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Ora, a fé é o firme fundamento das

coisas que se esperam, e a prova das coisas

que não se vêem. (Hebreus 11:1).
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Resumo

Compostos carcinogênicos estruturalmente diversos ligam-se

covalentemente ao DNA formando adutos que, se não reparados, provocam

mutações. Inicialmente relacionados apenas a compostos exógenos,

atualmente há várias evidências de que compostos gerados endogenamente

poderiam modificar o DNA gerando adutos. Dentre os compostos endógenos,

os produtos carbonílicos a,~-insaturados destacam-se pois reagem como

agentes alquilantes bifuncionais com as bases do DNA, formando adutos

exocíclicos.

O 2,4-decadienal (DDE) é um aldeído a,~-insaturado que além de estar

presente em alimentos e poluentes, é um dos mais importantes produtos da

lipoperoxidação. Embora há várias indicações sobre a ação genótoxica do

DDE, nenhum aduto deste composto com nucleobases havia sido

caracterizado.

O presente trabalho mostrou que o DDE é um agente alquilante versátil

sendo capaz de gerar cinco adutos diferentes. Este estudo também mostrou

que o DDE é capaz de gerar os mesmos adutos que outros dois importantes

produtos da lipoperoxidação: o 4-0H-nonenal e o 2-octena1.

Todos os adutos foram detectados em DNA tratado in vitro com o DDE.

Para possibilitar a detecção dos adutos em sistemas mais complexos, foi

desenvolvido um método extremamente sensível baseado em HPLC

interfaceado com espectrometria de massa em tandem com ionização por

electrospray.

Foi também desenvolvida uma estratégia de incorporação de um dos

adutos (111) em oligonucleotídeos por via química. A estratégia foi utilizada

com sucesso na incorporação do aduto em oligonucleotídeos de sequências

diversas. Os oligonucleotídeos foram utilizados em ensaios de reparo por

excisão de base e replicação in vitro.
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Abstract

Structurally diverse carcinogenic compounds bind covalently to DNA

producing adducts that can, if not repaired, lead to mutations. Firstly

restricted to exogenous compounds, nowadays there are evidences that

compounds endogenously generated can modify DNA forming adducts.

Among these endogenous compounds, a,~-unsaturated carbonyl products are

of special interest due their reactivity as bifunctional alkylating agents

towards DNA bases leading to exocyclic adducts.

2,4-decadienal (DDE) is an a,~-unsaturatedaldehyde that in addition to

be present in food and pollutants, it is one of the most important lipid

peroxidation products. Despite of many indications about the DDE genotoxic

properties, there was no information about adducts produced between this

compounds and nucleobases.

This work showed DDE as a versatile DNA alkylating agent being able

to generate five different adducts. This study also showed that DDE can

generate the same adducts produced from two other important lipid

peroxidation products: 4-0H-nonenal and 2-octena1.

All adducts were detected in DNA treated in vitro with DDE. To allow

adduct detection in more complex systems, we developed a highly sensitive

method based on HPLC coupled to electrospray/tandem mass spectrometry.

A strategy to incorporate one adduct (111) into oligonucleotides was also

developed. The strategy was successfully applied in the adduct incorporation

into diverse sequences of oligonucleotides. They were utilized in base

excision repair and in vitro replication experiments.
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Capítulo 1: Introdução Geral

1.10DNA

o ácido desoxirribonucléico (DNA) possui um papel central na vida

celular por ser o repositário da informação hereditária. Essa informação é

preservada ao longo das gerações celulares através da replicação, onde o DNA

sofre duplicação gerando moléculas idênticas à original. O DNA determina

também de uma maneira exata e específica a síntese das proteínas que são

características de cada atividade e tipo celular.

O DNA é uma molécula heteropolimérica formada por duas cadeias

polinucleotídicas antiparalelas enroladas helicoidalmente uma em torno da

outra (dupla hélice) 1. Essas cadeias têm seu esqueleto constituído por ácido

fosfárico e o açúcar 2'-desoxirribose, conectados por ligações éster entre o

ácido fosfárico e as hidroxilas das posições C-3' e C-5' do açúcar. À

desoxirribose encontram-se ligadas também uma das quatro bases

heterocíc1icas: adenina e guanina (purinas), e citosina e timina (pirimidinas)

(Figura 1.1) com o carbono C-l'.

As duas cadeias polinucleotídicas na dupla hélice estão associadas

através de pontes de hidrogênio entre as bases nitrogenadas (Figura 1.2). Em

condições usuais, a guanina (G) liga-se especificamente apenas com a citosina

(C) enquanto que a adenina (A), liga-se especificamente apenas com a timina

(T). Tais interações são chamadas de pareamento das bases e as bases

pareadas (C com G ou A com T) são ditas complementares.

O esqueleto açúcar-fosfato se encontra na porção externa da molécula e

porta cargas negativas nos grupos fosfato. As bases localizam-se no interior da

molécula como estruturas planas perpendiculares ao eixo da hélice. Elas

estabilizam a dupla hélice através das pontes de hidrogênio entre as bases

complementares e através de interações hidrofábicas resultantes do

empilhamento das bases.
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Figura 1.1: Estrutura de um segmento de DNA
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3

... H-N~
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Figura 1.2: Representação das pontes de hidrogênio entre as bases
complementares

1.2 Danos no DNA

Como qualquer macromolécula biológica, a vida do DNA não é

ilimitada 2. A integridade da molécula do DNA é ameaçada por diversos

agentes externos e internos. Entretanto, essa idéia é recente. Até meados da

década de 80 o foco das atenções eram as lesões originadas por xenobióticos

como hidrocarbonetos aromáticos policíclicos, aminas aromáticas,

nitrosaminas, drogas anti-tumorais de primeira geração e também aquelas

oriundas da ação de radiações ultravioleta (UV-A, B e C) e ionizantes (X e y).

Os pesquisadores naquele período eram incapazes de detectar lesões no DNA

1-3



Capítulo 1: Introdução Geral

em tecidos não tratados, o que os levou a pensar que o DNA genômico de

animais e humanos normais era isento de lesões. Um fato que abalou bastante

a idéia do DNA intocável foi a constatação que mesmo na ausência de agentes

agressores o DNA se decompõe espontaneamente dentro de cada célula. Uma

das alterações espontâneas mais freqüentes é a clivagem da ligação glicosídica

entre a desoxirribose e a base. Estima-se que cada célula humana perde entre

2000 e 10000 bases purínicas por dia 3. O resultado desse processo é a geração

de os sítios apurínicos e apirimidínicos que induzem quebra da cadeia por

eliminação ~ 4.5. Outra alteração espontânea importante é a desaminação 6.7.8.

O desenvolvimento de métodos analíticos ultra-sensíveis mostrou que

além da instabilidade química intrínseca da molécula do DNA, um nível basal

de danos no DNA pode ser verificado em tecidos de animais e humanos

normais. Isso indica que agentes internos, como produtos gerados no

metabolismo energético celular, são capazes de danificar o DNA.

1.2.1 Lesões promovidas por espécies reativas do oxigênio e do

nitrogênio

Indispensável à vida aeróbica, o oxigênio pode ser em algumas

circunstâncias deletério à célula devido a formação de espécies altamente

reativas e capazes de interagir com diversas biomoléculas, incluindo o DNA.

Recentemente foi verificado que algumas espécies reativas de nitrogênio

também são formadas in vivo e poderiam contribuir significativamente nos

processos de danos no DNA.

1.2.1.1 Radical hidroxila

Dentre as espécies reativas de oxigênio, o radical hidroxila (HO·)

merece destaque pela multiplicidade de produtos que ele é capaz de gerar

reagindo com o DNA (Figura 1.3). Sua produção em organismos vivos é

atribuída principalmente à redução do peróxido de hidrogênio por Fe+2

(reação de Fenton) 9. Esse radical por sua alta reatividade pode interagir com

várias porções do DNA, danificando-o.
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o radical hidroxila pode se adicionar nas posições 4, 5 e 8 das purinas.

Por exemplo, a adição do HO· à posição 8 da dG produz um intermediário

radicalar que pode por sua vez gerar 2,6-diamino-4-hidroxi-5

formamidopirimidina (Fapi-dG) 10 após oxidação e protonação e 8-oxo-2'

desoxiguanosina (8-oxo-dG) 11 após redução. Embora não seja necessariamente

o produto de oxidação do DNA mais abundante, a 8-oxo-dG tem sido a mais

extensivamente estudada devido simplesmente à facilidade com a qual pode

ser medida em tecidos e fluidos biológicos. Outra ação do HO· é a abstração de

elétrons, por exemplo, atacando o açúcar, leva a formação de um radical

centrado no carbono 5' da dG ou dA e este por sua vez, ataca a dupla ligação

C-8,N-7 formando os produtos (5'R ou S)-ciclodG 12 e (5'R ou S)-ciclodA 13.

As pirimidinas são também atacadas pelo HO· gerando diversos

produtos. A timina, por exemplo, pode sofrer abstração de elétron ou do grupo

metila. Os radicais gerados são convertidos em vários peróxidos que

posteriormente são decompostos em timina-glicóis 14. Similarmente, às

purinas, as pirimidinas também podem sofrer adições do HO· às duplas

ligações. A citosina por exemplo, é convertida a 5-0H-dC após ataque do HO·

na dupla ligação C-5,C-6 15.
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Figura 1.3: Alguns dos produtos gerados pela reação do radical hidroxila com
as bases do DNA.

1.2.1.2 Oxigênio singlete

o oxigênio singlete CÜ2), espécie eletronicamente excitada do oxigênio

molecular, pode ser gerado em vários eventos de relevância biológica como a

fotossensibilização do oxigênio molecular por moléculas como a riboflavina e

seus derivados (FMN e FAD), clorofilas, bilirrubina, retinal e várias porfirinas

(livres ou ligadas a proteínas)16.

Ao contrário do HO·, o oxigênio singlete é bastante seletivo ao reagir

com o DNA. A modificação da dGuo por 102 já é bem conhecida 17,18,19 e

acredita-se que a reação ocorre através de uma cicloadição Diels-Alder (Figura

1.4). A decomposição do endoperóxido correspondente pode originar dois

produtos, o 4-hidroxi-8-oxo-4,8-dihidro-2'-desoxiguanosina (4-0H-8-oxo-dG) e

o 8-hidroperoxi-2'-desoxiguanosina (8-00H-dG). ü último, após sofrer

redução origina a 8-oxo-dG.
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S-oxo-dG
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Figura 1.4: Mecanismo de formação da 8-oxo-2'-desoxiguanosina e 4-0H-8
oxo-2'-desoxiguanosina pelo ataque oxigênio singlete a 2'-desoxiguanosina.
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1.2.1.3 Peroxinitrito

o peroxinitrito (ONOO-) é um agente oxidante extremamente poderoso

gerado pela reação do óxido nítrico com o ânion superóxido. A partir de duas

constatações infere-se que o ONOO- pode desempenhar um papel bastante

relevante in vivo: a eficiência com a qual o óxido nítrico e o superóxido

reagem produzindo o ONOO- (k - 7 x 109 M-1s-1
) e o fato de que podem ser

produzidos simultaneamente por células como macrófagos, neutrófilos,

células de Kupffer, neurônios e endoteliais 20,21.

O padrão de produtos gerados pelo peroxinitrito é complexo. Embora os

produtos principais sejam a 8-oxo-dG e a 8-nitro-dG, o ONOO- reage ainda

mais eficientemente com esses produtos gerando vários outros produtos de

oxidação 22 (Figura 1.5).

ácido cianúrico

O

HO-)-~
o >=0

HN,
ácido oxalúrico dR

o HN~~

HN:J~>=O ... oJ-N>=O

o H2N~N N, ONOO - 'dR

HN:JN ~ S-oxo-dG dR 5-iminoimidazolidina-
I , ONOO - ~ 2,4-diona

H2N~N N, Jt _ ~ o NH

dG dR~ HN::::-..XN
}-N02 HNÁNJlNH

H2N-4N N, J-.. Á 2
HOp dR o N, o

8-nilro-dG dR
dR ==

2,4,6-lrioxo-[1,3,5]-
OH lriazinano-1-carboxamidina

Figura 1.5: Produtos gerados pela oxidação da dG pelo peroxinitrit0 22
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1,3 A lipoperoxidação

Devido a sua abundância, os ácidos graxos polinsaturados são um dos

principais alvos do ataque de radicais livres em células. Esse ataque

desencadeia um processo conhecido como lipoperoxidação que funciona

como uma cascata autocatalítica e pode ser dividido em três etapas: iniciação,

propagação e terminação 23,24 (Figura 1).

Iniciação Propagação Terminação

L' Fe- J + OH-

LüüH UW' Aldeídos
Cetonas
Epóxídos
Hidrocarbonetos

Figura 1.6: Esquema das etapas da lipoperoxidação 24

Tal processo é iniciado por especles como o radical hidroxila que

possuem reatividade suficiente para abstrair um átomo de hidrogênio de um

grupo metileno adjacente a uma insaturação,. O radical L· formado na

abstração do átomo de hidrogênio sofre rearranjo molecular formando um

dieno conjugado. Sob condições aeróbicas, o radical L· combina-se com O2

originando um radical peroxila (LOO') que por sua vez pode abstrair um H' de

outro ácido graxo, formando um hidroperóxido (LOOH) e outro L',

propagando assim a reação 24. O Fe+2 pode catalisar a decomposição do

hidroperóxido em radical alcoxila (LO') e ânion hidroxila. Finalmente, o

radical alcoxila pode sofrer decomposição por cisão ~ gerando uma mistura

extremamente complexa de produtos incluindo aldeídos, cetonas, epóxidos e

hidrocarbonetos 24,23.

A peroxidação lipídica tem sido relacionada com vários eventos

biológicos importantes, como danos celulares causados pela administração de

xenobióticos 25,26, com pigmentos associados ao envelhecimento 27,28, à doenças

vasculares 29,30 e ao câncer 24,31.
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Estes. efeitos deletérios em sistemas biológicos têm sido associados com

os radicais peroxila e alcoxila e os hidroperóxidos lipídicos produzidos

durante as etapas iniciais e intermediárias do processo 32. Entretanto, a

atenção de vários grupos tem se voltado para produtos não radicalares do

processo de lipoperoxidação. Esses produtos finais são mais estáveis do que os

radicais livres que iniciaram a peroxidação lipídica e os radicais lipídicos

formados durante o processo. Por esta razão podem difundir-se de sua origem

(membranas) e alcançar e atacar alvos intra ou extracelular que estão distantes

do local em que foram formados e atuariam como segundos mensageiros

tóxicos dos radicais livres 33.

Muitos dos produtos finais da lipoperoxidação são altamente reativos e

tem sido demonstrado que podem reagir diretamente com o DNA e causar

danos genéticos ou serem metabolizados a epóxidos, conhecidos como agentes

alquilantes de DNA com alta atividade mutagênica 33,34,35,36. Entre estes

compostos, os mais importantes e mais extensivamente estudados são os

aldeídos. O resultado final da lipoperoxidação é dependente da composição da

membrana envolvida, na tabela 1.1, estão relacionados os produtos

carbonílicos identificados por Esterbauer 37 no clássico modelo de

lipoperoxidação de microssomos de fígado de rato estimulada por ADP-Fe+2
•

n-alcanais 2-alcenais hidroxialcenais outros

propanal acroleina 4-hidroxühexenal malondialdeído

butanal pentenal 4-hidroxioctenal 2,4-heptadienal

pentanal hexenal 4-hidroxinonenal 2,4-decadienal

hexanal heptenal 4-hidroxiundecenal hidroxioctanal

octenal 4-hidroxi-2,5-nonadienal butanona

4,5-dihidroxidecenal 2-pentanona

3-pentanona

2-octanona

Tabela 1.1: Produtos carbonílicos provenientes da peroxidação lipídica de
microssomos de fígado de rato na presença de NADPH, ADP-ferro. Modificado

de Esterbauer 37.
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1.3.1 Genotoxicidade de compostos carbonílicos a,p-insaturados

Dentre os produtos finais da lipoperoxidação, os carbonílicos a,~

insaturados destacam-se. A conjugação da dupla ligação à carbonila torna-os

eficientes agentes eletrofílicos e conseqüentemente podem reagir com

macromoléculas biológicas nucleofílicas, como as bases dos ácidos nucléicos
38

Vários destes compostos como a acroleína 39, o crotonaldeído 40, a metil

vinil cetona 35, a 2-ciclohexen-l-ona 4\ os 2-alcenais, os 2,4-alcadienais, e os 4

hidroxialcenais 39, são mutagênicos. Isso foi verificado através do teste de

Ames, utilizando Salmonella typhimurium sem ativação metabólica.

Em eucariotos foi demonstrado que malonaldeído (MDA) provoca

aumento de mutações em células de linfoma 42 e produz vários danos ao DNA

em fibroblastos em cultura 43. Acroleína induziu efeitos genotóxicos em

células epiteliais bronquiais 44 e mutagênese em fibroblastos de Xeroderma

pigmentosum humana 45. Foram verificados vários efeitos do 4-hidroxinonenal

(HNE) em células de ovário de hamster em cultura como fragmentação e troca

de cromátides irmãs 34, mutagênese em células pulmonares de hamster V 79 46

e danos no DNA de hepatócitos em concentrações equivalentes às encontradas

in vivo 36.

Em sistemas in vivo, detectou-se que uma dieta com ácidos graxos

polinsaturados oxidados aumenta a taxa de tumores mamários em

camundongos 47. O MDA mostrou-se carcinogênico em ratos e camundongos
48

1.3.2 Lesões promovidas por produtos da lipoperoxidação: Adutos

exocíclicos

Os adutos exocíclicos são modificações covalentes no DNA resultantes

do ataque de compostos eletrofílicos bifuncionais. Tais modificações

envolvem os sítios das bases que geralmente estão envolvidas nas pontes de

hidrogênio que mantêm a estrutura de dupla hélice do DNA 49. Tais adutos

consistem na adição de um anel de 5 ou 6 membros com vários graus de

insaturação às bases: adenina, citosina ou guanina (Figura 1.7). Os tipos de
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adutos mais amplamente estudados até o momento são: os derivados do

malonaldeído, os propano- e os eteno (e)-adutos.

o
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~..A_-JlN

N N I

dR

OH O
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N N N
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~
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dR dR

1,N6_edA 3.N4_edC N2,3-edG

Figura 1.7. Estruturas de alguns adutos exocíclicos.

o malonaldeído (MDA) é um dos mais abundantes produtos gerados

pela lipoperoxidação 50. O MDA é capaz de reagir com a adenina, citosina e

guanina, sobretudo com a última, formando adutos do tipo pirimidopurinona

(M1dG) 51 (Figura 1.8).

o

~NJy~
~-.À..JlN

N N I
dR

M,dGuo

Figura 1.8. Reação do MDA com a dGuo formando o aduto pirimidopurinona.

Os propano adutos são formados a partir de alcenais como a acroleína,

o crotonaldeído e o trans-4-hidroxi-2-nonenal (HNE). Eles foram pela primeira

vez caracterizados na reação da desoxiguanosina com o crotonaldeído, onde

foram encontrados um par de diastereoisâmeros da 1,~

propanodesoxiguanosina 52. Posteriormente foi demonstrada a generalidade da

formação de propanoadutos por enais via adição de Michael com a acroleína 53

e outros enais de cadeia mais longa como o 2-hexenal e o HNE 54 (Figura 1.9).
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o O
Adição de O O OH O

I + HN~N~ Michael lHN~N~ t~N,. ,. N I ~HN~N N R N~N N R NAN NR 2 I
dR H ~R H ~R

Alcenal dGuo
Propanoaduto

Figura 1.9: Reação entre alcenais e a guanina via adição de Michael,
resultando na formação de propanoadutos.

Embora os alcenais sejam compostos relativamente reativos, eles podem

ter sua reatividade aumentada se forem oxidados a epoxialdeídos. A reação de

epoxialdeídos com as bases do DNA resulta na formação de etenoadutos. Essa

classe de adutos de DNA tem recebido atenção especial de vários grupos de

pesquisa no mundo por sua relação com vários compostos carcinogênicos. Os

mecanismos de formação e outras propriedades dos etenoadutos serão

discutidos no capítulo seguinte.

1.4 O trans, trans-2,4-Decadienal (DDE), bases de Schiff e o DNA

fluorescente: Justificativa Geral

Existem numerosas possibilidades de se modificar a estrutura do DNA.

Tais modificações podem disparar processos patológicos como mutagênese e

carcinogênese. Dentre os agentes potencialmente modificadores do DNA, os

produtos da lipoperoxidação têm recebido atenção de vários grupos de

pesquisa, pois como são formados in vivo podem constituir uma fonte

endógena e constante de lesão no DNA.

