 

O ensaio de competição utilizando DCPIP e desenvolvido por nosso grupo foi 

muito útil para caracterização cinética da redução das proteínas por ascorbato, porque 

durante muitos anos essa caracterização foi bastante complicada até a estabilização 

deste método. Nesse sentido, as plantas apresentam-se como organismos convenientes 

para estudos posteriores, uma vez que o ascorbato é um componente muito abundante 

nesses organismos, atingindo altas concentrações em determinados compartimentos 

celulares (Smirnoff, 2000). Assim, a interação da família das 1-Cys com ascorbato 

motiva a continuidade da exploração do papel fisiológico do ascorbato e também qual 

o mecanismo molecular na função enzimática das 1-Cys Prx e na sua regulação. 
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