Entretanto praticamente todos os estudos feitos até o início desse

projeto envolviam apenas dois dos produtos da lipoperoxidação: o

malonaldeído (MDA) e o 4-hidroxinonenal (HNE). Algumas constatações nos

motivaram a estudar um terceiro aldeído gerado na lipoperoxidação, o

trans,trans-2,4-decadienal (DDE). Experimentos realizados no laboratório do

Prof. Rogério Meneghini em colaboração com o nosso grupo mostraram que o

tratamento de células em culturas com um complexo de ferro, sabidamente

forte indutor da lipoperoxidação, tornava o DNA dessas células fluorescente.
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As características de fluorescência exibida (À.exc = 310 nrn, À.emis = 420 nm)

eram bastante próximas daquelas de produtos do tipo base de Schiff 37. Alguns

autores também haviam constatado a formação de produtos fluorescentes na

reação de produtos da oxidação de ácidos graxos (metil linoleato e linolato)

com o DNA in vitro 55. O mesmo grupo estudou a formação de compostos

fluorescentes pela reação de produtos de oxidação do metil linoleato com o

DNA e verificou que dentre eles, dois aldeídos se destacavam, o DDE e o 2

octenal 56,57. Os autores tentaram caracterizar quimicamente os produtos

fluorescentes, mas não obtiveram sucesso.

Tais indícios sugeriam uma correlação entre a lipoperoxidação e a

fluorescência gerada no DNA. Portanto nosso objetivo inicial era a

caracterização de algum produto que poderia ser responsável pela

fluorescência no DNA. O DDE parecia ser um candidato bastante interessante

para esse estudo e a caracterização de algum aduto fluorescente formado entre

esse aldeído e o DNA não só responderia a questão inicial como também

possibilitaria a utilização do mesmo como marcador da lesão no DNA

promovida pela lipoperoxidação.

Portanto nesse trabalho procuramos responder a essas questões

inicialmente levantadas e a outras que surgiram no desenvolvimento do

projeto. Como três etapas bastante distintas foram realizadas, elas serão

apresentadas separadamente em três capítulos.

No capítulo seguinte, são apresentados os estudos envolvendo a

caracterização química dos adutos formados entre o DDE e a 2'

desoxiadenosina.

O terceiro capítulo é dedicado à detecção dos adutos, especialmente ao

desenvolvimento de um método de detecção dos adutos por cromatografia

líquida de alta performance associada à espectrometria em tandem com

ionização por electrospray de elétrons.

Uma estratégia de incorporação de um dos adutos em DNA sintético por

via química e alguns estudos de propriedades biológicas do aduto incorporado

em oligonucleotídeos são apresentados no último capítulo.
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2.1 Introdução

2.1.1 Etenoadutos - Descoberta e Mecanismos de Formação

Devido as suas relações com compostos químicos comprovadamente

carcinogênicos como o cloreto de vinila e o uretano, os etenoadutos (Figura

2.1) tem sido uma das classes de adutos exocíclicos de DNA mais

extensivamente estudada 1.

Os etenoadutos foram pela primeira vez sintetizados em 1971 por

Kochetkov e colaboradores ao reagir N-9-metiladenina e a N-1-metilcitosina

com o cloroacetaldeído obtendo respectivamente 1,N'-E-N-9-metiladenina e

3,W-E-N-1-metilcitosina 2. Posteriormente outros autores descreveram a forte

fluorescência exibida pela 1,N'-E-2'-desoxiadenosina (EdA) principalmente, e

também em menor grau pela 3,W-E-2'-desoxicitina (EdC) 3. A fluorescência

agregada aos nucleosídeos e coenzimas como o ATP foi utilizada como probe

em estudos bioquímicos 4. O cloroacetaldeído também reage diretamente com

a guanina, produzindo dois adutos: 1,~-etenoguanina e ~,3-etenoguanina

(Figura 2.1) 5.

r N 1[1..]c0 °~:rN., N,J HN I N., (yYN.,
~NJlN O~N N~N N N~' .JlN

I I \ I I H N I
dR dR \=.1- dR dR

1,N6_EdA 3,N4_EdC N2,3-EdG 1,N2_EdG

Figura 2.1: Estrutura do etenoadutos formados na reação entre o
cloroacetaldeído e os nucleosídeos desoxiadenosina, desoxicitidina e

desoxiguanosina. dR = desoxiribose.

Os compostos formadores de eteno adutos podem ser divididos em dois

grupos segundo a necessidade de serem convertidos a intermediários mais

reativos ou não. Os aldeídos a-halogenados (como o anteriormente

mencionado cloroacetaldeído), a-halocetonas e o ácido mucoclórico reagem

diretamente com as bases in vítro. Os haletos de vinila, os haloalcanos,

aldeídos a,~-insaturados e vários outros produtos com potencial de formar
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etenoadutos precisam ser previamente convertidos a intermediários mais

reativos. Esta ativação pode ser feita in vivo pelas enzimas do grupo citocromo

P450' principalmente pela subforma 2El, que parece ser o principal catalisador

da oxidação do cloreto de vinila, bem como do brometo de vinila, acrilonitrila

e vinil carbamato 6. O metabólito formado, o haloxirano, pode sofrer rearranjo

produzindo o haloacetaldeído, entretanto, há evidências apontando o primeiro

como sendo o mais relevante no processo, por ser altamente reativo (Figura

2.2) 7.

(O+~H2
-H+ ~)X P450

-x- N) »- N I
&x .. oÁN oÁN

3,N4_EdC
H2C=f -H2O»-

N5
I I

'\+
Haleto de vinila Halooxirano dR dR

j oÁNI OH HO
I

dC ~NH CNH (:NHdR
x~O -x- -H2O

»o XN~ »- HN~ ... HN~
Haloacetaldeido oÁNI oÁN oJ.-.N

I I I
dR dR dR

Figura 2.2: Via proposta para a formação de etenoadutos (como exemplo a
3,~-EdC) por haloacetaldeídos.

2.1.2 Formação por aldeídos a,~·insaturados

Aldeídos a,~-insaturados também podem, após serem ativados aos

epóxidos correspondentes, reagir com nucleosídeos produzindo etenoadutos.

Nair e Offerman 8 verificaram que a reação do epóxido do crotonaldeído com a

guanosina produziu 1,~-EdG com um rendimento de 40%. Similarmente, o

glicidal~eído, o epóxido da acroleína também forma um 1,~-Eaduto

substituído após sua reação com a guanosina 9, O mecanismo proposto por

Nair e Offerman para a reação entre os epoxialdeídos e a guanina envolveria a

adição nucleofílica do grupo amino exocíclico da guanina ao carbono

aldeídico do epóxido e ciclização via ataque nucleofílico do nitrogênio 1 ao
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carbono do epóxido produzindo um intermediário que, após desidratação,

origina os etenoadutos (Figura 2.3).

CitP450 HO
R~O ROOH R~O HN/-

H~>r..
+HN~-

..
H O H

aldeído 2 N -
epóxido dG, dA or dC H

a,~-insaturado

!-H,O
:~ -N"

Cl- -RCHOH !j~
011( N -

N - H
H

etenoadutos

Figura 2.3: Mecanismo para a formação de etenoadutos por aldeídos a,f3
insaturados.

A relevância dos etenoadutos foi largamente ampliada pelos trabalhos

de Sodum e Chung que mostraram que o trans-4-hidroxinonenal (HNE) , após

oxidação era também capaz de formar etenoadutos ao reagir in vitro com a

desoxiguanosina 10 e com a desoxiadenosina 11 A importância de tais

trabalhos reside no fato de que, pela primeira vez, foi mostrado que um

composto formado endogenamente também era capaz de gerar esse tipo de

lesão. Conseqüentemente, além de estarem relacionados com compostos

carcinogênicos exógenos, tais adutos poderiam ser formados por produtos do

metabolismo e contribuir nos processos carcinogênicos espontâneos.

Suporte adicional a essa hipótese foi fornecido pelo trabalho de EI

Ghissassi e colaboradores 12 que mostrou uma relação direta entre a

lipoperoxidação e a formação de etenoadutos. Os autores verificaram que a

incubação de uma suspensão de microssomas de fígado de rato na presença de

agentes indutores de lipoperoxidação com nucleotídeos levava à formação de

edA e edC in vitro.

O epóxido correspondente do HNE, o 4-hidroxi-2,3-epoxinonanal, é

capaz de formar além da edA e edC, etenoadutos substituídos com o grupo

dihidroxiheptila. Devido à escassez de informações acerca de outros produtos
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da lipoperoxidação, a responsabilidade da formação dos etenoadutos in vivo

tem sido atribuída primordialmente ao HNE.

2.1.3 O trans,trans-2,4-decadienal (DDE)

Embora o HNE mereça destaque pela sua abundância e toxicidade, há

diversos outros aldeídos potencialmente perigosos dentre os produtos da

lipoperoxidação. Nosso trabalho concentrou-se em outro produto, o

trans, trans-2,4-decadienal (DDE).

O DDE é um aldeído amplamente distribuído no ambiente. Ele tem sido

encontrado como um contaminante na água 13, como aromatizante natural em

plantas 14.15, e como aromatizante em vários tipos de alimento como peixe 16,

frango 17, carne 18 e pão 19. O DDE pode ser encontrado ainda na constituição

de secreções defensivas de insetos 20 e pode ser gerado também,

enzimaticamente a partir de ácidos graxos polinsaturados pela ação de

lipoxigenases de plantas 21.

Entretanto, além de sua importância ambiental, o DDE tem despertado

interesse principalmente por ser um dos principais aldeídos gerados pela

lipoperoxidação in vitro 22.23 e in vivo 24. Kaneko e colaboradores 25 estudando o

efeito citotóxico de vários produtos da lipoperoxidação em células endoteliais

humanas em cultura, verificaram que o DDE foi o mais tóxico dentre os

produtos testados. Outros efeitos deletérios do DDE foram verificados por

outros grupos como inibição do crescimento celular, depleção de glutationa e

fragmentação do DNA 26.

Alguns trabalhos anteriores ao nosso tentaram caracterizar produtos da

reação do DDE com o DNA. Esses estudos foram iniciados pela observação da

formação de compostos fluorescentes entre produtos da oxidação do

linolenato com o DNA. Fujimoto e colaboradores 27, detectaram a formação de

produtos com espectro de fluorescência com À-exc =315 nm e À-emis =420 nm, na

reação entre epidióxidos hidroperóxidos do linolenato e o DNA na presença

de metais e agentes redutores. Tais epidióxidos hidroperóxidos são os

precursores de 2,4-alcadienais 28. Dentre os produtos da oxidação do

linolenato, mostrou-se que os 2,4-alcadienais e o 2,4,7-decatrienal eram os
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principais responsáveis pela formação de produtos fluorescentes 28. Hasegawa

e colaboradores 29 mostraram posteriormente que o DDE e o 2-octenal, dentre

os produtos de oxidação do linolenato, eram os mais eficientes na formação de

produtos fluorescentes. Os mesmos autores verificaram que os dois aldeídos

reagiam mesmo na ausência de Fe+2 e ascorbato, sugerindo uma reação direta

com o DNA. Esses autores obtiveram alguns dados espectroscópicos dos

produtos e propuseram estruturas tentativas (Figura 2.4).

Produto 1

A

O

'9' N

tJC~
N N

H

CH3 O

H'C~JcNN
N I ~
~ N

N H
B

Produto 2

Produto 3

O

A

I ~

tJC~
N N

H B

Figura 2.4: Estruturas propostas por Hasegawa e colaboradores. 29 para os
produtos fluorescentes formados na reação entre produtos do metillinoleato e

a adenina.
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2.2 Objetivos e Justificativas

As lesões em DNA estão implicadas em diversas patologias humanas,

inclusive o câncer. Até recentemente, assumia-se que as principais fontes de

danos em DNA eram os agentes químicos exógenos. Entretanto, cada vez mais

surgem evidências de que em células normais, existem adutos de DNA

formados por substâncias endógenas, como as produzidas pelo metabolismo

oxidativo. Os produtos secundários da peroxidação lipídica são de interesse

especial, pois não seriam simplesmente remanescentes ou produtos finais da

lipoperoxidação, mas segundos mensageiros tóxicos e amplificadores da ação

de radicais livres nas células. Há um número crescente de publicações

mostrando a ação genotóxica dos aldeídos gerados na lipoperoxidação,

especialmente do malonaldeído e do 4-hidroxinonenal, entretanto, pouca

atenção tem sido dada a outros produtos da lipoperoxidação como o

trans,trans-2,4-decadienal (DDE). O DDE tem sido reportado corno um dos

mais tóxicos dentre os produtos da lipoperoxidação. Embora haja várias

indicações sobre a ação genotóxica do DDE, nenhum aduto deste composto

com nucleobases foi até o presente caracterizado. Por esta razão este trabalho

visa nesta primeira fase, a determinação da ação do 2,4-decadienal sobre o

DNA, através da síntese, purificação e caracterização de adutos formados in

vitra, pela reação deste aldeído com a desoxiadenosina. A caracterização de

adutos formado pela reação do DDE com o DNA é um passo indispensável no

prosseguimento dos estudos da genotoxicidade deste aldeído e de outros

produtos relacionados.
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2.3.2 Métodos

2.3.2.1 Instrumentais

2.3.2.1.1 Cromatografia líquida de alta eficiência (HPLC)

Foram utilizados dois tipos de sistemas Shimadzu (Kyoto - Japan). O

primeiro era composto de duas bombas LC-I0AD, injetor Rheodyne, detector

de série de fotodiodos SPD-MI0AV e detector de fluorescência RF-535, todos

estes componentes eram controlados por um "Communication Bus Module

CBM-I0A" e software CLASS LC-I0AWS. O segundo era constituído de duas

bombas LC-6AD, injetor Rheodyne, detector de série de fotodiodos SPD

MI0AVP, detector de fluorescência RF-I0AXL controlados pelo módulo SCL

10AVP e software CLASS-VP.

Os seguintes sistemas de eluição foram utilizados:

Sistema 1: Coluna Lichrosorb C18 101-l 250 x 4,0 mm com regime

isocrático de água e acetonitrila, na proporção 85:15 a um fluxo de 1 mL/min.

Sistema 2: coluna Bondclone C18 IOI-l 300 x 7,8 mm (Phenomenex,

Torrance - USA) com gradiente binário de tampão formiato de amônio 50 mM

e acetonitrila, fluxo de 1,5 mL/min, variando de 5 a 30% a proporção de

acetonitrila utilizando-se a curva 5 em 50 minutos e a seguir mantendo em

30% por mais 30 minutos.

Sistema 3: coluna Bondclone C18 IOI-l 300 x 7,8 mm com regime

isocrático de água e acetonitrila, na proporção de 70:30 e fluxo de 1,5 mL/min.

2.3.2.1.2 Caracterização espectrofotométrica

Além dos espectros obtidos através do detector de fotodiodos em série

Shimadzu SPD-MI0AV durante as análises em HPLC, foram obtidos espectros

dos adutos em diferentes pHs utilizando um espectrofotômetro Hitachi U3000

(Hitachi, Tokyo - Japan), acoplados a um PC Pentium 100 MHz controlado por

software específico.

2.3.2.1.3 Caracterização fluorimétrica
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Os espectros de fluorescência dos produtos foram obtidos utilizando-se

um espectrofluorímetro Spex 1681 Spectrometer (Spex, Edison, USA), com

fendas de 1.0 mm.

Os valores de rendimentos quânticos de fluorescência (<I>F) dos adutos

foram determinados segundo o método de Demas & Crosby 30. Este método

consiste na comparação das áreas de emissão fluorescente do composto

desconhecido em relação a um composto de referência cujo <I>F seja conhecido,

excitando-se ambos no mesmo comprimento de onda. Deve-se ainda, corrigir o

valor pelas diferentes absorções neste comprimento de onda e pelo índice de

refração do solvente, quando comparado em dois solventes diferentes. O

experimento é feito mantendo-se a mesma geometria de excitação e leitura e a

uma mesma temperatura.

onde,

I é a intensidade de emissão integrada;

B é a absorção da solução no comprimento de onda de excitação;

n é o índice de refração do solvente;

x, refere-se ao composto analisado e

r, refere-se ao composto de referência.

Foi utilizado o triptofano como composto de referência pois possui

intervalos de excitação e emissão próximos aos dos adutos e também é solúvel

em água 31. Todos os compostos (triptofano e adutos) foram dissolvidos em

tampão fosfato de sódio 25 mM pH 7,2. Foi utilizado o comprimento de onda

de 293 nm (intersecção dos espectros de excitação dos adutos e do triptofano)

para a excitação e foram registrados espectros de emissão de 310 a 550 nm.

2.3.2.1.4 Análise por ressonância magnética nuclear (RMN)

Os espectros de FT-RMN foram adquiridos usando os espectrômetros

Bruker Avance Series DPX-300 e DRX-sOO MHz a 20°C. Nos espectros obtidos

em DzO, as amostras eram tratadas com DzO 99,8 % e liofilizadas repetidas

vezes para eliminar a HzO contaminante e finalmente dissolvidas em DzO

100%. Nos espectros obtidos em d6-DMSO, as amostras dissolvidas em água
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eram liofilizadas, dissolvidas em d6-DMSO 100% e tratadas com peneiras

moleculares de 3A previamente ativadas em estufa a 200°C por 2 horas. Todas

as amostras foram filtradas através de filtros Millex-GV4 0,22 ~m.

2.3.2.1.5 Determinação do coeficiente de absortividade molar

Foram preparados três tubos de RMN contendo concentrações

diferentes de 3-trimetilsilil-l-propanosulfonato de sódio (DSS; 0.1, 0.2 e 0.5

mg) e do aduto ADIII (alíquotas de 10, 25 e 50 J..LL) em um volume final de 500

J..LL de DzO. Os espectros foram adquiridos a 300 MHz a 20°C utilizando-se um

tempo de relaxamento de 3 segundos para tornar a integração dos picos mais

precisa. A quantidade em mg do aduto foi estimada comparando-se as áreas

dos picos do DSS (0.00, 0.61, 1.71 e 2.85 ppm) e os respectivos números de

prótons com as áreas dos picos do aduto. A seguir foram retiradas alíquotas de

100 ~L dos tubos que foram diluídas em água e analisadas por UV.

Relacionando-se as absorbâncias e as concentrações calculadas por RMN,

foram obtidos os coeficientes de absortividade molares.

2.3.2.1.6 Análise por espectrometria de massas

Espectros de massa por ionização por electrospray (ESI/MS) foram

obtidos em um espectrômetro Platform (Fisons Instruments, Manchester, UK)

no modo positivo. Uma mistura de água e acetonitrila [1:1] foi usada como o

eluente a um fluxo de of 5 J..LL/min. As amostras (1 ~g/~L) foram dissolvidas em

ácido fórmico a 0.25% em água/acetonitrila 1:1. Tipicamente uma alíquota de

10 ~L foi injetada a cada análise.

2.3.2.2 Sínteses

2.3.2:2.1 Purificação do 2,4-decadienal (DDE)

O DDE adquirido da Aldrich a 85% de pureza foi purificado através de

HPLC utilizando-se o sistema 1. O composto é eluído a 12 minutos nestas

condições e foi concentrado a um décimo do volume através de speed-vac. O

DDE foi extraído com CHzClz por 3 vezes e novamente concentrado por speed-
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vae até a total remoção do CHzClze diluído em acetonitrila. A concentração foi

determinada espectrofotometricamente (Â.max =274nm, Emax 31400 M-1cm-1).

2.3.2.2.2 Epoxidação do DDE e 2-octenal

Na epoxidação por dioxirano gerado in situ, 5 mmol de DDE (700 /lL) ou

de octenal (746 /lL) foram dissolvidos em 37,5 mL de acetonitrila e a esta

solução adicionou-se 25 mL de EDTA 0,4 mM. A mistura foi resfriada a 0-I°C

e 5 mL de trifluorometilacetona foram adicionados com uma seringa pré

resfriada. A seguir, sob agitação contínua e durante 2 horas uma mistura de

bicarbonato de sódio (38,75 mmol - 3,25g) e oxone (25 mmol - 15,38 g) foi

adicionada. Após 3 horas, adicionou-se 150 mL de água à solução resultante e

em seguida esta foi extraída com diclorometano (2 x 50mL). Após serem

combinados, os extratos orgânicos foram secos com MgS04 e concentrados sob

fluxo de Nz.

Na epoxidação do DDE ou 2-octenal por peróxido de hidrogênio

alcalino, foram adicionados 5 mmol de DDE ou de octenal, 1,44 mL de HzOz

30% (15 mmol) e 5 mL de acetonitrila em um frasco com circulação interna de

água e agitação magnética. A mistura foi resfriada a 15°C e 0,42 mL de NaOH 6

M (2,5 mmol) foram adicionados gota a gota durante 1 hora. A seguir, a

temperatura foi elevada a 25°C e a solução foi incubada sob agitação por mais

8 horas. Ao final da incubação foram adicionados 5 mL de água e os produtos

foram extraídos com CHzClz (2 x 4 mL). Os extratos orgânicos foram

combinados, lavados com 1 volume de água, secos sobre MgS04 e

concentrados sob fluxo de nitrogênio.

2.3.2.2.3 Síntese e purificação de adutos em larga escala

Foram incubados 150 mg (0,6 mmol) de desoxiadenosina com 1,62 mL

de DDE epoxidado por dioxirano gerado in situ ou 0,75 mL de octenal

epoxidado em 48 mL de tampão fosfato 100 mM pH 7,4 e 12 mL de

acetonitrila, sob agitação de 250 rpm por 5 dias a 50°C.

Ao final da incubação o excesso dos aldeídos que não reagiu foi

extraído com 1 volume de diclorometano por 3 vezes. As soluções foram a
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seguir, liofilizadas em um liofilizador Labconco Lyph-Lock 12 e o resíduo

dissolvido em cerca de 10 mL água/acetonitrila 60:40. As amostras foram

filtradas através de membranas Durapore 0,22 mm (Millipore, Bedford - USA),

antes de serem injetadas em HPLC.

A solução obtida foi purificada inicialmente pelo sistema 2. Neste

sistema os adutos I, 11, 111 e IV foram eluídos a 7,0, 7,6, 8,9 e 10,4 minutos

respectivamente. As frações coletadas foram liofilizadas, redissolvidas no

menor volume possível de água/acetonitrila 70:30 e repurificadas através do

sistema 3. As frações foram novamente liofilizadas, redissolvidas em água e

reinjetadas no sistema 3 com refluxo. Neste tipo de purificação, assim que as

amostras começavam a ser eluídas da coluna, as válvulas de reGido eram

fechadas e acompanhava-se a análise até que houvesse resolução ao nível de

linha de base dos picos correspondentes aos isômeros. Então, o sistema era

aberto e os picos coletados.
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2.4 Resultados

2.4.1 Busca de adutos fluorescentes entre os 2'-desoxinucleosídeos e o

2,4-decadienal (DDE)

Alvo perseguido por vários meses de trabalho, a obtenção de adutos

fluorescentes da reação direta do DDE com a dA não foi alcançada apesar das

indicações da literatura 29. Entretanto, em uma das tentativas de síntese, ao

utilizar como solvente do DDE o THF de um certo frasco, verificamos a

formação de vários produtos fortemente fluorescentes. Posteriormente

verificamos que esse THF havia acumulado uma grande quantidade de

peróxidos, o que foi atestado por um teste com KI. A adição de outros

peróxidos orgânicos como o peróxido de hidrogênio (H20 2 ) e o peróxido de

tert-butila produziam resultados equivalentes. Na Figura 2-5, observa-se os

cromatogramas obtidos da análise dos produtos gerados pela reação do DDE

com a dA na ausência e na presença de H20 2 • A reação praticamente é

inexistente na ausência de peróxidos enquanto que na presença dos mesmos,

verifica-se a formação de vários produtos fluorescentes.

Foram feitas reações dos quatro 2'-desoxinucleosídeos com o DDE na

presença de peróxidos e verificou-se que de fato, a dA é a responsável pela

fluorescência observada, como pode ser constatado na figura 2.6.
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Figura 2.5: Separação por HPLC (sistema 1) com detecção fluorimétrica dos
produtos da reação entre o DDE e os 2'-desoxiadenosina (dA) na ausência e na
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2.4.2 Síntese e purificação de adutos formados entre a dA e os

produtos do DDE oxidado

Urna vez verificado que a dA era o nucleosídeo responsável pela

fluorescência observada na reação entre o DDE oxidado e o DNA, o passo

seguinte foi otimizar as condições de síntese com o intuito de aumentar o

rendimento dos adutos e permitir o isolamento de quantidades que tornassem

a caracterização espectroscópica viável.

2.4.2.1 Otimização da epoxidação do DDE e síntese dos adutos

Os rendimentos das primeiras sínteses nas quais a epoxidação do DDE

era promovida por peróxidos contaminantes do THF ou pela adição de

peróxidos ao meio de reação eram muito baixos « 1%). Isso dificultou

enormemente a obtenção de quantidades suficientes de produtos para as

caracterizações espectroscópicas. Portanto, a otimização da síntese era um

passo imprescindível para o prosseguimento do projeto. O rendimento baixo

devia-se provavelmente a ineficiência da epoxidação do DDE. Além disso, o

contato de peróxidos com o nucleosídeo e com os produtos poderia levar a

degradação dos mesmos dificultando a identificação dos compostos gerados

diretamente pelos produtos da oxidação do DDE. Alcenos conjugados a grupos

sacadores de elétrons corno a carbonila, são dificilmente oxidados por

epoxidantes corno os peroxiácidos 32 e conseqüentemente, a epoxidação por

peróxidos orgânicos em meio alcalino é um dos mais utilizados. O meio

alcalino é necessário para a desprotonação do peróxido possibilitando assim a

adição nucleofílica (Figura 2.7).

R1 R3

R2>=<:-R4
O

ROO-
~

OH-

R1 R3
R2~"~

rP~}R4

R1 R3
R2~--

'O rr-R4
O

Figura 2.7: Mecanismo envolvido na epoxidação de compostos carbonílicos
a,~-insaturadospor peróxidos em meio alcalino.

2-16



Capítulo 2: Caracterização Estrutural de Adutos

2.4.2.2 Purificação de adutos formados entre epóxidos do DDE e a 2'·

desoxiadenosina (dA)

Na figura 2.8 está representado um cromatograma típico da mistura de

reação entre a dA e o DDE epoxidado por HzOz em meio alcalino. Nessas

condições, cinco produtos fluorescentes foram observados. °produto eluído a

45 minutos foi identificado como sendo a 1,.N'-Edesoxiadenosina (EdA) por

coeluição com o padrão comercial. Observa-se que além da EdA quatro

principais produtos fluorescentes e hidrofóbicos são formados na reação, eles

foram provisoriamente designados como adutos I, 11, 111 e IV.

Para a caracterização química dos novos produtos, seria necessária a

obtenção de vários miligramas dos mesmos. A purificação dos adutos foi uma

etapa bastante longa e trabalhosa. Partindo de sínteses utilizando centenas de

miligramas de dA e DDE, obteve-se após purificação dos produtos por HPLC

cerca de 3, 2, 15 e 10 mg dos produtos 1,11,111 e IV, respectivamente.
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Figura 2.8: Separação por HPLC semipreparativa (sistema 2) com detecção por
absorbância e fluorimétrica dos produtos da reação entre o DDE e a dA na

presença de HzOz.
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2.4.2.2.1 Purificação diastereoisomérica dos adutos I, 11 e IV

Os adutos purificados I, 11 e IV quando reanalisados por diferentes

sistemas de HPLC exibiam picos largos e de difícil resolução. Como a análise

por espectrometria de massa (apresentada mais adiante) revelava que todos os

possíveis subcomponentes possuíam a mesma massa, acreditamos que tais

adutos consistiam de uma mistura de isômeros. A separação dos

subcomponentes foi possível através de um sistema de HPLC com válvulas

que permitem o recido da fase móvel, fazendo com que os analitos possam

passar diversas vezes pela coluna, simulando assim diversas colunas ligadas

em série. A cada passagem pela coluna, a separação dos picos é aumentada e

após um certo número de passagens a resolução é completa (Figura 2.9).

Entretanto, nesse processo de repurificação ocorre uma grande perda de massa

dos produtos e só obtivemos quantidades suficientes dos subprodutos de I e

IV para análise espectroscópica após purificação diastereoisomérica.
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Figura 2.9: Separação dos dois isômeros do aduto IV por HPLC com sistema de
refluxo.
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2.4.3.2 Análise espectrofluorimétrica

Há algumas evidências na literatura 34,29 apontando a formação de

produtos fluorescentes na reação do DDE com nucleobases e DNA, entretanto

tais produtos não tinham sido ainda caracterizados. A fluorescência

apresentada por tais produtos (comprimento máximo de emissão a 420 nm

quando excitados a 335 nm) tem sido atribuída na literatura à formação de

compostos via base de Schiff 27,3529.

As características de fluorescência apresentadas por estes produtos,

entretanto, não são exclusivas de compostos contendo base de Schiff. Os

etenoadutos também apresentam características espectroscópicas similares. A

êA, apresenta um máximo de emissão em cerca de 415 nm quando excitadas a

300 nm 3.

Na figura 2.12, observa-se o espectro fluorescência típico exibido pelos

produtos. Os compostos são fortemente fluorescentes sendo possível obter

espectros de soluções de concentração menor que 100 ~. Eles apresentam

um máximo de emissão a 414 nm quando excitados a 300 nm.
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Figura 2.12: Espectro de fluorescência do aduto I (Â.exc,= 310 nm, Â.emis.= 420
nm)

2-21



Capítulo 2: Caracterização Estrutural de Adutos

Os rendimentos quânticos de fluorescência (<!>F) dos quatro adutos foram

determinados. Segundo Demas & Crosby 30, o rendimento quântico de

fluorescência de uma molécula é a fração de moléculas que emitem um fóton

depois da excitação direta por uma fonte.

O triptofano foi escolhido como padrão por ter solubilidade e espectros

compatíveis com os adutos. Os valores obtidos são apresentados na tabela 2.1.

Nota-se que os quatro adutos possuem valores bastante próximos de

rendimento quântico, em torno de 0,15.

Aduto I 11 111 IV

C/l 0,16 ± 0,03 0,13 ±0,03 0,15 ± 0,04 0,16 ± 0,03

Tabela 2.1: Rendimentos quânticos de fluorescência dos adutos I, 11, IH e IV.

2.4.3.3 Análise por espectrometria de massa

Os quatro produtos purificados foram analisados por espectrometria de

massa com ionização por electrospray. Maiores detalhes da técnica serão

fornecidos no próximo capítulo. Os espectros de todos os compostos eram

dominados por um único pico. O aumento da voltagem do cone levava a

formação de outros íons que diferiam do parental por uma diferença exata de

116 Da, que pode ser interpretada como a fragmentação da ligação N

glicosídica e perda da 2'-desoxirribose.

O espectro de massa do aduto I (Figura 2.13) no modo positivo, exibiu

um íon pseudomolecular [M+H+] a m/z = 436,2. A incorporação de 184 Da à

dA poderia ser explicada pela formação de uma aduto entre a dA e o DDE com

o ganho de dois átomos de oxigênio. O íon de m/z = 320,2, resultante da perda

da 2'-desoxirribose, comprova que o composto trata-se de um

desoxinucleosídeos.

O aduto 11 apresentou um espectro dominado pelo sinal a m/z 406,2 que

corresponde ao íon pseudomolecular [M + H] e sob voltagens de cone

maiores, um fragmento a m/z 290 [M + H - 2-desoxi-D-eritro-pentose] (Figura

2.14). A adição de 154 Da à dA poderia ser interpretada como a adição de uma
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Figura 2.13: Análise do aduto I por espectrometria de massa com ionização
por electrospray no modo positivo. Acima: voltagem do cone de 20 V ; abaixo:

voltagem do cone de 50 V.
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Figura 2.14: Análise do aduto 11 por espectrometria de massa com ionização
por electrospray no modo positivo. Acima: voltagem do cone de 20 V ; abaixo:

voltagem do cone de 50 V.
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Figura 2.16: Análise do aduto IV por espectrometria de massa com ionização
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2.4.3.4 Análise por ressonância magnética nuclear (RMN)

2.4.3.4.1 Aduto I

A característica mais facilmente observável em um espectro lH-RMN do

aduto I é a presença dos sete sinais correspondentes aos prótons da 2'

desoxirribose (Tabela 2.2, Figura 2.17). Os sinais correspondentes aos prótons

H-8 e H-2 do anel purínico da adenina foram observados a Õ = 8,27 e 9,22

ppm, respectivamente. Os altos valores dos deslocamentos químicos sugerem

que a aromaticidade da purina foi retida durante a formação do aduto. Cinco

sinais característicos do DDE, incluindo quatro prótons vinílicos e o próton

carbonílico não são observados no espectro lH-RMN do aduto I. Isso exclui

possibilidades de reação direta do grupo carbonílico com o NHz exocíclico da

adenina ou um mecanismo via adição de Michael, pois nessas situações seria

possível observar ao menos uma dupla ligação. A presença da cadeia alquila

adicionada ao nucleosídeo e proveniente do DDE pode ser inferida pela

observação de sinais na região de alto campo do espectro lH-RMN (0.64 < Ú <

1.50 ppm). A integração destes sinais indica que estes 11 prótons incluem um

grupo metil e quatro grupos metileno. Três sinais que se sobrepõem às

ressonâncias do açúcar no intervalo de 3.30 - 5.32 ppm podem ser

constatados. Eles foram assinalados como os prótons H-13, H-14 e H-15 com

base na análise do espectro lH-RMN bidimensional (Figura 2.18). Foi

verificado que H-14 está envolvido em acoplamentos vicinais escalares com os

prótons H-13 e H-15. Além disso, o último está acoplado com os prótons do

grupo metilênico do carbono 16. Por outro lado, H-13 que aparece como um

dubleto, não exibe nenhum acoplamento escalar além daquele com H-14. Os

deslocamentos químicos de H-13 (õ = 5.32) H-14 (õ = 3.86) e H-15 (Õ = 3.30)

são consistentes com aqueles de grupos carbinólicos. Finalmente, um último

sinal ressona como um singleto à Õ = 7.44 ppm. Este sinal é típico de um eteno

próton (H-ll) que não exibe nenhum acoplamento escalar devido à ausência

de átomos de hidrogênio vicinais. Em conjunto, os dados acima indicam que o

aduto I trata-se de uma estrutura do tipo 1,N'-etenodA com uma cadeia lateral

trihidroxioctila tendo um substituinte trihidroxioctila na posição 12. Tal
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estrutura é consistente com a massa molecular de 435 Da apontada pela

análise por espectrometria de massa.

Tabela 2.2: Atribuição de lH-RMN do aduto I a

11
14 13 f N

HO ":lNt 6,5 ;18

'~HO 4' l'

3' 2'

HO

lH-RMN

Hz

H-l' 6.43 m T" o' 7.0

H-2' 2,78 m J""" 6.1

H-2" 2,48 m J".," -13.9

H-3' 4,53 m J" .•' 7.0

H-4' 4,03 m J''''1' 4.0

H-5 ' 3,65 m J".4' 3.0

H-5" 3,78 m J4'..,' 3.8

H-2 9,20 s J4'.," 4.8

H-8 8,27 s J".," -12.6

H-11 7,44 s T1':t~14 4.7

H-13 5,30 d T14_1r;. 7.2

H-14 3,76 dd '11:\.11' 2.7

H-15 3,58 dt

H-16 1,50 m

H-17 1,33 m

H-18 1,09 m

H-19 1,09 m

H-20 064 m

a m, multipleto; t, tripleto; d, dubleto; s, singleto.
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Figura 2.17: Espectro lH-RMN (FT: 300,13 MHz) em D20 do aduto I
(atribuições na tabela 2.2).
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A repurificação do aduto I revelou a presença de quatro compostos

diferentes que foram designados com a, b, c e d. A análise por 1H-RMN

(Tabela 2.3) revelou que os quatro compostos possuíam valores de

deslocamento químico e constantes de acoplamento idênticos para todos os

prótons, excetuando-se para os prótons carbinólicos (H-13, H-14 e H-15). Estes

prótons são exatamente os que estão conectados aos carbonos quirais, o que

explica as pequenas diferenças encontradas nos dados espectroscópicos.

Tabela 2.3: Valores de deslocamento químico (o) e constante de acoplamento
U) para os quatro isômeros (a,b,c e d) do aduto I. (n.d. = não determinada)

A b c d

IH o(ppm) 1 (Hz) o(ppm) 1 (Hz) o(ppm) 1 (Hz) o(ppm) 1 (Hz)

13 5.32 ["14=4.8 5.30 ["'4=3.5 5.20 ["14=6.6 5.14 J" '4=8.0

14 3.86 J14.15=7.2 3.76 J14.15=7.2 3.85 J14.15=3.1 3.83 lt4.15=2.6

15 3.30 L516=2.7 3.56 L516=2.7 3.39 L51fi= n.d. 3.39 11516= n.d.

2.4.3.4.2 Aduto 11

o espectro de 1H-RMN aduto 11 (Figura 2.19), é bastante similar ao do

aduto I. Na região de campo baixo do espectro são observados os sinais dos

prótons H-2 e H-8 (o = 9.29 e 0= 8.39 ppm, respectivamente) e o eteno próton

(o = 7.52 ppm). Na região compreendida entre 0.74 < o < 1.44 ppm são

observados cinco sinais cujas integrações indicam tratarem-se de um grupo

metil e quatro grupos metileno. Observando-se as correlações do grupo

metileno mais desprotegido através de um espectro 1H-RMN bidimensional

(Figura 2.20), nota-se que o mesmo encontra-se acoplado com um sinal a 4,13

ppm e este por sua vez a outro a 5,09 ppm. Baseados nos deslocamentos

químicos e constantes de acoplamento tais sinais foram atribuídos a um diol.

Conseqüentemente, conclui-se que esse aduto é um derivado da 1,N'-edA

substituído com uma cadeia dihidroxiheptil. Essa estrutura está de acordo

com a análise por espectrometria de massa que apontou uma massa molecular

de 405 Da.
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Tabela 2.4: Atribuição de 1H-RMN do aduto 11 a

11

14 13 f N

12 :lN
HO N 6 t ~8

2~N 4 N

\d,O
HO 4' l'

3' 2'

HO

lH-RMN

m Hz

H-l' 6,56 m J,,_?, 6.9

H-2' 2,90 m 11'-2" 6.3

H-2" 2,57 m 12'-2" -14.0

H-3' 4,64 m 12'-3' 6.8

H-4' 4,07 m 12"-3' 3.9

H-5' 3,71 m 13'-4' 3.0

H-5" 3,74 m 14'-5' 3.7

H-2 9,29 s 14'-5" 4.7

H-8 8,39 s 15'-5" -12.5

H-ll 7,52 s 113-14 5.5

H-13 5,09 d 114-15 2.4

H-14 4,13 dt

H-15 1,44 m

H-16 1,34 m

H-17 1,22 m

H-18 1,18 m

H-19 0,74 m

a m, multipleto; t, tripleto; d, dubleto; s, singleto.
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Figura 2.19: Espectro lH-RMN (FT: 300,13 MHz) em D20 do aduto 11
(atribuições na tabela 2.4).
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Figura 2.20: Espectro bidimensional de lH-RMN (COSY) (FT: 300,13 MHz) em
D20 do aduto 11 (correlações entre os prótons H13-H19 destacadas pelas linhas

tracejadas) .
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2.4.3.4.3 Aduto IH

Por ser um dos produtos mais abundantes na reação entre o DDE e a dA

e não se apresentar como uma mistura de isômeros como os demais, foi

possível obter vários miligramas desse produto e conseqüentemente foi o mais

facilmente caracterizado.

Na figura 2.21 é apresentado um espectro lH-RMN do aduto 111 e na

tabela 2.4, as atribuições correspondentes. A observação do eteno próton (H

11) a 7,41 ppm evidencia que assim como os adutos anteriormente descritos

esse composto também é um derivado da 1,N'-EdA. Os dois prótons purínicos,

H-8 e H-2, foram observados a 8,52 e 9,18 ppm respectivamente. Assim como

os adutos I e 11, o alto valor do deslocamento químico do próton H-2 sugere

que a aromaticidade do anel purínico não foi perdida na reação de adição. Os

sinais correspondentes aos prótons da desoxirribose também são facilmente

distinguidos no espectro: H-l', 6,48 ppm; H-2', 2,36 ppm; H-2", 2,73 ppm; H-3',

4,43 ppm; H-4', 3,89 ppm; H-5', 3,55 ppm e H-5", 3,60 ppm. Além dos prótons

conectados aos carbonos, é possível detectar também os prótons das

hidroxilas: 3'-OH a 5,34 ppm e 5'-OH a 4,95 ppm, desdobrados em dubleto e

um tripleto, respectivamente. Geralmente em espectros de próton não é

possível observar desdobramento de prótons ligados ao oxigênio, devido ao

processo de troca pelas pontes de hidrogênio. Nesse processo, um próton de

uma molécula é transferido para uma segunda molécula em uma velocidade

maior que o tempo requerido (10.2 a 10.3 segundos) para que o RMN observe

um único estado 36. Entretanto o uso de DMSO ou acetona diminui a

velocidade da troca de prótons possibilitando a observação do desdobramento.

Outra porção facilmente reconhecível no espectro é a região compreendida

entre 0,8 e 2 ppm, onde se observa a presença dos prótons da cadeia alquila do

aduto. O sinal a 0,85 ppm corresponde a metila, e os sinais a 1,23 , 1,29 , 1,51

e 1,92 correspondem aos prótons metilênicos. Embora não tenha sido possível

a determinação das constantes de acoplamento desses prótons, devido à

complexidade do padrão de desdobramento, nota-se que a multiplicidade

observada é bastante próxima à esperada. Além dos sinais anteriormente

discutidos, restaram no espectro mais dois: a 5,1 e 5,48 ppm. O deslocamento

químico sugeria tratar-se de prótons ligados a heteroátomos. Eles foram
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facilmente atribuídos com o auxílio de um espectro bidimensional de próton

(COSY). Com este espectro (Figura 2.22) foi possível também confirmar as

correlações feitas através da análise do espectro unidimensional. Observa-se a

correlação entre os sinais: 0,85 , 1,23 , 1,29 , 1,51 e 1,92 ppm, nesta seqüência

confirmando corresponderem a uma cadeia pentila CH3-CH2-CH2-CH2-CH2-' O

último CH2(1,92 ppm), encontra-se acoplado a um quarteto a 5,01 ppm e, este

a um dubleto a 5,48 ppm. O sinal a 5,01 ppm corresponde a um próton

CHOH, e o sinal a 5,48 ppm ao próton CHOH. Similarmente aos prótons do

açúcar, também foi possível observar acoplamento do próton carbinólico com

o da hidroxila. O valor da constante de acoplamento J13,13'OH= 6,1 Hz é próximo

a J13,14=6,6 Hz, resultando na observação de um quarteto para o próton H-13,

ao invés de um duplo-tripleto ou triplo-dubleto.

8

2

11 18
16-17

l'

ppm
o

14

2

2' 2"

3456

13 4'
3'-OH \'-OH 5'-5"

13-0H", \ I 3'

789

Figura 2.21: Espectro 1H-RMN (FT: 300,13 MHz) em d6-DMSO do aduto IH
(atribuições na tabela 2.4).
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Figura 2.22: Espectro bidimensional de lH-RMN (COSY) (FT: 500,13 MHz) em
d6-DMSO do aduto IH (correlações entre os prótons H13-H18 destacadas pelas

linhas tracejadas).
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Tabela 2.5: Atribuição de lH-RMN (500,13 MHz) e 13C_RMN (125,03 MHz) do
aduto IH a

~1
13 f N

12 I
HO N:l

5
N

I I ~8

2l.::::::~~N~ N

HO 4' l'

3' 2'

HO

lH·RMN 13C-RMN

B(pprn) m J(Hz) B(pprn)

H-l' 6.48 t J" ?' 6.9 C-l' 84.1

H-2' 2.73 m 11',2" 6.3 C-2' 40.0

H-2" 2.36 m 12'.2" -14.0 C-3' 70.8

H-3' 4.43 m 12',3' 6.8 C-4' 88.1

3'-OH 5.34 d 12",3' 3.9 C-5' 61.8

H-4' 3.89 m 13',4' 3.0 C-2 136.0

H-5' 3.60 m 13'.3'- 4.2 C-4 138.1

H-5" 3.55 m 14',5' 3.7 C-5 123.2

5'-OH 4.95 t 14'.5" 4.7 C-6 141.0

H-2 9.18 s 15'.5" -12.5 C-8 139.9

H-8 8.52 s 15'.5'- 5.5 C-ll 129.6

H-ll 7.41 s 113.13- 6.1 C-12 127.7

H-13 5.01 q 113,14 6.6 C-13 63.6

13-0H 5.48 d C-14 34.9

H-14 1.92 td C-15 31.2

H-15 1.51 m C-16 25.3

H-16 1.29 m C-17 22.2

H-17 1.23 m C-18 14.1

H-18 0.85 t

a m, multipleto; t, tripleto; d, dubleto; s, singleto.
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Os dados de 13C-RMN confirmam a estrutura sugerida pelos espectros

de IH-RMN. O espectro desacoplado de 13C-RMN (Figura 2.23) apresenta 18

picos, sugerindo uma estrutura de 18 carbonos. Espectros bidimensionais

heteronucleares de IH_13C (Figura 2.24) permitiram a atribuição dos carbonos

não quaternários. Os carbonos da desoxirribose apresentam deslocamentos

químicos bastante próximos aos da dA. Assim como os prótons, os carbonos

da cadeia pentila apresentam valores crescentes de deslocamento químico da

metila em direção ao anel (14,05 , 22,24 , 25,33 , 31,22 e 34,94 ppm). O

carbono 13 apresenta um deslocamento químico de 63,64 ppm, típico de

carbonos ligados a hidroxila 36. Os carbonos das posições 2 e 8 apresentaram

deslocamentos de respectivamente 136 e 139,9 ppm.

A atribuição dos carbonos quaternários foi uma tarefa bem mais

trabalhosa. Inicialmente, foram feitas tentativas de obtenção de um espectro

heteronuclear com detecção indireta de acoplamentos de longa distância

(HMBC), utilizando o espectrômetro DRX-500 MHz. Entretanto, não

conseguimos verificar de maneira clara os acoplamentos 3/ dos carbonos 4, 5,

6 e 12, possivelmente por estarmos utilizando os valores de constantes de

acoplamento 13C_IH incorretos. Como não havia nenhuma indicação sobre os

valores corretos na literatura e determiná-los experimentalmente seria

inviável, a única alternativa seria a aquisição de vários espectros variando os

valores de constantes de acoplamento de longa distância. O problema,

portanto foi encontrar o valor ideal de jnxh, que é uma média das constantes

de acoplamento multi-CH. A utilização de um valor de 7 Hz possibilitou a

observação de todos os acoplamentos desejados para os carbonos quaternários.

Na figura 2.25 é apresentado o espectro obtido. Observa-se que o

próton H-2 (8=9,20 ppm) apresenta acoplamentos 2J(C,H) com os sinais

a 138,1 e 141,0 ppm, enquanto que o H-8 está envolvido em

acoplamentos 2J(C,H) com os carbonos a 138,1 e 123,2 ppm.

Conseqüentemente, o sinal a 138,1 ppm corresponderia ao carbono 4 e

aquele a 123,2 ppm, ao carbono 5. A informação que o próton H-ll

acopla com os sinais a 127,7 e 141,0 ppm e que o sinal a 141,0 ppm
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também acopla com H-2 permite inequivocamente atribuir os sinais a

141,0 e 127,7 ppm respectivamente aos carbonos 6 e 12.

17
15 18

16

3'
12

4'
5'

42 d..DMSO 14

6
8

l' 13
11

5 2'

I I I I r I I I I I i I I I

ppm 1LO 130 120 110 100 90 80 70 60 50 40 30 20 10

Figura 2.23: Espectro 13C-RMN (FT: 75,03 MHz) em d6-DMSO do aduto IH
(atribuições na tabela 2.5).
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Figura 2.24: Espectro bidimensional de lH_13C_RMN (HMQC) (FT: 500,13 MHz
para lH e 125,03 MHz para 13C) em d6-DMSO do aduto 111.
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Figura 2.25: Detalhe da região aromática do espectro HETCOR de longa
distância (FT: 300,13 MHz para lH e 75,03 MHz para 13C) do aduto 111 em d6 

DMSO.
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Tabela 2.6: Atribuição de 1H-RMN (500,13 MHz) e 13C_RMN (125,03 MHz) do
aduto IV a

11
15 14 1312f:IN

HO N 6 5 N
I I ~8

2"'::::- 4 N

~
No

HO 4' l'

3' 2'

HO

lH-RMN 13C-RMN

B(pprn) rn 1 (Hz) B(pprn)

a b a b a b

H-l' 6.48 6.48 m [" o' 6.9 6.9 C-l' 84.0 84.1

H-2' 2.73 2.73 m 11'.2" 6.3 6.3 C-2' 39.6 39.6

H-2" 2.36 2.36 m 12'.2" -14.0 -14.0 C-3' 70.6 70.7

H-3' 4.43 4.43 m 12'.3' 6.8 6.8 C-4' 87.9 87.9

3'-OH 5.34 5.34 d 12".3' 3.9 3.9 C-5' 61.5 61.4

H-4' 3.89 3.90 m 13'.4' 3.0 3.0 C-2 136.1 136.0

H-5' 3.62 3.62 m 14'.5' 3.7 3.7 C-4 n.d. 137.9

H-5" 3.53 3.54 m h5" 4.7 4.7 C-5 n.d. 124.0

5'-OH 4.94 4.94 m 15'.5" -12.5 -12.5 C-6 n.d. 141.2

H-2 9.20 9.16 s 113.13-oH 5.2 5.2 C-8 139.9 140.0

H-8 8.53 8.53 s 113.14 4.8 4.6 C-11 130.4 130.7

H-11 7.49 7.48 s 114.15 1.7 1.7 C-12 n.d. n.d.

H-13 5.01 5.09 m 115.16 5.6 5.1 C-13 64.3 64.5

13-0H 5.95 6.01 t C-14 59.9 59.0

H-14 3.28 3.24 m C-15 55.3 56.4

H-15 2.98 2.87 dt C-16 30.9* 30.9*

H-16 1.53 1.55 m C-17 30.8* 30.8*

H-17 1.34 1.38 m C-18 25.1 25.0

H-18 1.21 1.27 m C-19 21.9 21.9

H-19 1.21 1.27 m C-20 13.7 13.7

H-20 0.84 0.85 t

a m, multipleto; t, tripleto; d, dubleto; s, singleto - * Essas atribuições podem
estar invertidas. - n.d. não detectada.
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Figura 2.26: Espectro lH-RMN (FT: 500,13 MHz) em d6-DMSO do aduto IV
(isômero a) (atribuições na tabela 2.6).
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Figura 2.27: Espectro bidimensional de lH-RMN (COSY) (FT: 500,13 MHz) em
d6-DMSO do aduto IV (isômero a) (correlações entre os prótons H13-H20

destacadas pelas linhas tracejadas).
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As quantidades reduzidas dos compostos IVa e IVb após os processos

de purificação, não permitiram as caracterizações completas por 13C-RMN. Foi

possível a obtenção de um DEPT para o aduto IVa (Figura 2.28, Tabela 2.6) e

um 13C-RMN totalmente desacoplado para o IVb (Figura 2.29, Tabela 2.6),

entretanto não foi possível observar todos os carbonos quaternários. A

atribuição foi feita comparando-se com os dados de 13C_RMN do aduto 111, pois

as ressonâncias do açúcar e do heteroanel são idênticas em ambas estruturas.

A estrutura da cadeia lateral foi confirmada pela observação dos sinais a 59,9 e

55,3 ppm (isômero a) e a 59,0 e 56,4 ppm (isômero b) que correspondem aos

carbonos 14 e 15. Os valores de deslocamento químico para estes carbonos são

menores quando comparados aos valores típicos de epóxidos alifáticos,

entretanto isso poderia ser explicado por uma desblindagem causada pela

corrente de elétrons 1t do anel eteno.
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13

3' 14

15

20

5·

16
17

19
18
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ppm 140 130 120 110 100 90 80 70 60 50 40 30 20 10 o

Figura 2.28: Espectro 13C-RMN DEPT (FT: 125,03 MHz) em d6-DMSO do aduto
IV (isômero a) (atribuições na tabela 2.6).
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Figura 2.29: Espectro 13C-RMN totalmente desacoplado (FT: 75,13 MHz) em
d6-DMSO do aduto IV (isômero b) (atribuições na tabela 2.6).
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2.5 Discussão

Um número apreciável de agentes carcinogênicos e mutagênicos

estruturalmente diversos podem formar adutos com bases de ácidos nucléicos.

Tem havido um acúmulo de evidências na literatura relacionando diretamente

tais adutos com os efeitos genotóxicos. Recentemente, foi mostrado que

produtos da lipoperoxidação reagem com as bases do DNA na presença de

indutores, produzindo etenodesoxiadenosina e etenodesoxicitidina 12. A

formação de tais adutos tem sido atribuída quase que exclusivamente ao 4

hidroxinonenal, um dos produtos da lipoperoxidação mais estudado.

Entretanto, pouca atenção tem sido dada a outros produtos da

lipoperoxidação. O DDE tem sido reportado como um dos mais tóxicos dentre

os produtos da lipoperoxidação e, no entanto, até o momento sua reatividade

frente a biomoléculas era totalmente desconhecida.

Os estudos preliminares de Hasegawa e colaboradores 29 apontavam

para a possibilidade de uma reação direta entre o DDE e o os

desoxinucleosídeos, especialmente a dA, gerando produtos fluorescentes.

Portanto, nossos primeiros esforços se concentraram na tentativa de

isolamento de um produto gerado pela reação entre o DDE e a dA. Embora

diversas condições de síntese tenham sido testadas, não foi possível

reproduzir os resultados desses autores. A utilização acidental de um THF

altamente oxidado levou à formação dos produtos. Ficou bem claro que a

reação depende da presença de peróxidos que ativam o DDE a intermediários

reativos. Uma possibilidade para explicar tais dados seria uma contaminação

por peróxidos nos experimentos de Hasegawa e colaboradores. Embora os

mesmos autores não tivessem obtido uma quantidade de dados

espectroscópicos suficientes para efetuar a caracterização estrutural dos

produtos formados, eles propuseram algumas estruturas tentativas (Figura

2.4). Nosso trabalho mostrou que tais estruturas estavam incorretas.

Todos os adutos caracterizados possuem a mesma estrutura básica. A

dupla substituição eletrofílica leva a formação de um aduto exocíclico do tipo

1,N'-edA. A posição 12 do anel eteno é substituída por cadeias alifáticas

contendo os grupos epoxi e/ou hidroxi (Figura 2.29).
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1,Ni-eteno-2'-desoxiadenosina (EdAdo)

Aduto I
(1-[3-(2-desoxi-~-D-eritro-pentofuranosi I)-3H-imidazo
[2, 1-i]purin-7-il]-1 ,2,3-octanotriol)

Aduto 11
(1-[3-(2-desoxi-~-D-eritro-pentofuranosi I)-3H-imidazo
[2, 1-i]purin-7-il]-1 ,2-heptanodiol)

Aduto IV
(1-[3-(2-desoxi-~-D-eritro-pentofura nosi I)-3H-imidazo
[2, 1-i]purin-7-il]-2,3-epoxi-1-octanol)

Aduto 11I
(1-[3-(2-desoxi-~-D-eritro-pentofuranosil )-3H-imidazo
[2, 1-i]purin-7-il]-1-hexanol)

f N

HO tJ(~
N ~

~ dR

~N
HO N~N~

~-.JLNN I

dR

f N

HO tJ(~
N ~

dR

Figura 2.29: Estrutura dos adutos formados entre a dA e os produtos do DDE
oxidado.

A caracterização completa dos produtos possibilita a elucidação dos

mecanismos de reação de outros 2,4-alcadienais e pode possivelmente ser

extendido a outras bases do DNA (guanina e citosina). Embora o mecanismo

de ligação à dA seja semelhante em todos os compostos, as diferenças nas

cadeias laterais sugerem que o DDE pode ser ativado através de vários

mecanismos.

Para a formação do aduto I (Figura 2.30), é necessária a epoxidação das

duas duplas ligações do aldeído, sendo que o segundo grupo epóxido (C4-C5),

sofreria hidrólise originando um dia!. O produto resultante, o 2,3-epoxi 4,5-
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dihidroxidecanal sofreria uma adição nucleofílica do grupo amino exocíclico

ao seu carbono aldeído, seguido de ciclização pelo ataque do nitrogênio da

posição 1 ao carbono do epóxido. Após a desidratação do intermediário cíclico

formado, seria então obtido o aduto I 37.

dAdo

1
OH OH

N

HO tJC~
N ~

dR

~O
H

1+H,O

OH

~o+
2,3-epoxi-4,5-dihidroxidecanal

~O_R_O_O_~_

DDE H

Figura 2.30: Mecanismo proposto para a formação do aduto I.

A formação do aduto 11 (Figura 2.31), seria ainda mais complexa. A

adição de apenas nove dos dez carbonos do DDE sugere a prévia formação do

composto 2,3-epoxi-4-hidroxinonanal, o epóxido correspondente ao

importante produto HNE. Grein e colaboradores 38 descreveram a formação do

HNE a partir do DDE em soluções aquosas. Um mecanismo similar poderia

estar levando à formação do 2,3-epoxi-4-hidroxinonanal a partir do DDE. O

DDE seria inicialmente oxidado ao ácido peroxicarboxílico correspondente e

esse após descarboxilação, originaria o 2-nonenal. Esse por sua vez, sofreria

uma peroxidação alílica e após rearranjo formaria o epoxi-aldeído que reagiria

com a dA por um mecanismo similar ao descrito para o aduto I. De fato, o

aduto 11 é idêntico ao descrito por Sodum e Chung 11 que é gerado pelo HNE
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Caso a hidrólise ocorra na poslçao 2-3, ocorreria uma degradação retro

aldólica formando etanal e o 2,3-epoxioctanal. Esse epoxi-aldeído em seguida,

reagiria com a dA através de um mecanismo similar aos dois descritos

anteriormente formando o aduto IH (Figura 2.32). É importante salientar que o

2-octenal também é descrito como um dos produtos da lipoperoxidação com

alta toxicidade 26.

~O

1+H,O H

O OH

~O
OH H

dAdo

ROOH..

Aduto 111

O

~H
O + NH

1
t1[N~

N N
I

~ l dR

~N
HO N~N~

~··JlNN I

dR

~O
DOE H

2,3-epoxi-octanal

Figura 2.32: Possível mecanismo para a formação do aduto IH.

o mecanismo envolvido na formação do aduto IV seria o mais simples

dentre os quatro. Tudo indica que tal produto é derivado diretamente da

reação do duplo epóxido do DDE, o 4,5-2,3-diepoxi-decanal com a dA.

2-48



Capítulo 2: Caracterização Estrutural de Adutos

~O

DDE H

ROOH
>' ~O

o OH +

1
dAdo

HO

Aduto 11I

f N

t~:C:>N N
I

dR

Figura 2.33: Possível mecanismo para a formação do aduto IV

Recentemente outros etenoadutos substituídos foram caracterizados. O

trabalho do grupo de Blair mostrou que a decomposição de um hidroperóxido

gerado a partir do ácido linoleico, o ácido 13-hidroxiperoxioctadecanóico,

produz além do já conhecido HNE, dois outros produtos: o 4-hidroperoxi-2

nonenal e o 4-oxo-2-nonenal 40, Esse último produto é especialmente

interessante pois é capaz de reagir diretamente com a dG e a dA gerando eteno

adutos substituídos com um grupo 2-heptanona 41,42,43. O mecanismo

envolvido seria similar ao dos epoxialdeídos, ou seja, a adição nucleofílica do

nitrogênio exocíclico da guanina ou da adenina ao carbono carbonílico

seguida da adição do nitrogênio da posição 1 das purinas ao carbono olefínico

2, a desidratação do intermediário resulta na formação dos etenoadutos

substituídos. Na verdade, a reatividade de 4-oxo-alcenais não é uma

constatação nova, pois foi inicialmente verificada na reação entre o 4-oxo-2

pentanal, um metabólito do carcinógeno ambiental a-acetoxi-N

nitrosopiperidina e a dG44
,45,

Em outro trabalho recente de nosso grupo foi realizada a caracterização

parcial de eteno adutos gerados na reação entre produtos de oxidação do DDE

e a dG 46. Assim como no nosso trabalho, foi verificada a formação de eteno

aduto não substituído, no caso da dG foi encontrada a 1,~-EdG. Curiosamente

foi detectado um eteno aduto substituído com uma cadeia lateral 3-hidroxi-2

octanona. No mecanismo envolvido na formação desse aduto, o DDE sofreria
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epoxidação em apenas uma das duplas ligações (4-5) e o grupo epoxi formado

seria hidrolisado a diol. A hidroxila da posição 4 seria oxidada à carbonila

gerando o produto 4-oxo-5-hidroxi-2-decenal que reagiria com a dG de acordo

com o mecanismo proposto por Blair e colaboradores 41,42. A formação desse

produto pode ser facilitada pelas condições de oxidação do DDE (THF

oxidado).

As condições de oxidação do DDE sem dúvida, têm um papel

determinante no padrão de produtos formados. Verificamos que condições de

oxidação do DDE mais brandas como a pré-oxidação do DDE por H20 2 ou

dioxirano resultam em um predomínio dos adutos 111 e IV, cujos mecanismos

de formação são mais simples em relação àqueles dos adutos I e 11. Esses

adutos foram caracterizados utilizando inicialmente THF oxidado, cuja

composição é desconhecida, ou H20 2 adicionado diretamente à mistura dA e

DDE e incubações prolongadas. Portanto, acreditamos que os etenoadutos

substituídos com as cadeias laterais l-hidroxi-hexano e l-hidroxi-2,3-epoxi

octano sejam os mais significativos dentre a complexa mistura de adutos

gerada pelos produtos de oxidação do DDE.
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2.6 Conclusão

Os dados nessa etapa do projeto mostram que o DDE é um agente

alquilante versátil, pois tem potencialidade para formar vários tipos diferentes

de adutos com a dA após sofrer epoxidação. Uma constatação importante de

nosso trabalho é a capacidade do DDE ser capaz de gerar o mesmo aduto que o

HNE e também os adutos que poderiam ser potencialmente formados pelo 4,5

dihidroxi-2-decenal e 2-octenal (Figura 2.34). Tais dados reforçam a

importância desse aldeído e o seu papel nos mecanismos de genotoxicidade

associados a lipoperoxidação

A caracterização química dos adutos formados pelo DDE é a uma etapa

indispensável no prosseguimento dos estudos das propriedades genotóxicas

desse composto. A obtenção dos quatro adutos permitiu o prosseguimento de

outros estudos como a detecção dessas lesões em DNA e a incorporação de

uma delas em oligonucleotídeos com o objetivo de avaliar as propriedades

mutagênicas e seu reparo, temas que serão abordados nos capítulos que se

seguem.

A caracterização, síntese, purificação dos todos os produtos gerados

pelo DDE e também o desenvolvimento de métodos de detecção dos adutos é

um pré-requisito para outros estudos, como a detecção dos adutos em sistemas

in vivo, sob diversas situações.
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Aduto I

I
OH

HO/

~o
4,5-Dihidroxi-2-Decenal OH H

~O

/ 2'40Decrnar H ~

~N ~~
N~N HO t ..JL N~
~..JLN~ I ~N ~

N I dR
dR

Aduto 111
1.~-EdAdo

/

f N

~,\N~
N N

I

dR
Aduto IV

HO

HO

f N

~,\N~
N N

I

I

dR

Aduto 11

~o
4-Hidroxi-2-Nonenal H ~O

2-0ctenal H

Figura 2.34: Formação de 1,N'-edA adutos pelo DDE e outros produtos da
lipoperoxidação relacionados.
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Capítulo 3: Detecção dos adutos em DNA

3.1 Introdução

3.1.1 Algumas implicações da detecção de adutos de DNA

O estudo da formação de adutos como o resultado da reação de alguns

compostos com o DNA, tanto diretamente quanto após bioativação, é uma área

de pesquisa que vem crescendo em importância no campo da toxicologia. O

interesse nos adutos de DNA reside na capacidade dos mesmos em gerar

pareamentos incorretos em seqüências de DNA que podem iniciar processos

mutagênicos e carcinogênicos e funcionar como indicadores, marcadores ou

como dosímetros da exposição a esses compostos 1.

A detecção de adutos de DNA e a determinação de seus níveis são

atualmente uma das medidas mais sensíveis da exposição do DNA a certos

compostos carcinogênicos. Os adutos podem ser medidos em DNA de

diferentes fontes e em várias condições de exposição. Estas incluem a

detecção de adutos em DNA isolado tratado em solução, em DNA de células

expostas in vitro ou de DNA proveniente de tecidos animais expostos (in vivo).

Cada combinação de condições de exposição e fonte de DNA tem um papel

importante na avaliação global do potencial de um determinado agente em

produzir adutos. A implicação de cada modelo na avaliação da importância

biológica dos adutos de DNA deve levar em consideração os vários fatores

envolvidos na formação e detecção dos adutos como a via de exposição,

ativação metabólica, detoxificação, reparo e divisão celular. Embora um

experimento in vitro tenha uma importância limitada na avaliação do risco

biológico de um aduto, ele fornece informações valiosas sobre o aspecto

mecanístico envolvido 2.

De fato, para a maior parte dos carcinógenos humanos, existe forte

correspondência entre o nível de adutos promovido e o potencial associado a

indução de câncer 3. Conseqüentemente, se um composto químico é capaz de

gerar aduto ou algum intermediário reativo capaz de modificar o DNA, ele terá

grandes chances de exercer alguma atividade carcinogênica 2.

Recentemente o desenvolvimento de métodos ultra-sensíveis tem

alterado a ênfase no estudo dos adutos de DNA. Antes, limitada à detecção de

níveis relativamente altos induzidos por carcinógenos químicos poderosos,
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atualmente os limites de detecção permitem realizar uma dosimetria

molecular com ordens de magnitude bem inferiores aos bioensaios de

carcinogenicidade clássicos e próxima aos níveis aos quais os humanos são

expostos. Inesperadamente, tais técnicas permitiram a descoberta de níveis

basais de adutos de DNA em animais experimentais e humanos não expostos a

carcinógenos. Esse achado foi de grande impacto, pois poderia ser pelo menos

parcialmente, uma das explicações para o surgimento de processos

carcinogênicos espontâneos.

3.1.2 Detecção de adutos de DNA

3.1.2.1 32P-postlabellíng

3.1.2.1.1 O 32P-postlabelling e os compostos indígenas

A detecção por 32P-postlabelling desenvolvida no princípio da década de

80 por Randerath e colaboradores 4 é atualmente a técnica mais difundida na

detecção de adutos de DNA. Ela já é aplicada na detecção de modificações do

DNA por arilaminas, arilamidas, nitroaromáticos, nitrosaminas, azo

compostos, corantes, hidrocarbonetos policíclicos aromáticos, heterocíclicos

policíclicos aromáticos, epóxidos, quinonas, agentes alquilantes, micotoxinas,

alcenilbenzenos, antibióticos e também produtos gerados por espécies reativas

do oxigênio 5.

O procedimento básico do ensaio de 32P-postlabelling está

esquematizado na Figura 3.1. O DNA é inicialmente hidrolisado

enzimaticamente a 3'-mononucleotídeos. Os nucleotídeos modificados são

enriquecidos por um ou mais procedimentos que exploram as diferenças

estruturais em relação aos nucleotídeos normais. Os mononucleotídeos são a

seguir fosforilados na posição 5' com um excesso de [y_32P]_ATP pela enzima

T4 polinucleotídeo quinase. Finalmente, os nucleotídeos 3',5'-bifosfato obtidos

são separados cromatograficamente por TLC ou HPLC com detecção

radiométrica. O primeiro método cromatográfico é que vem sendo usado mais

amplamente. A fase PEI-celulose permite separações em várias dimensões
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utilizando diferentes combinações de fatores como força iônica, pH, agentes

denaturantes e aditivos orgânicos 5.

Embora se trate de um método pouco seletivo pois o único parâmetro

utilizado nesse aspecto é a migração cromatográfica, o 32P-postlabelling é

extremamente sensível sendo possível detectar níveis tão baixos quanto 1

aduto por 109-1010 nucleotídeos normais, requerendo apenas alguns

microgramas de DNA por ensaio. A incrível sensibilidade desse método

possibilitou a constatação da presença de certos adutos hidrofóbicos cujas

origens não podem ser relacionadas com nenhuma exposição a carcinógenos

exógenos, tais compostos foram denominados de compostos indígenas

(compostos-I) 6.

A natureza química dos compostos-I permanece desconhecida. Através

de suas propriedades cromatográficas é possível inferir que são

estruturalmente diferentes das modificações do DNA polares tais como

produtos de oxidação do DNA por espécies reativas do oxigênio 7. Mesmo sem

conhecer suas identidades químicas, a detecção e "quantificação" dos

compostos-I vem sendo usada como um método de triagem extremamente

eficaz. Além de suas detecções na ausência de carcinógenos externos, os

compostos-I apresentam várias propriedades interessantes como aumento com

a idade 8.6, correlação com a expectativa de vida 9, dependência de dieta 10,

seus perfis variam de acordo com os tecidos 8 e são aumentados por processos

como reação de Fenton 11 e pela peroxidação lipídica 12.
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Nuclease micrococal
DNA -------...~ Np + Xp

Fosfodiesterase 11

Enriq L1CCimellto

Xp

Nuclease P1
Butanol
HPLC
SPE
Imunopurificação

IVlaroaçao {
T4 PNK
[y-p'2]-ATP

pXp

/"'"TLC (PEI-celulose) HPLC (Del. Radiométrico)

Figura 3.1: Esquema da detecção de adutos por 32P-postlabelling.

3.1.2.1.2 Detecção de adutos endógenos através de 32P-postlabelling

A obtenção de anticorpos monoclonais para a 1,N'-EdA e 3,N-EdC

permitiu a detecção desses dois adutos em diversas situações. Os anticorpos

foram utilizados na preparação de colunas de imunoafinidade, utilizadas na

pré-purificação desses adutos. Conjugando-se o enriquecimento dos adutos

por imunoafinidade com a técnica de 32P-Postlabelling (IPPA), Nair e

colaboradores 13 obtiveram um limite de detecção impressionante, 25 amoI

utilizando 50 j.lg de DNA. Tal técnica permitiu a detecção dessas lesões tanto

em indivíduos (animais experimentais e humanos) normais quanto situações

patológicas ou exposição a condições que induziam a lipoperoxidação. A

análise de DNA de humanos revelou a presença de EdA e EdC em níveis da

ordem de 0-27 adutos por 109 bases normais 13. Os níveis detectados de EdA e

EdC em células brancas de sangue humano foram cerca de dez vezes menores

que os níveis de adutos M1dG, o produto gerado pela reação do abundante

malonaldeído com a dG 14.
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Níveis elevados de EdA e EdC, presumivelmente devido à produção

extensiva de produtos de peroxidação lipídica, foram observados em amostras

de fígado de rato da linhagem Long-Evans-Cinnamon que apresentam

metabolismo de cobre anormal, acarretando acúmulo de cobre no fígado 15.

Em humanos, de forma similar, foram verificados níveis elevados de

edA e edC em análises de biópsias de fígado de pacientes com patologias que

acarretam acúmulo de metais como a doença de Wilson e a hemocromatose 16.

Níveis elevados de EdA e EdC foram verificados também em outros

tecidos em associação com o estresse oxidativo e inflamação, como em baço

de camundongo estimulado para produzir óxido nítrico em excesso 17 ou em

pâncreas de pacientes acometidos de pancreatite 18.

Os níveis basais de eteno adutos podem ser altamente variáveis. A dieta

parece ter um papel importante nessas variações tanto em roedores quanto em

humanos 19,14. Além disso outros fatores corno hormonais devem desempenhar

um papel crítico no nível dos adutos, por exemplo, uma dieta rica em ácidos

graxos ü}-6-polinsaturados produziu um aumento de 40% em média nos níveis

de edA e EdC em DNA de linfócitos de mulheres mas nenhum aumento em

linfócitos de homem 14.

Devido à alta variabilidade nas concentrações basais desses adutos, os

níveis observados em animais não expostos podem se sobrepor àqueles

observados em animais expostos a xenobióticos como o cloreto de vinila e o

vinil carbamato. Por exemplo, foi verificado um nível de 4,3±1,2 EdN108 dA

em linfócitos de ratos não tratados e 6,2±2,1 EdN108 dA em linfócitos de ratos

expostos ao cloreto de vinila 20.

3.1.2.2 Espectrometria de massa

Devido aos níveis extremamente baixos em que os adutos são

encontrados e à disponibilidade de reduzidas quantidades de DNA para a

análise, a detecção desses produtos torna-se um grande desafio analítico. Para

obtenção de êxito nesse processo, o método analítico precisa preencher dois

quesitos fundamentais: sensibilidade e seletividade. A espectrometria de

massa (MS) é atualmente urna das técnicas mais eficientes na identificação
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ionização química vêm perdendo espaço para métodos recentes mais suaves

que permitem a análise de moléculas polares (maioria das biomoléculas).

Dentre os últimos, destacam-se o electrospray e o MALDI. Entretanto, na

análise de adutos um método "clássico" ainda permanece promissor: a

ionização química por captura de elétrons (ECCI).

3.1.2.2.1 Detecção de adutos endógenos por espectrometria de massa

com ionização química por captura de elétrons

Esse método de ionização envolve a captura de um elétron de baixa

energia por uma molécula precursora. Os elétrons de baixa energia são

geralmente produzidos pelo bombardeamento de um gás (geralmente metano a

um pressão de 1 Torr) na fonte de ionização com elétrons de alta energia (100

eV). Esse gás possui três funções na ionização química: fonte de elétrons

secundários, resfriamento colisional dos elétrons secundários em elétrons

termais e resfriamento colisional dos íons com excesso de energia 21. É

necessária uma derivatização dos analitos, geralmente através de

pentafluorobenzilação, para torná-los mais voláteis e estáveis durante a

separação por cromatografia gasosa (GC) e introduzir um forte grupo

eletróforo.

A hipótese de que produtos endógenos, mais especificamente um

produto da lipoperoxidação - o malonaldeído (MDA), poderiam modificar o

DNA gerando adutos foi confirmada pela primeira vez utilizando essa técnica.

Chaudharye colaboradores 22 detectaram o aduto M1G, resultante da reação do

MDA com a dG, em fígado humano proveniente de doadores saudáveis. Os

níveis encontrados desse aduto foram de 5-11 adutos por 107 bases, o que

corresponde à cerca de 5400 adutos por célula.

A associação de uma pré-purificação por imunoafinidade com a

detecção por espectrometria de massa com ionização química por captura de

elétrons permitiu a detecção do aduto M1G em níveis ainda mais baixos.

Analisando-se o DNA proveniente dos leucócitos de dez doadores saudáveis,

verificou-se a presença de 6,2 ± 0,4 M1G por 108 bases 23.
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Recentemente, foi desenvolvido um método de detecção da 1,N'-fA e da

dihidroxiheptil-l,N'-fA, que é o aduto formado pela reação entre o 2,3-epoxi

4-hidroxinonenal e a dA 24 e também pelo DDE como descrito no capítulo

anterior (aduto 11). O método parece ser extremamente sensível, os limites de

detecção obtidos para a 1,N'-EA e da dihidroxiheptil-l,N'-EA foram

respectivamente de 6,3 e 36 fmol 25. Entretanto, a sua aplicabilidade na

detecção in vivo ainda não foi demonstrada.

3.1.2.2.2 Espectrometria de massa em tandem com ionização por

electrospray

Embora exista atualmente uma grande variedade de métodos de

ionização para espectrometria de massa, a ionização por electrospray (ESI) tem

revolucionado a análise de biomoléculas. Essa tecnologia tem sido única no

aspecto de fornecer simultaneamente um interfaceamento eficiente entre

métodos de separação em solução (HPLC, eletroforese capilar e variações) e a

facilidade na ionização de compostos altamente polares e não voláteis 26.

Na ESI (Figura 3.3), uma solução contendo um analito atravessa um

capilar mantido em um alto potencial. O alto campo elétrico na extremidade

do capilar (-4000 V) provoca o desprendimento de gotículas altamente

carregadas em direção à entrada do analisador. A dispersão da coluna de

solvente do interior do capilar em microgotículas (spray), é auxiliada pela

nebulização por fluxo de nitrogênio. Além do gradiente de potencial, as

pressões reduzidas no analisador também atraem as gotículas. Durante a

travessia entre a probe e o analisador, as gotículas reduzem em tamanho

devido à evaporação do solvente promovido pelo fluxo de nitrogênio

perpendicular ao fluxo do spray e também pelas "explosões de Coulomb"

(subdivisão das gotículas resultante da alta densidade de carga). Esses

processos se repetem até que os íons encontrem-se completamente

dessolvatados.
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Cone

\

Pressão Atmosférica Vácuo

Figura 3.3: Representação esquemática do mecanismo de ionização por
electrospray.

o analisador mais comumente utilizado em equipamentos do tipo ESI é

o do tipo quadrupolar que é constituído por quatro bastões de aço inoxidável

dispostos simetricamente em relação ao eixo do sistema. Os bastões são

conectados dois a dois a um gerador de tensão contínua sobreposto a uma

tensão senoidal (radiofreqüência). A combinação ESI/quadrupolos é bastante

interessante, pois a ionização ocorre à pressão atmosférica e esse tipo de

analisador é relativamente tolerante a altas pressões (-5xl0-5 Torr). Além

disso, o analisador quadrupolar é capaz de analisar m/z de até 3000, o que é

bastante útil, pois a ionização de biomoléculas por ESI produz uma

distribuição de carga abaixo de m/z 3000. Outra vantagem adicional é o custo

reduzido desse tipo de analisador.

Embora de alto custo, os analisadores do tipo triplo quadrupolo ou

MS/MS ou ainda tandem MS, vem se popularizando devido a possibilidade de

obter informações estruturais e um enorme incremento de sensibilidade. Uma

análise por tandem MS pode ser definida como a seleção de um íon parental

no primeiro analisador, seguido pela detecção do íon filho no terceiro

analisador, formado na câmara de colisão (segundo analisador). A

fragmentação dos íons parentais em íons filhos é obtida através da conversão
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da energia translacional dos íons parentais em energia interna após a colisão

com moléculas de gás energizadas. O MS/MS apresenta duas grandes

vantagens em relação à espectrometria de massa clássica que são o aumentos

da sensibilidade e da seletividade da técnica. O aumento da sensibilidade está

relacionado à diminuição do ruído químico que é provocado por outros

componentes da amostra analisada. A filtragem dos íons reduz bastante tal

ruído, conseqüentemente, outras filtragens o reduzem ainda mais, levando a

um ganho na relação sinal/ruído. O ganho de seletividade é resultado da baixa

probabilidade de duas moléculas gerarem íons pai e filho idênticos em

MS/MS.

O equipamento utilizado no presente trabalho, um espectrômetro triplo

quadrupolar com ionização por electrospray está esquematizado na Figura 3.4.

Bomba Bombas
rotatória turbomoleculares

Amostra .... 11
,,,)Probe I

I

Exaustao

Analisador 1

..
Câmara de

colis:io Analisador 2 Detector

Figura 3.4: Representação esquemática de ESI-MS/MS.

O princípio de separação por MS/MS pode ser expresso pela seguinte

equação:
+ +mp - mf + mo

Onde, m p é o íon precursor ou o íon parental (que pode ser o íon

molecular ou outro íon fragmento), me é o íon filho e mo é o fragmento neutro

produzido durante a reação de dissociação. O mo não pode ser detectado, pois

um espectrômetro de massa pode detectar apenas partículas carregadas.

Como as três variáveis mp' me e mo são independentes. elas podem ser

mantidas fixas ou ser variadas resultando em diferentes modos de aquisição

por MS/MS:
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Modo de aquisição mp mr mo

Íons filhos Fixa Variável Variável

Íons parentais Variável Fixa Variável

Perda neutra constante Variável Variável Fixa

Monitoramento de reações múltiplas Fixa Fixa Variável

Tabela 3.1: Tipos de varredura em MS/MS.

Um espectro de íons filhos (Figura 3.5) é obtido através da seleção de

um íon parental representativo da molécula no primeiro analisador seguido de

sua passagem pela câmara de colisão onde as reações de dissociação são

produzidas. O segundo analisador efetua uma varredura dos íons filhos

gerados. Esse tipo de análise é utilizada freqüentemente para obter

informações estruturais sobre o íon parental selecionado.

MS1
Câmara de

MS2colisão

<-- ..
Varredura de
íons filhos

.. ~

•

Figura 3.5: Esquema da monitoração de íons filhos.

Um espectro de íons parentais (Figura 3.6), é obtido pela seleção de um

íon fragmentado no segundo analisador. É realizada uma varredura no

primeiro analisador com o intuito de se determinar os íons precursores que se

fragmentam gerando aquele íon filho. A aquisição de um espectro desse tipo

tem por objetivo identificar dentro de uma mistura os diferentes componentes

que se fragmentam em uma estrutura idêntica.
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M51
Câmara de

M52colisão
.,
~

Varredura de
íons parentais

.. .,
•

Figura 3.6: Esquema da monitoração de íons parentais.

Na aquisição de um espectro por perda neutra constante (Figura 3.7),

são realizadas varreduras simultâneas nos dois analisadores mantendo-se

entre eles uma diferença de massa constante que corresponde ao fragmento

neutro considerado. Esse tipo de análise é muito versátil e permite detectar as

famílias de compostos que se caracterizam pela perda do mesmo grupamento

químico.

M51
Câmara de

M52colisão

Varredura de .,
~

.,
perda neutra .. ..

constante ~ ~

Figura 3.7: Esquema da monitoração por varredura de perda neutra constante.

o modo de aquisição que responde pelas excelentes sensibilidades e

seletividades do MS/MS é a monitoração de reações múltiplas (MRM) (Figura

3.8). A aquisição é efetuada pela seleção do íon precursor no primeiro

analisador e detecção de um ou mais íons filhos conhecidos provenientes da

fragmentação do precursor na câmara de colisão. O segundo analisador não

efetua uma varredura como no caso da aquisição de espectros filhos, mas

focaliza-se em um ou mais fragmentos característicos.
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Monitoramento de
reações múltiplas

MS1

..
Câmara de

colisão MS2

Figura 3.8: Esquema da monitoração por varredura de perda neutra constante.

Os diferentes modos de varredura em MS/MS estão resumidos na tabela

3.2.

MS1
Câmara de

MS2
colisão

Espectro de íons Fixa (massa do íon ri only (todas as
Varredura

filhos parental) massas passam)

Espectro de íons
Varredura

ri only (todas as Fixa (massa do íon
parentais massas passam) filho)

Perda neutra
Varredura ri only (todas as

Varredura
(sincronizada com (sincronizada com

constante oMS2) massas passam)
o MS1)

Monitoramento de Fixa (massa do íon ri only (todas as Fixa (massa do íon
reações múltiplas parental) massas passam) filho)

Tabela 3.2: Diferentes modos de varredura em MS/MS.

3.1.2.2.3 Detecção de adutos endógenos por espectrometria de massa

com ionização por electrospray

Apesar de altamente promissora no estudo de adutos gerados

endogenamente, até o momento apenas dois trabalhos descreveram a detecção

de adutos endógenos, isto é, na ausência de tratamentos que induzissem a

formação dos mesmos.

O primeiro foi o do grupo de L. J. Marnett onde confirmaram os dados

obtidos por GC/ECCIMS sobre a formação endógena do aduto gerado na reação
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entre o malonaldeído e a dG. Através de HPLC/ESI-MS/MS foi obtido um

resultado equivalente

inequivocamente que

lipoperoxidação com o

normais 27.

ao obtido pela outra técnica, mostrando

adutos formados pela reação de produtos da

DNA são gerados endogenamente e em indivíduos

o eteno aduto ~,3-EdG foi também detectado em DNA proveniente de

fígados de pacientes saudáveis 28. Entretanto nesse trabalho o espectrômetro

utilizado era do tipo simples quadrupolo e o nível verificado (0,1-2,5

adutos/106 guaninas) parece ser demasiadamente alto.
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3.2 Objetivos e Justificativas

Recentemente foi mostrado que a dosagem das bases oxidadas do DNA

até então amplamente utilizadas como possíveis biomarcadores, é uma tarefa

muito mais difícil do que se imaginava. Durante anos foram publicados

trabalhos que reportavam uma detecção artefatual de bases como a 8-oxodG.

Atualmente, um consenso quanto aos níveis basais dessas lesões in vivo e

técnicas totalmente isentas de geração artefatual das lesões parece estar

distante. O problema reside principalmente no fato de ser dificílimo evitar a

oxidação das bases durante os processos de extração do DNA e análise. Um

novo bom marcador é objetivo comum de vários grupos de pesquisa no

mundo. Nesse sentido, os etenoadutos parecem ser excelentes candidatos.

Após a caracterização de quatro novos etenoadutos relacionados com

produtos importantes da lipoperoxidação, nossa preocupação se voltou para a

detecção das lesões em sistemas mais complexos. Embora os adutos sejam

altamente fluorescentes e a detecção por fluorescência bastante sensível, a

baixa seletividade da técnica só possibilitou a detecção dos adutos em

sistemas in vitro. Conseqüentemente, tornou-se necessário o desenvolvimento

de outro método altamente seletivo e sensível para possibilitar a detecção de

tais lesões em sistemas mais complexos.

A espectrometria de massa em tandem com ionização por electrospray

(ESI-MS/MS) é uma técnica extremamente poderosa aliando sensibilidade e

seletividade e acessível a uma grande variedade de biomoléculas. A facilidade

no interfaceamento com HPLC é outra característica altamente interessante na

ESI-MS/MS. Por essas razões a técnica seria potencialmente a mais indicada

na detecção de adutos de DNA.
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3.3 Materiais e Métodos

3.3.1 Materiais

3.3.1.1 Reagentes e solventes

Todos os reagentes utilizados eram do mais alto grau de pureza

disponível comercialmente.

Aldrich (Milwaukee, USA): trans,trans-2,4-Decadienal, trans-2-octenal,

3-trimetilsilil-1-propanosulfonato de sódio (DSS), Amberlyst 15, D20 99,9% e

peneiras moleculares de 3Á;

Fluka (Bucks, Switzerland): Metanol-d4 ;

Merck (Darmstadt, Germany): 2'-Desoxiadenosina;

EM Science (Gibbstown, USA): Solventes em grau gradiente para

cromatografia (acetonitrila, tetrahidrofurano, didorometano e metanol);

Cambridge Isotopes (Boston, USA): [15N5]-2'-desoxiadenosina;

3.3.1.2 Diversos

Millipore (Bedford, USA): A água utilizada em todos os experimentos

foi tratada com o sistema milli-Q. Membranas de filtração de nylon e PTFE

Durapore 0,22 mm e Millex-GV4 0,22 mm;

Sigma (St. Louis, USA): Todos os demais reagentes, solventes e enzimas

não mencionados acima.
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mantida sob agitação por mais 8 horas. Ao final da incubação foram

adicionados 5 mL de água e os produtos foram extraídos com CH2Cl2 (2 x 4

mL). Os extratos foram combinados, lavados com um volume de água, secos

sobre MgS04 e concentrados sob fluxo de nitrogênio.

3.3.2.2.2 Síntese e epoxidação do HNE

o HNE foi sintetizado através do método descrito por Esterbauer e

Weger 29. Em 0,5 mL de acetona foram dissolvidos 25 ~L de hidroxinonenal

dietilacetal. A essa solução foram adicionados 10 ~L de água e 5 mg de

Amberlyst 15 e foi mantida sob agitação durante 30 minutos. Ao final da

incubação, a solução foi filtrada e concentrada sob fluxo de N2 • O resíduo

obtido foi dissolvido em 400 ~L de ACN a 50% e a esta mistura, adicionou-se

50 ~ de H20 2 60 %. Durante uma hora foram adicionados 100 ~L de NaOH a

6M e incubou-se a mistura por mais 3 horas a 15°C. Ao final da incubação foi

adicionado 1 mL de água e os produtos foram extraídos com CH2Cl2 (2 x 1

mL). Os extratos foram combinados, lavados com um volume de água, secos

sobre MgS04 e concentrados sob fluxo de N2 •

3.3.2.2.3 Quantificação de 2-octenal, HNE e DDE

Todos os aldeídos foram quantificados por lH-RMN usando DSS como

padrão interno. Os tubos de RMN foram preparados com 25 ~L de cada um

dos aldeídos (octenal, HNE ou DDE), 0,4 mg de DSS (em 20 ~L de metanol-d4)

e 660 ~L de metanol-d4 • As concentrações dos aldeídos foram determinadas

comparando-se as áreas dos picos correspondentes aos aldeídos e ao DSS.

3.3.2.3 Síntese e purificação de adutos marcados isotopicamente com
15N

3.3.2.3.1 Síntese dos adutos I, 11, 111 e IV

A uma solução contendo 125 ~L de acetonitrila e 100 ~L de tampão

fosfato (0,2 M pH 7,2), foram adicionados 100 ~g de [lSNs]-dA (dissolvida em
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50 llL de água) e 25 llL de octenal, HNE ou DDE epoxidados. Após 72 horas de

incubação a 37°C, os aldeídos que não reagiram foram extraídos com 500 llL

de CHzClz. Os adutos foram purificados através do sistema 1 e suas

concentrações foram determinadas pela absorbância a 278 nm.

3.3.2.3.2 Síntese de lsNs-edA

A EdA foi sintetizada pela reação entre 100 llg de [lSNs]-dA (dissolvida

em 50 J.1L de água) e 25 J.1L de cloroacetaldeído em 125 J.1L de tampão fosfato

(0,2 M pH 7,2) durante 4 horas a 37°C. A EdA foi purificada através do sistema

1 e sua concentração foi determinada pela absorbância a 275 nm.

3.3.2.4 Reação de 2-octenal, HNE e DDE na presença de H20 2 com DNA

de limo de bezerro in vitro

DNA de timo de bezerro (0,1 mg) foi dissolvido em 100 llL de tampão

fosfato a 0,1 M (pH 7,4) e a esta solução foram adicionados 10 llmol de HzOz e

10 llmol de cada um dos seguintes aldeídos: 2-octenal, HNE e DDE

(dissolvidos em 50 J.1L de metanol). As misturas resultantes foram incubadas a

37°C sob agitação durante cinco dias. O DNA foi então precipitado pela adição

de 150 llL de isopropanol, foi mantido a -20°C por 2 horas e centrifugado a

14000 xg durante 30 minutos. O resíduo foi dissolvido em 0,4 mL de tampão

acetato 20 mM (pH 4.8) e subseqüentemente digerido durante uma noite com

33 unidades de nuclease Pl a 37°C. Então, 25 unidades de fosfatase alcalina e

50 llL do tampão fornecido com a enzima foram adicionados à solução e

incubou-se a 37°C por mais 2 horas. As enzimas foram precipitadas pela

adição de 0,5 mL de clorofórmio e centrifugação a 14000 xg durante 30

minutos.
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3.3.2.5 Análise dos hidrolisados do DNA tratado in vitro por

HPLC/Fluorescência e HPLC!ESI-MS

As amostras obtidas na seção anterior foram analisadas e quantificadas

por HPLC com detecção por fluorescência e absorbância no UV (sistema 3). As

análises foram efetuadas em quadruplicata. As quantidades de dA foram

determinadas por detecção da absorbância no UV (1..=260 nm). As detecções

do adutos foram efetuadas por fluorescência com excitação a 300 nm e

emissão 410 nm. Os picos fluorescentes correspondentes aos adutos foram

coletados, liofilizados, redissolvidos em 10 j..lL de água e reanalisados através

do sistema LC/MS 1.

3.3.2.6 Estudos de espectrometria de massa

3.3.2.6.1 Caracterização química

Nos estudos de caracterização química foram utilizados dois

espectrômetros diferentes: LC-Q (Finnigan) e Quattro II (Micromass). Em

ambos, a ionização é do tipo ionização electrospray. O primeiro possui um

analisador por captura de íons (íon trap) e o segundo um triplo analisador

quadrupolar (MS/MS).

Uma mistura de água e acetonitrila [1:1] foi usada como o eluente a um

fluxo de of 5 j..lL/min. As amostras (1 j..lg/j..tL) foram dissolvidas em ácido

fórmico a 0.25% em água/acetonitrila 1:1. Tipicamente uma alíquota de 10 j..lL

foi injetada a cada análise.

3.3.2.6.2 Detecção

Nos experimentos de detecção dos adutos foi utilizado o espectrômetro

Quattro 11. Este equipamento possui uma fonte de ionização a pressão

atmosférica (API) e dois tipos de probes: ionização por electrospray de elétrons

(ESI) e ionização química a pressão atmosférica (APCI). O controle do

equipamento e a aquisição de dados foram realizados através do software

Masslynx.
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A resposta do instrumento para os compostos analisados foi otimizada

através das injeções diretas dos compostos em fluxos de cerca de 5 ~ min- l

com uma bomba de seringa Harvard modelo 11 (Harvard Apparatus, South

Natick, USA) e variando-se parâmetros como: geometrias da probe e fonte,

fluxo do nebulisador e de secagem, temperatura da fonte, potenciais do

capilar, lentes de alta voltagem, cone, skimmer, resoluções LM e HM, fatores

de multiplicação, pressão do gás na câmara de colisão e energia de colisão.

Os espectros obtidos sem prévia separação cromatográfica foram

obtidos através de injeções diretas dos compostos previamente purificados

através de um injetor Rheodyne. A fase móvel era constituída por uma mistura

de água/acetonitrila (1:1) bombeada através de uma bomba de HPLC

Shimadzu LC-l0AD a um fluxo de 2 mL/min. A bomba foi acoplada a um

splitter que destinava 1/100 (20 /lL/min) ao injetor e espectrômetro.

3.3.2.7 Acoplamento de espectrometria de massa com cromatografia

líquida (LC/MS)

Foram utilizados dois tipos de arranjos cromatográficos nas análises por

LC/MS:

O sistema LC/MS 1, compunha-se do mesmo arranjo de bomba e

detector de fluorescência descrito para o sistema 1 mas com uma coluna

Hypersil C18 (150 x 1 mm, 3 /lm; Supelco, Bel1efonte, PA) eluída com um fluxo

de 100 /lL/min de uma mistura de água/acetonitrila (65:35) contendo 3 mM de

ácido fórmico. As análises foram feitas em modo positivo utilizando-se um

potencial de 4 kV para o capilar da probe de ESI, uma voltagem de cone de 25

V e uma temperatura da 150°C para a fonte de API. Alíquotas de 0.5 /lL foram

injetadas em cada análise.

O sistema LC/MS 2 era composto por duas bombas LC-6AD, injetor

Rheodyne e detector de fluorescência RF-I0AXL controlados pelo módulo

SCL-I0AVP e software CLASS-VP. Uma coluna Luna C18 (150 x 2 mm, 3/lm;

Phenomenex) era eluída com um gradiente binário de formiato de

amônio/ácido fórmico 99:1 5 mM/acetonitrila. A concentração de acetonitrila

variou de 5 a 30% em 15 minutos e a seguir de 30 a 45% em mais 15 minutos
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e retornando a 5% em dois minutos. O fluxo utilizado foi de 250 !JL/min.

Utilizou-se um splitter construído para esse fim com uma razão de separação

de 1/5, sendo que 50 I1L foram destinados à probe de ESI e 200 I1L ao detector

de fluorescência. As análises foram realizadas com a fonte de ionização a

110°C e voltagens de 2.2 kV e 17 V foram aplicadas ao capilar da probe e fonte

de ionização respectivamente. Utilizou-se uma pressão de argônio no Q2 igual

a 3xl0-3 Torr e uma energia de colisão de 18 eV foi aplicada.

O sistema LC/MS 3 era composto por duas bombas LC-6AD controlados

pelo módulo SCL-l0AVP e injetor Rheodyne. Uma coluna Luna C18 (150 x 2

mm, 311m; Phenomenex) era eluída com um gradiente binário de solução de

ácido fórmico a 0,1% e acetonitrila/ácido fórmico a 0,1% (1:1). A concentração

da fase móvel composta de acetonitrila/ácido fórmico variou de 4 a 8% em 4

minutos, a seguir de 8 a 50% em 6 minutos, de 50 a 60% em 10 minutos e

finalmente retornou a condição inicial em mais 2 minutos. O fluxo utilizado

foi de 0,2 mL/min. O fluxo total era direcionado à probe de electrospray. Os

parâmetros da fonte de ionização eram idênticos aos do sistema anterior.

3.3.2.8 Análise de DNA in vivo

3.3.2.8.1 Tratamento de ratos com solução de nitrilotriacetato de ferro

(Fe-NTA)

A solução de Fe-NTA foi preparada imediatamente antes do uso

misturando-se soluções de FeCl3 0,3 MeNTA 0,6 M na proporção 1:2. O pH

foi acertado para 7,4 com carbonato de sódio. As soluções foram diluídas em

duas vezes com solução salina (NaCI 0,9%) e esterilizadas por filtração. Ratos

machos Wistar com 3 meses de idade foram tratados, através de injeção

intraperitonial, com 15 mg Felkg. Os animais do grupo controle receberam

apenas injeções de solução salina. Após 24 horas os animais foram

anestesiados com COz, sacrificados e os órgãos fígado, rins e pulmões foram

retirados. Os órgãos foram lavados com solução salina e imediatamente

congelados em Nzlíquido e armazenados em freezer -80°C até o uso.
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3.3.2.9 Isolamento e hidrólise do DNA

A extração do DNA foi efetuada utilizando o método caotrópico com

NaI 30 com algumas modificações. Cerca de 500 mg de fígado, rins e pulmões

foram finamente divididos com uma tesoura cirúrgica em 6 mL do tampão A

(sacarose, 320 mM; MgClz, 5 mM; Tris-HCI, 10 mM; desferroxamina, 0,1 mM;

Triton xl00, 1%; pH 7,5) e a seguir, homogeneizados. As amostras foram

centrifugadas a 1500xg por 10 minutos, o sobrenadante foi descartado, o

precipitado foi ressuspenso em 6 mL do tampão A e recentrifugado como

descrito acima. O sobrenadante foi novamente descartado e o precipitado foi

ressuspenso em 1,8 mL do tampão B (Tris-HCI, 10 mM; desferroxamina, 0,1

mM; EDTA, 10 mM; pH 8,0). À solução resultante, foram adicionados 105 /lL

de SDS a 10%. Após suave agitação, foram adicionados 30 /lL de RNAse A (1

mglmL) e 8 mL de RNAse Tl (1 U//lL) aos tubos e incubou-se a 50°C por 15

minutos. A seguir, adicionou-se 90 /lL de uma solução de proteinase K a 20

mglmL e incubou-se a 37°C por 1 hora. As amostras foram então centrifugadas

por 15 minutos a 5000xg. O sobrenadante foi coletado e a este, foram

adicionados 3,6 mL de tampão NaI (NaI a 7,6 M, Tris a 40 mM, EDTA a 20

mM, desferroxamina a 0,3 mM, pH 8,0) e 6 mL de isopropanol. Os tubos foram

invertidos algumas vezes para homogeneização e mantidos em freezer -20°C

por uma noite. As amostras foram então centrifugadas a 5000xg por 5

minutos, o sobrenadante foi descartado e 3 mL de isopropanol 40% foram

adicionados. Os tubos foram novamente centrifugados como acima, o

sobrenadante foi descartado e o precipitado foi lavado com etanoI 70%. Após

nova centrifugação, o precipitado foi seco ao ar e dissolvido em 1,5 mL de

água.

As concentrações obtidas de DNA foram determinadas

espectrofotometricamente e suas purezas foram estimadas pela relação

Absz60/z80' As quantidades obtidas de DNA foram entre 500 e 1500 /lg.

O DNA obtido na etapa anterior foi dividido em alíquotas de 200 /lg e os

volumes foram igualados a 600 /lL com a adição de água. A cada tubo foram

adicionados 10 ll1 de uma solução contendo l/lM dos padrões 15NçEdA, 15Nçl,

15NçIl, 15N5-I11 e 15N5-IV. À solução resultante, foram adicionados 60 /lL de
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tampão para nuclease Pl (acetato de sódio a 2 M, ZnClz a 10 mM, pH 5.2) e

30U de nuclease P1. As amostras foram incubadas por 4 horas a 37°C. Ao final

dessa incubação, foram adicionados 4U de fosfatase alcalina e 66 J..LL do

tampão fornecido com a enzima. As amostras foram incubadas por mais 2

horas.

3.3.2.10 Pré-purificação do DNA e análise do por HPLC!ESI-MS/MS

Colunas de extração em fase sólida Supelclean LC-18 6 mL (Supelco)

foram lavadas com 5 mL de acetonitrila e equilibradas com 10 mL de água.

Então, foram aplicados 200 Ilg do DNA hidrolisado na etapa anterior. A coluna

foi eluída com 3 mL de acetonitrila a 10% e a seguir, com 3 mL de acetonitrila

a 40%. Essa última fração foi filtrada em filtros de nylon de 0,22 11m,

liofilizada e o resíduo obtido foi dissolvido em 20 IlL de acetonitrila a 50%. Os

20 I1L obtidos no passo anterior foram analisados pelo sistema LC/MS 2 ou

LC/MS 3.
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3.4 Resultados

3.4.1 Formação de adutos na reação dos produtos de oxidação do DDE

com DNA in vitro

No capítulo anterior foi mostrado que o DDE é um agente alquilante

bastante versátil sendo capaz de produzir vários adutos ao reagir com dA in

vitro. O passo seguinte seria verificar se os mesmos adutos também são

formados na reação dos produtos de oxidação do DDE com o DNA.

A fluorescência intensa apresentada pelos adutos permite a detecção de

quantidades tão baixas quanto 0,5 pmol dos compostos. A análise por HPLC

com detecção fluorimétrica dos produtos da hidrólise enzimática de DNA de

timo de bezerro tratado com DDE e HzOz revelou a presença dos quatro novos

adutos caracterizados como pode ser constatado na figura 3.9. Entretanto

devido a grande complexidade do perfil cromatográfico apresentado pelo

hidrolisado enzimático do DNA e pela baixa seletividade da detecção

fluorimétrica, foi necessária a confirmação estrutural dos adutos por

espectrometria de massa com ionização por electrospray de elétrons. A análise

dos picos fluorescentes eluídos nos tempos de retenção relativos aos adutos

por espectrometria de massa confirmou inequivocamente a formação dos

adutos na reação in vitro do DDE com o DNA na presença de peróxidos.
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cuidadosamente determinadas através de lH-RMN. A seguir, quantidades

idênticas de cada aldeído foram incubadas com DNA in vitro. Os DNAs

tratados foram então hidrolisados enzimaticamente e analisados por HPLC

com detecção fluorimétrica com confirmação por espectrometria de massa.

A análise dos produtos da hidrólise enzimática do DNA tratado com

HNE revelou a presença de um pico intenso com tempo de retenção

característico do aduto 11. A identidade do produto foi confirmada pela análise

por ESI-MS do pico coletado (Figura 3.10).
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Figura 3.10: Análise por HPLC/Fluorescência (Àexc= 300 e Àemis = 410 nm) dos
produtos da hidrólise enzimática de DNA de timo de bezerro tratado in vitro

com HNE na presença de HzOz. À direita, espectro de ESI-MS obtido da
análise do pico coletado na análise por HPLC/Fluorescência.

3-28



Capítulo 3: Detecção dos adutos em DNA

o 2-octenal também levou a formação de um único aduto fluorescente

hidrofóbico (Figura 3.11). ° tempo de retenção e a posterior análise desse por

produto por ESI-MS mostraram que tal pico corresponde ao aduto 111.
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Figura 3.11: Análise por HPLC/Fluorescência P"exc= 300 e Â,emis= 410 nm) dos
produtos da hidrólise enzimática de DNA de timo de bezerro tratado in vitro
com 2-octenal na presença de HzOz' À direita, espectro de ESI-MS obtido da

análise do pico coletado na análise por HPLC/Fluorescência.

Na tabela 3.3 são apresentados os resultados referentes à quantificação

dos adutos formados no tratamento in vitro de DNA com os três aldeídos. A

análise revelou que o HNE é cerca de 1,6 vezes mais reativo em relação ao 2-
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utilização de padrões internos. Por outro lado, a possibilidade de se detectar

simultaneamente compostos eluídos com mesmo tempo de retenção (massas

diferentes) permite a utilização do tipo de padrão interno mais preciso, os

enriquecidos isotopicamente, ou seja, diferindo do analito em apenas alguns

nêutrons. Como são quimicamente idênticos, eles são coeluídos com precisão

e apresentam características de ionização também idênticas.

A síntese dos padrões enriquecidos isotopicamente foi realizada a partir

da [lSNs]-2'-desoxiadenosina por métodos estabelecidos na etapa anterior.

Devido ao preço altíssimo da [lSNs]-2'-desoxiadenosina, foram realizadas

sínteses a partir de poucos microgramas do nucleosídeo. Os sistemas de HPLC

utilizados na purificação dos padrões enriquecidos com lsNs foram

cuidadosamente analisados com o objetivo de detectar contaminações dos

adutos 14NS' Os produtos tiveram suas identidades confirmadas através de

análises por espectrometria de massa (Figura 3.12). Os produtos obtidos

apresentaram um íon pseudomolecular ([M + Ht) com 5 unidades de massa

em relação aos adutos não marcados (11, m/z = 411; 111, m/z = 381 e IV, m/z =
423), confirmando a presença de cinco isótopos 15 de nitrogênio. A

fragmentação dos adutos também ocorre pela perda de um fragmento de 116

Da (2'-desoxirribose) gerando as bases alquiladas de massas 294, 264 e 306,

correspondentes aos adutos 11, 111 e IV, respectivamente.
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Figura 3.12: Análise dos adutos lsNs por ESI-MS/MS. Espectros superiores: full
scan ; Espectros inferiores: espectros filhos do íon principal.

3.4.3.2 Desenvolvimento de um método de detecção por HPLC/ESI

MS/MS

3.4.3.2.1 Ajuste das condições de análise por MRM

A utilização da espectrometria de massa acoplada a técnicas de

ionização suaves como a ionização por electrospray permitiu a análise de
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substâncias não-voláteis, termossensíveis e ainda dos componentes de uma

mistura após separação por técnicas como o HPLC e a eletroforese capilar.

Embora seja um detector de HPLC bastante universal, o espectrômetro de

massa possui vários componentes a serem ajustados para cada composto a ser

analisado. Os parâmetros mais importantes são o alinhamento geométrico da

probe em relação à fonte e da fonte em relação ao analisador, os fluxos de Nz

do nebulisador e de secagem na fonte, a temperatura da fonte, ajuste de

diversos potenciais (capilar, lentes de alta voltagem, cone e skimmer), a

pressão de argônio na câmara de colisão e energia transferida a esse gás. O

ajuste destes parâmetros foi feito através da monitoração da intensidade dos

sinais correspondentes aos produtos injetados por infusão constante.

Na detecção por MRM a primeira condição a ser estabelecida é o tipo de

fragmentação a ser gerada. Para que o método atinja a sensibilidade desejada é

necessário não somente que as moléculas (parentais) a serem analisadas

ionizem eficientemente, mas também que fragmentem com alta eficiência

gerando de preferência um único íon (filho). Portanto, é essencial o

conhecimento do perfil de fragmentação dos analitos.

A figura 3.13 mostra os espectros obtidos da análise do aduto IH [15N51
por espectrometria de massa com um outro tipo de analisador quadrupolar, o

tipo íon trapo Nesse tipo de análise, é possível realizar múltiplos estágios de

espectrometria de massa em tandem, aumentando a quantidade de informação

estrutural obtenível de uma molécula. As fragmentações observadas nas

análises por íon trap são induzidas por mecanismos similares aos gerados

através da câmara de colisão de sistemas do tipo triplo quadrupolo. No caso

do aduto IH foi possível observar até o estágio 4 ("íons bisnetos"). A análise

por íon trap confirmou que a ligação mais facilmente rompida na molécula é a

glicosídica resultando na formação da base alquilada protonada e à perda do

açúcar como molécula neutra. Embora a perda do fragmento de 116 Da

correspondente a 2'-desoxirribose seja inespecífica, pois todos os

desoxinucleosídeos apresentariam a mesma fragmentação, a grande diferença

de massa entre os adutos e os nucleosídeos não modificados não prejudicaria

a seletividade do método. Além disso, como o método se destinaria à detecção

simultânea de vários adutos, seria interessante que as características de
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fragmentação fossem próximas, pois facilitaria a padronização do método. De

fato a única etapa compartilhada pelos adutos na fragmentação é a perda do

açúcar. Depois da ligação glicosídica, as ligações mais vulneráveis a quebras

são aquelas dos grupos álcool e como os adutos diferem estruturalmente nesse

ponto, cada produto exibe um espectro de íons "netos" diferentes.
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Figura 3.13: Análise do aduto IH [lSNsJpor ESI/ion trap (MS4J

Portanto, as condições de análise foram ajustadas de forma a maximizar

ao mesmo tempo ionização dos adutos protonados [M + Ht (EdA = 276, I =
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436, 11 = 406, 111 = 376 e IV = 418) e a quebra da ligação glicosídica gerando

os íons [B + H2r (EdA = 160, I = 320, 11 = 290, 111 = 260 e IV = 302). A

sensibilidade máxima foi obtida através da combinação entre tensão no

capilar de 2,2 kV, voltagem do cone de 17 V, energia de colisão de 18 keV e

pressão de argônio de (3Xl0·3 Torr).

3.4.3.2.2 Interfaceamento HPLC/MS

o interfaceamento da cromatografia líquida à espectrometria de massa

também requer a padronização de várias condições. A escolha de colunas e

eluentes deve levar em consideração suas compatibilidades com as condições

de ionização. A probe de electrospray permite a princípio, a utilização desde

fluxos de poucos microlitros até fluxos próximos a 1 mL/min no modo

megaflow. Entretanto, como a resposta do electrospray é altamente dependente

da concentração do analito 31,32, a utilização de colunas de diâmetros internos

menores é preferível pois fluxos menores aumentam a concentração do pico

do analito e a resposta do electrospray 33.34. Embora já dispuséssemos de várias

condições cromatográficas para a análise simultânea dos adutos, pelas razões

acima mencionadas, elas eram incompatíveis com a análise por ESI-MS sendo

necessária a repadronização das condições cromatográficas. A primeira

dificuldade encontrada foi devida à composição da fase móvel, pois a

utilização de tampões pouco voláteis como o fosfato é impraticável no ESI-MS.

A utilização de uma pequena quantidade « 1%) de um ácido fraco e volátil é

bastante desejada, pois minimiza a formação de íons pseudomoleculares por

cationização [M+Nar e [M+Kr e conseqüentemente amplificando a detecção

do íon pseudomolecular protonado [M+H] +. A utilização de ácido fórmico a

0,1% solucionou esse problema e nas situações onde a presença de algum sal

era indispensável, uma solução de formiato de amônio/ácido fórmico (99:1) 5

mM foi utilizada. O formiato de amônio é um tampão bastante adequado a

este tipo de análise devido a sua volatilidade.

Outra dificuldade na utilização do ESI-MS como detector está no fluxo

utilizado. Embora seja possível a utilização de fluxos relativamente altos no

modo megaflow, há uma perda significativa de sensibilidade e rapidamente a
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fonte é contaminada, portanto a utilização de colunas analíticas típicas

(diâmetros de 4 ou 4,6 mm) não é interessante. Por essa razão, desenvolvemos

métodos de separação dos adutos com colunas do tipo narrow bore (2 ou 2,1

mm de diâmetro), onde fluxos de 0,2-0,3 mL/min são utilizados. O método de

separação inicialmente desenvolvido é capaz de separar os cinco adutos

simultaneamente como observa-se na figura 3.14.
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Figura 3.14: Análise por HPLC/ESI-MS/MS (sistema LC/MS-2) em modo MRM
de 125 fmol dos padrões EdA, I, 11, 111 e IV. Os canais 276>160, 436>320,

406>290,376>260 e 418>302 referem-se às detecções dos adutos edA, I, 11,
111 e IV respectivamente.

Embora o método possa potencialmente detectar as cinco lesões, as

dificuldades encontradas na manipulação do DNA e sobretudo os problemas

de contaminação nos forçaram a simplificar o método. Embora teria sido

interessante a detecção da EdA para a comparação com os dados já disponíveis

na literatura obtidos através de 32P-postlabelling, as dificuldades encontradas

na pré-purificação da EdA por SPE nos forçaram a descartá-la pelo momento.
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As diferenças de hidrofobicidade desse aduto em relação aos

desoxinucleosídeos normais são muito pequenas e conseqüentemente é difícil

extraí-la seletivamente. Os dados obtidos in vitro indicavam que os adutos 111

e IV são os principais produtos da reação dos epóxidos do DDE com o DNA.

Devido ao enorme interesse que cerca o HNE, o método inclui também o aduto

11. Assim decidimos nos concentrar somente na detecção dos adutos 11, 111 e

IV.

O método simplificado (LC-MS3), permitiu abreviar o tempo de análise

e aumentou a resolução cromatográfica dos produtos. Um cromatograma

típico da análise dos padrões pelo sistema desenvolvido está representado na

figura 3.15. Nessa análise, próxima ao limite de detecção da técnica, foram

injetados apenas 25 fmol de cada padrão. Considerando uma relação

sinal/ruído de 5:1 como sendo razoável, o limite de detecção da técnica é de

20 fmol.

1
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Figura 3.15: Análise por HPLC/ESI-MS/MS (sistema LC/MS-3) em modo MRM
de 25 fmol dos padrões 15Ns dos adutos 11, 111 e IV. Os canais 411>295,

381>265 e 423>307 referem-se às detecções dos adutos 11, 111 e IV
respectivamente.

3.4.3.2.3 Curvas de calibração

As figuras 3.16-3.18 mostram os resultados de experimentos onde

quantidades conhecidas dos adutos 11, 111 e IV foram adicionadas a

quantidades fixas dos padrões internos lsNs correspondentes (1 pmol). Foram
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Figura 3.18: Curva de calibração para o aduto IV obtida da integração dos
picos MRM C4N5 : 418>302 e 15Ns: 423>307).

3.4.3.3 Análise de DNA de tecidos de animais

Após a detecção dos adutos in vitra e do desenvolvimento de um

método altamente sensível, nosso próximo desafio era a detecção dos adutos

em sistemas mais complexos como em DNA de tecidos animais (in vivo). Dos

cinco adutos que detectamos in vitra: êdA, I, 11, 111 e IV, apenas a êdA já havia

sido detectada in vivo, como descrito anteriormente. Embora o aduto 11 já

tivesse sido caracterizado 24 e um método muito sensível para a detecção desse

aduto já encontra-se disponível 25, ele foi detectado apenas em DNA tratado in

vitra,

A análise direta utilizando grandes quantidades de DNA seria inviável

devido às pequenas capacidades de retenção das colunas narraw bore,

portanto seria necessária uma maneira de pré-concentrar os adutos antes da

análise por ESI-MS/MS. A concentração consistiria na remoção seletiva dos

desoxinucleosídeos não modificados, presentes em concentrações além de

milhões de vezes maiores que os adutos. As altas hidrofobicidades dos adutos

em relação aos nucleosídeos normais são as características mais facilmente

exploráveis em uma pré-purificação. A princípio, isso poderia ser realizado

através de HPLC com colunas de fase reversa, entretanto o tempo necessário
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para pré-purificar grandes quantidades de amostra e o risco de contaminação

cruzada nos levaram a buscar outras alternativas. O emprego de colunas de

extração em fase sólida (SPE) parecia uma alternativa interessante pelas razões

que se seguem: (i) a disponibilidade da fase do tipo C18 facilitaria a

desenvolvimento, pois as condições de eluição seriam próximas àquelas já

estabelecidas para HPLC, (ii) as colunas são descartáveis e dessa forma anula o

risco de contaminações cruzadas e (iii) permitem o processamento simultâneo

de várias amostras.

Surpreendentemente, logo nos primeiros experimentos utilizando DNA

de rins e fígados de ratos da linhagem Whistar não tratados, foi possível

detectar os adutos utilizando apenas 100 Ilg de DNA. Tal resultado gerou

bastante entusiasmo pois mostrava a detecção de níveis endógenos dos adutos

utilizando pequenas quantidades de DNA. Entretanto, experimentos

posteriores revelaram que não passavam de contaminações de origem ainda

desconhecida, provavelmente oriundos de resíduos das preparações sintéticas

em larga escala (mg) uma vez que os produtos são bastante estáveis. Apesar da

realização de vários controles em paralelo (enzimas, soluções, colunas de

SPE), a contaminação não foi durante muito tempo descoberta, pois só surgia

nas amostras onde o DNA estava presente, sugerindo contaminação durante as

etapas de isolamento e purificação do DNA. Realizando todo o procedimento

em outro laboratório, foi possível eliminar as contaminações pelos adutos 11 e

IV. Entretanto, a contaminação do aduto 111 ainda persiste e por este motivo

optamos por não trabalhar mais em estudos in vivo com o aduto 111, enquanto

esse problema não tenha sido resolvido. Infelizmente, os falsos positivos

detectados inicialmente custaram meses de trabalho. Este fato alertou o

laboratório para a necessidade de áreas como as "salas limpas" de laboratórios

de toxicologia, uma vez que a detecção é sensível a contaminações da ordem

de femtomo!.

A detecção dos adutos (11 e IV) tem sido uma tarefa dificílima e

constatamos que é impossível com quantidades de DNA inferiores a 1 mg. A

obtenção de grandes quantidades de DNA é trabalhosa e cara devido a

necessidade de utilização de grandes quantidades de enzimas. Por essas

razões conseguimos até o presente apenas indícios de que eles estejam
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presentes no DNA in vivo. Embora preliminares alguns resultados bastante

sugestivos tem sido obtidos com a utilização de quantidades maiores de DNA.

Utilizando cerca de 1,5 mg de DNA proveniente de pulmões de ratos tratados

pelo complexo de ferro e ácido nitrilotriacético (Fe-NTA) fornecido pelo

doutorando Humberto Reis Matos obtivemos um bom indício da detecção do

aduto 11 como mostra a figura 3.19.

15.95
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Figura 3.19: Análise dos hidrolisados de DNA de pulmões de rato tratado com Fe-NTA
por HPLC/ESI-MS/MS em modo MRM. A detecção do aduto 11 é realizada no canal

406>290 e do padrão interno lSNs correspondente no canal 411>295.

As análises de cerca de 2 mg de DNA de rins de ratos não

tratados forneceram forte indício da presença do aduto IV no DNA.

Embora isso tenho sido verificado em apenas 2 dos 5 ratos analisados,

esse resultado é interessante pois representaria a detecção de níveis

endógenos basais dessa lesão (Figura 3.20).

3-41



Capítulo 3: Detecção dos adutos em DNA

10

%

18.74

18.86

MRM: 423>3071 ES+
TIC

4.32e3

MRM: 418>302 ES+
TIC

1.6ge3

~"""'2C'1:.00-:-r-4~.OO:--r'""6.T:OO"""""78.00t:':'""1""~0.0::'0"""'1:J:2.0~0......-:-,4~.0:-0~'61::'C.00:-r-''''8.r::00~20::r.O::'0~22:-r:.0::"0'T'"':'24:r:-.00:-r'~26.r:':00:"T":2~8.~00""""lime

Figura 3.20: Análise dos hidrolisados de DNA de fígado de ratos não tratado por
HPLC/ESI-MS/MS em modo MRM. A detecção do aduto IV é realizada no canal

418>302 e do padrão interno ISNs correspondente no canal 423>307.
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3.5 Discussão

Embora várias metodologias de detecção de modificações endógenas do

DNA já foram descritas, a procura por uma ideal ainda não foi alcançada. Os

produtos de oxidação do DNA por muito tempo eleitos como marcadores

potenciais, têm sido agora revistos pela dificuldade em se eliminar as gerações

artefatuais dessas lesões durante os processos de extração e processamento do

DNA.

A presença endógena dos compostos indígenas, ainda de natureza

química desconhecida, continua intrigando os pesquisadores da área 6. As

características químicas dessa classe de compostos descartam a possibilidade

de se tratarem de lesões oxidativas simples ou pequenas lesões de DNA7
• Já foi

sugerido que produtos da lipoperoxidação como o malonaldeído, a acroleína e

o crotonaldeído poderiam ser candidatos a responsáveis pela geração interna

desses produtos 35, porem isso ainda é puramente especulativo. A

caracterização de novos adutos mais hidrofóbicos formados a partir de

produtos da lipoperoxidação de cadeia longa aumenta a gama de candidatos a

compostos indígenas.

Embora os etenoadutos não substituídos já vêm sendo detectados em

diferentes sistemas desde 1995, como mencionado na introdução desse

capítulo, até o momento nenhum etenoaduto substituído foi detectado in vivo.

Embora nossos resultados mostrem indicações bastante promissoras da

detecção dessas lesões em DNA de órgãos de ratos tratados ou não, nossos

esforços nesse sentido mostraram que a detecção dos etenoadutos substituídos

é de fato, uma tarefa extremamente difícil. A utilização de quantidades

crescentes de DNA tem mostrado que há fortes indícios da presença desses

adutos in vivo. Embora altamente sensível e: seletivo, nosso método ainda não

é suficientemente sensível para detectar inequivocamente os adutos.

Infelizmente, com a configuração que dispomos não é possível ampliar o

limite de detecção. A sensibilidade que obtivemos, 20 fmol, é bastante alta

comparando-se com outros métodos descritos na literatura. Recentemente foi

descrito um método para a detecção da EdA por LC/ESI-MS/MS onde o limite

de detecção obtido foi de apenas 0,28 ng (-1 pmol) 36. Os limites de detecção
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obtidos por Frelon e colaboradores na análise de oito lesões oxidativas

diferentes do DNA (ThdGli, 5-FordUrd, 5-HmdUrd, 5-0hdUrd, 8-oxodGuo, 8

oxodAdo, FapiGua e FapiAde) variaram de 5 a 214 fmol, dependendo do tipo

de lesão 37.

Atualmente novas tecnologias como as fontes de ionização com arranjos

ortogonais como a Z-spray e a turbo íon spray, e os analisadores híbridos como

o Q-TOF têm tornado a técnica ainda mais sensível, entretanto ainda não

temos acesso a elas.

Como não resta nenhum outro recurso para aumentar a sensibilidade

do nosso método com o equipamento que dispomos, a outra alternativa seria

aumentar a quantidade de DNA em cada experimento. Um cálculo simples

levando em conta o limite de detecção da técnica e o possível nível em que

tais adutos estariam presentes sugere que realmente uma grande quantidade

de DNA seria necessária para a detecção das lesões:

1. Em ratos, a adenina corresponde a 28,6% das bases,

conseqüentemente a 2'-desoxiadenosina corresponde a 22,9% da

massa do DNA;

2. Em 1 mg de DNA, portanto, há 0,23 mg de dA ou 5,49xl017

moléculas de dA;

3. Considerando um limite de detecção de 20 fmol, 1,20xl010

moléculas de aduto poderiam ser detectadas;

4. Portanto, para um dado nível de aduto seriam necessárias as

quantidades de DNA seguintes:

Nível de aduto/dA Quantidade de DNA (mg)

1/106 0,02

1/107 0,22

1/108 2,19

1/109 21,94

1/1010 219,39

O fato de não ter sido possível detectar com segurança os adutos

utilizando até 2 miligramas de DNA indica que eles possam estar presentes em

níveis inferiores a 1/107
• Embora não seja possível inferir o nível em que os

adutos estariam presentes a partir de dados de outros adutos, eles forneceriam
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alguma idéia a respeito da ordem de grandeza da presença dessas lesões. Os

níveis encontrados de M1G-dG em DNA proveniente de fígado humano e

leucócitos foram de 9/107 e 6/108
, respectivamente 22,23. Já os níveis de 3,}f

edG também em DNA de fígado humano foi de 2 adutos por 108 bases normais
28

A detecção da 1,Ní-EdA e da 3,N4-EdC em vários sistemas também tem

revelado que estão presentes em níveis baixos em DNA de órgãos de roedores

e de humanos. A análise de DNA proveniente de fígados de ratos mostrou a

que os adutos 1,Ní-EdA e da 3,~-EdC estão presentes nos respectivos níveis:

0,02-10/108 e 0,03-24/108
19. Em fígado humano a análise do DNA revelou a

presença de 1,N'-EdA e da 3,~-EdC respectivamente em 0,05-3/108 e 0,05

4/108
13. A análise de outros tecidos humanos como esôfago19

, pâncreas18 e

linfócitos14 revelou níveis de 1,Ní-EdA e da 3,N4-EdC da mesma ordem de

grandeza. Curiosamente, DNA de placenta humana apresenta níveis de 1,N'

edA muito altos, 102-103 mais elevados em relação aqueles encontrados em

fígados de ratos e de humanos36
• Isso estaria de acordo com o alto estresse

oxidativo que se observa nesse tecido 38, Esse tecido poderia ser um bom

modelo na detecção de nossos adutos.

Recentemente níveis basais de um aduto estruturalmente próximo aos

nossos adutos foi detectado através de 32P-postlabelling em roedores e

humanos 39. Tal aduto, o 1,~-propano-dG substituído, é proveniente da

reação direta do HNE com a dG via adição de Michael40
• Os níveis detectados

foram de 3-10 adutos por 109 bases normais. O tratamento com CCI4 , um forte

indutor de lipoperoxidação 4\ causou um aumento de 37 vezes no nível desse

aduto. O aumento de várias ordens de grandeza no nível de adutos em

situações de exposição ou patológicas tornam a medida desses adutos nessas

situações bastante interessantes para estudos populacionais.

Além do prosseguimento dos experimentos de detecção por HPLC/ESI

MS/MS com quantidades mais elevadas de DNA e ampliando o número de

animais estudados, analisaremos também a presença dos adutos em situações

que induzem a formação de etenoadutos. Estamos desenvolvendo também um

método de detecção por 32P-postlabelling. Embora mais trabalhoso e menos

seletivo, a sensibilidade alcançada tem sido bem maior.
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3.6 Conclusão

Foi realizado um estudo comparativo in vitro entre reatividades dos

aldeídos 2-octenal, HNE e DDE em relação ao DNA. Mostramos que embora

produza um nível menor de adutos que o 2-octenal e o HNE, o DDE produz

urna variedade maior de adutos o que pode explicar ao menos em parte, sua

alta citotoxicidade e genotoxicidade reportadas. Além disso, demonstramos

que os adutos formados a partir de HNE e 2-octenal também podem ser

produtos de reação com o DDE. Isto tem importância na compreensão dos

mecanismos de formação dessas lesões.

Foi desenvolvida urna técnica de detecção por HPLC/ESI-MS/MS que

permite detectar os cinco adutos simultaneamente em níveis tão baixos

quanto 20 fmol. Resultados preliminares indicam a presença dos adutos em

DNA de pulmões de ratos tratados com um indutor da lipoperoxidação, o

complexo Fe-NTA e também em rins de animais não submetidos a qualquer

tratamento.

Embora mais trabalho seja necessário, os resultados são animadores e

indicam a possibilidade de utilização dessa técnica na monitoração de

possíveis níveis alterados de etenoadutos por exposição ambiental ou

situações patológicas onde o estresse oxidativo esteja envolvido.
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Capítulo 4: Incorporação do aduto em oligonucleotídeos

4.1 Introdução

4.1.1 Síntese de oligonucleotídeos

Um fato amplamente comprovado é que o DNA é constantemente

modificado por agentes químicos ou físicos. Embora a célula possua sistemas

enzimáticos complexos que possibilitam o reparo destes defeitos e

restabeleçam a integridade do código genético, esse aparato de defesa não é

100% eficaz e tal eficácia depende do tipo de lesão. A presença de uma lesão

não reparada em uma das cadeias do DNA pode ocasionar erros de leitura nas

etapas de replicação e transcrição. Esse evento, por sua vez pode provocar

processos patológicos tais como letalidade celular, mutagênese, carcinogênese

e envelhecimento celular.

Um desafio que tem sido proposto aos pesquisadores da área, é poder

avaliar e compreender o papel biológico de cada lesão. Atualmente dispomos

de vários estudos físico-químicos e bioquímicas que ajudam na compreensão

de tal papel. Dentre os físico-químicos destaca-se a ressonância magnética

nuclear (RMN) que permite determinar alterações conformacionais induzidas

pelas lesões. Dentre os bioquímicas poderíamos citar os estudos da

especificidade do reconhecimento das lesões por enzimas de reparo,

fidelidade de replicação com polimerases e estudos de mutagenicidade em

células de bactérias ou de mamífero. Em razão do grande número de lesões

que poderiam ser formadas no DNA celular, é necessário a utilização de

moléculas modelo. Atualmente, os sistemas mais precisos que se encontram

disponíveis são os oligonucleotídeos modificados, preparados quimicamente e

comportando uma única modificação em um sítio específico.

4.1.2 Princípios gerais da síntese de oligonucleotídeos

Sintetizar um fragmento de DNA consiste em ligar nucleosídeos entre si

através de ligações fosfodiéster de um grupo fosfato. A conexão entre os

nucleosídeos deve respeitar a ordem natural de uma cadeia de ácido nucléico,

ou seja, consiste em ligar a função álcool secundária (3'-OH) da 2'

desoxirribose do primeiro nucleosídeo a função álcool primária (5'-OH) da 2'-
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desoxirribose do segundo. A idéia é simples, mas a execução do ponto de vista

químico, é bastante complexa.

A dificuldade na conexão entre os monômeros produzindo uma

seqüência correta e desejada reside principalmente nas diferentes funções

químicas presentes nos nucleotídeos. Sem uma devida proteção, os grupos

aminoexocíclicos presentes nas bases A, C e G, poderiam reagir com as

hidroxilas da desoxirribose ou com os grupamentos fosfato, produzindo

ramificações na cadeia do DNA e conseqüentemente, estruturas não-naturais e

indesejadas. A fim de se evitar tais reações secundárias, foi desenvolvida uma

técnica de proteção funcional que confere aos monômeros utilizados um alto

grau de seletividade. A estrutura geral destes nucleosídeos totalmente

protegidos e utilizáveis na construção de fragmentos de DNA é apresentada na

figura 1.4.

Figura 4.1: Estrutura geral de um monômero utilizado na síntese de
oligonucleotídeos.

4.1.2.1 Proteção Pt - Dimetoxitritil

A proteção P1 é destinada a evitar uma autopolimerização dos

monômeros durante a etapa de condensação. Essa proteção deve ser eliminada

a cada ciclo permitindo o acréscimo de uma nova unidade nucleotídica. A

estratégia mais utilizada atualmente para a proteção da função álcool primária

5'-OH é sob a forma de éter de um derivado tritílico, principalmente o 4,4'

dimetoxitritil ou DMTr 1. O grupo DMTr (Figura 4.2) é lábil em meio ácido

(enquanto que os demais grupos protetores - Pz e P3 são lábeis em meio

alcalino) sendo dessa forma, possível removê-lo unicamente preparando o

oligonucleotídeo para o recebimento de um monômero seguinte. Tal proteção

possui outras características convenientes à síntese dos oligonucleotídeos:
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• seu alto impedimento estérico favorece uma introdução

seletiva sobre a função álcool primária 5'-OH;

• confere ao nucleosídeo uma lipofilicidade que permite sua

solubilização nos solventes orgânicos utilizados na síntese;

• o cátion DMTr+ liberado a cada ciclo de condensação

durante a hidrólise ácida, permite a monitoração do

rendimento de acoplagem internucleotídica através de

detecção condutométrica ou colorimétrica a 500 nm.

aMe

; o~(P3) _m_e_i_o_ac_i_d0-l"'_

~ (P2)a
aMe

aMe

QO;-Q
aMe

Figura 4.2: Proteção de 2'-desoxinucleosídeos por DMTr.

4.1.2.2 Proteção P2 - Fosforamidita

A função álcool 3'-OH é funcionalizada possibilitando a acoplagem com

um grupamento 5'-OH livre de outro nucleosídeo. A química atualmente mais

amplamente utilizada na acoplagem dos monômeros é a da fosforamidita 2.3.4,

esquematizada na figura 4.3. O fósforo trivalente reage com a função 5'-OH do

nucleosídeo precedente produzindo uma ligação do tipo fosfito-triéster. A

forma trivalente do fósforo é instável e, portanto é mais conveniente oxidá-la à

forma fosfotriéster. A fosforamidita necessita prévia ativação por um ácido

fraco como o tetrazol para reagir no acoplamento. Durante a oxidação o grupo

diisopropilamino é perdido mas o grupo ~-cianoetila permanece, sendo

necessária seu desproteção após a síntese.
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HO~oJ(P3) __te_tr_a_zo_I-i"~
">--l oxidação

(P2)O

Figura 4.3: Fosforamidita e reação de acoplamento.

o grupo 3'-OH terminal do oligonucleotídeo é ligado ao suporte sólido

através de um espaçador (adiante).

4.1.2.3 Proteção P3

As bases A, C e G requerem uma proteção que permaneça durante todo

o processo da síntese dos oligonucleotídeos. A maioria dos grupos protetores

utilizados para bloquear as funções aminoexocíclicas é do tipo amida. Os

derivados do ácido benzóico e do ácido isobutírico são os mais amplamente

empregados (Figura 4.4). Entretanto, suas estabilidades excessivas requerem

condições de desproteção duras como aquecimento e tratamento prolongados

em solução concentrada de amônia 5,1,6. Portanto, é um tipo de proteção

proibida a produtos mais sensíveis que os nucleotídeos normais.

Vários outros grupos de utilização mais conveniente têm sido

desenvolvidos, um dos mais notáveis é o grupo fenoxiacetila (Pac - Figura 4.4)

desenvolvido por Schulhof e colaboradores 7.8. A remoção desse grupo pode

ser feita em condições bastante brandas como veremos adiante.
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O O

d:NH d:NH O

"" NJC "" N1 OHN:J[N,
~ I ~

HO~
O~N I y~ÀN N

HO~ HO~
HO HO HO

f\I6-Bz-dAdo N4-Bz-dCit N2-iBu-dGuo

O O

OO~NH O
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I"" NJC :J[NO HN I ~ N1~ I ~ ~oJNAN N oÁ
N

I

HO~ I H~.ó O

HO~HO

HO
HO HO

f\I6-Pac-dAdo N2-lpPac-dGuo N4-Ac-dCit

Figura 4.4: Grupos protetores das funções aminoexocíclicas utilizados na
síntese de oligonucleotídeos.

4.1.2.4 Síntese de oligonucleotídeos em suporte sólido

Esta técnica consiste em imobilizar o primeiro nucleosídeo através de

uma ligação covalente a um suporte sólido insolúvel. Os nucleosídeos

seguintes são então adicionados seqüencialmente e basta lavagens a cada ciclo

para eliminar o excesso dos reagentes utilizados. Como dispensa purificações

intermediárias tal técnica possui vários pontos positivos como a facilidade de

manipulação, rapidez da síntese, possibilidade de síntese em escala reduzida

(na ordem de micro - milimoles) e permite a automatização. Talvez seu único

(e no nosso caso grande) inconveniente é requerer um grande excesso dos

reagentes para compensar a diminuição da reatividade na fase heterogênea.

Dentre os diferentes tipos de suporte sólido disponíveis, as microesferas

de vidro, são as mais utilizadas. Há vários tamanhos de poro disponíveis

(CPG, 200 a 3000 Â) e funcionalizados com diferentes tipos de espaçadores.
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Tal tipo de suporte apresenta como vantagens: ser apoIar, mecanicamente

estável e não se dilatar em solventes orgânicos.

Os espaçadores são longas cadeias bifuncionalizadas com ligações

amida e éster entre o suporte e a função 3'-OH do nucleosídeo terminal. Tais

ligações são lábeis em pHs altos e conseqüentemente, clivadas durante a etapa

de desproteção das bases.

4.1.2.5 Ciclo de condensação na síntese pelo método da fosforamidita

O ciclo completo para a adição de cada novo nucleotídeo ao

oligonucleotídeo compreende quatro etapas: a detritilação, a condensação, o

capping e a oxidação (Figura 4.5).

O nucleosídeo terminal, fixado por seu grupo ao suporte sólido através

de um espaçador, é detritilado por tratamento com ácido liberando sua função

álcool primária 5'-OH. Esta reage com o grupo fosforamidita do nucleosídeo

seguinte, previamente ativado por tetrazol. Como a reação não é quantitativa,

uma pequena porcentagem de seqüências truncadas é produzida a cada novo

ciclo. Se fosse permitido que essas seqüências continuassem a ser alongadas

nas etapas seguintes, seria muito difícil isolar o produto dentre a mistura de

seqüências produzidas. Esse problema é amenizado pelo capping dos grupos

hidroxilas livres remanescentes por acetilação através de um forte agente

acetilante, o N-acetildimetilaminopiridinio formado na reação entre

quantidades eqüimolares de anidrido acético e 4-dimetilaminopiridina.

A ligação internucleotídeo formada é do tipo fosfito e muito instável,

sendo susceptível a clivagens tanto em meio ácido quanto básico. Assim, após

o capping, o triéster fosfito trivalente é oxidado à forma triéster fosfato

pentavalente, muito estável. Na oxidação, é utilizada uma solução de iodo em

tetrahidrofurano com água como doadora de oxigênio. Após esta etapa o ciclo

é completo. A síntese pode continuar removendo o grupo DMTr do terminaIs'

e repetindo um outro ciclo de acoplamento.
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• • incorporação por via enzimática;

• • incorporação por modificação pós-sintética de

oligonucleotídeos "normais";

• . incorporação por via química.

A via enzimática utiliza os mesmos princípios da biossíntese de ácidos

nucléicos ao nível celular. A modificação que se deseja incorporar deve estar

na forma de nucleotídeo 5'-trifosfato para ser reconhecido e inserido pela

enzima responsável pelo alongamento da cadeia oligonucleotídica. Esse

método foi utilizado com sucesso na incorporação de vários produtos de

oxidação de bases nucléicas 9. Todavia, os problemas de especificidade e a

impossibilidade de escolher um sítio de inserção único têm limitado

consideravelmente seu campo de ação.

Na segunda abordagem acima mencionada, um oligonucleotídeo já

sintetizado é submetido a urna reação que irá produzir a modificação

desejável. A seguir, os produtos formados são purificados geralmente por

HPLC e a identidade da lesão analisada por método corno espectrometria de

massa. Esse método é limitado principalmente pela escolha de seqüências

(composição e comprimento) e pelo rendimento da etapa de pós-modificação.

Os dois métodos acima descritos têm sido atualmente suplantados pelo

método de incorporação por via química que oferece urna grande flexibilidade

quanto à escolha de seqüências a sintetizar e grande rendimento dos

oligonucleotídeos.

Esse método implica na preparação do monômero fosforamidita

derivado do nucleosídeo modificado que se deseja inserir (sínton). Este é

utilizado na síntese automatizada em suporte sólido a fim de se construir

oligonucleotídeos comportando urna ou mais lesões em posições precisas.

Um número grande de bases modificadas já foram introduzidas em

oligonucleotídeos corno O(6)-alquilguaninas 10,11, O(4)-alquiltiminas 12,13,14, 8

hidroxiguanina 15 adutos de guanina com 2-aminofluoreno 16 2

(acetilamino)fluoreno 17, benzo{a}pireno 18,19 e aflatoxinas 20.

Dentre as lesões incorporadas ao DNA até o momento, destacamos em

especial: a 3-(2-desoxi-~D-eritro-pentofuranosil)-pirimido[1,2a]purin-10(3H)-
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ona que é resultante da adição do malonaldeído (MDA) à dG 21 e os eteno

adutos 1,N'-EdA e 3,~-EdC 22.

O aduto do MDA, importante produto da lipoperoxidação, foi

incorporado por Reddy & Marnett 21 utilizando uma estratégia clássica de

síntese mas devido à instabilidade do produto em tratamento amoniacal,

utilizou-se o grupo protetor 2-(acetoximetil)benzoila (AMB) que pode ser

eliminado tratando os oligonucleotídeos com uma solução anidra de

carbonato de sódio em metano!.

4.1.4 Propriedades mutagênicas dos etenoadutos

Antes mesmo de se relacionar os etenoadutos com seu potencial

carcinogênico, já haviam sido produzidos oligonucleotídeos contendo tais

adutos devido à propriedade de serem altamente fluorescentes e, portanto

eram utilizados como probes para detecção de ácidos nucléicos por

fluorescência. A síntese de EdA e EdC, assim como o aduto do MDA, requer

procedimentos suaves de desproteção devido à instabilidade em meio

alcalino.

Os primeiros oligonucleotídeos sintetizados para o estudo das

propriedades, não foram obtidos por incorporação de síntons, mas por

modificação de polinucleotídeos sintéticos por cloroacetaldeído ou

cloroetileno. Tais estudos verificaram que durante a replicação EA levava à

incorporação incorreta de G 23,24 ou A 25, e que a EC levava à incorporação de T

e A 26.

Além de suas relações com compostos carcinogênicos, outra

característica que ampliou ainda mais o interesse no estudo dos etenoadutos é

o potencial mutagênico dessas lesões. As propriedades mutagênicas dos

adutos EdA e EdC já foram avaliadas através de ensaios utilizando vetores

ponte simples fita construídos a partir de oligonucleotídeos com as

modificações em posições definidas. O uso de vetores simples fita minimiza o

reparo do DNA e permite determinar a fidelidade da síntese trans-Iesional em

células.
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Em E. calí e células de rins de macaco, edC produz principalmente

transversões eCG---7A-T e transições eC·G---7T·A 27,28. Em um vetor simples-fita

contendo uma única edC, as freqüências de mutação verificadas foram de 2%

em E. coli, 32% em E. coli com o sistema SOS induzido e 81% em células de

mamífero 28.

De maneira semelhante, edA foi altamente mutagênica em células de

mamífero, onde causou principalmente transições eA·T---7G'C 29 e fracamente

mutagênica em E. calí.

~,3-edG e 1,~-edG só foram analisadas em sistemas bacterianos e

apresentaram também propriedades mutagênicas provocando respectivamente

transições eG'C---7A-T 3D e transições eG,C---7A.T 31.

4.1.5 Reparo dos etenoadutos por excisão de base

Dentre os diferentes mecanismos de correção que as células possuem,

acredita-se que o sistema de reparo por excisão de base é o responsável por

eliminar a maior parte das lesões simples do DNA 32. Um vasto espectro de

lesões pode ser eliminado pelas enzimas de reparo por excisão de base e várias

enzimas já foram descritas em E. calí como a glicosilase de uracila, a

endonuclease III (Endo lII), a glicosilase de formamidopirimidina (FPG) e

glicosilases de alquilações do DNA. Os etenoadutos foram alvo de vários

estudos visando o reparo do DNA após a lesão. Esses estudos forneceram um

panorama bastante completo a respeito de como a célula consegue evitar que

lesões tão perigosas permaneçam no DNA. O mecanismo preferencial parece

ser por excisão de base e várias glicosilases específicas já foram descritas para

organismos como E. calí, levedura e homem.

A 3-metiladenina (3-MeA)-DNA glicosilase merece destaque no

processo. Mostrou-se inicialmente que a enzima purificada é capaz de excisar

~,3-eG do DNA 33 e posteriormente, também edA. Aliás, dentre todos os

substratos conhecidos para as 3-MeA-DNA glicosilases de levedura e humana,

seu melhor substrato é exatamente a edA 34.

Mostrou-se que a edC é reparada por uma enzima apenas parcialmente

purificada mas diferente da proteína alquil-N-purina glicosilase (ANPG) que é
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a homóloga humana à AlkA (E. calí) 35.36. A enzima homóloga em E. calí

também é capaz de remover EdC através de uma atividade glicosilásica 37. A

enzima humana foi identificada como a glicosilase específica de mismatch de

timina (hTDG) 38 e a bacteriana é exatamente a homóloga da hTDG, a enzima

glicosilase de uracilas em dupla fita (dsUDG) 39. De forma semelhante à EdA, a

enzima hTDG apresenta urna constante cinética para a EC/G muito maior (52x)

que para o substrato inicialmente identificado, o pareamento incorreto U/G.

O reparo de ,N2,3-EdG também já foi verificado por glicosilases presentes

em extratos brutos de células de mamífero 40 41,

A descoberta de glicosilases que reconhecem e excisam com boa

eficiência os etenoadutos in vitro reforça a hipótese de sua presença endógena

em diversos organismos.
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4.2 Objetivos e Justificativas

Existem numerosas possibilidades de se modificar a estrutura do DNA.

Tais modificações podem disparar processos patológicos como mutagênese e

carcinogênese. Dentro os agentes potencialmente modificadores do DNA, os

produtos da lipoperoxidação têm recebido grande atenção por vários grupos

de pesquisa no mundo, pois como são formados in vivo podem constituir uma

fonte interna e constante de lesão no DNA. Já foi mostrado que os adutos 1,t1

EdA e 3,N4-EdC são altamente mutagênicos em células de mamífero. Nas

etapas anteriores deste projeto, realizamos a caracterização de 4 novos EdA

adutos que podem ser gerados pelo 2,4-decadienal e 2-octenal, importantes

produtos da lipoperoxidação. Tais adutos são estruturalmente distintos de

todos os demais que já foram integrados em oligonucleotídeos para estudos de

replicação, reparo e mutagênese. Portanto, nosso desafio nessa etapa do

projeto foi à introdução de um dos adutos, o 1-[3-(2-desoxi-,.B-D-eritro

pentofuranosil)-3H-imidazo[2,1-i]purin-7-il]-1-hexanol (aduto IH) em

oligonucleotídeos por via química. A obtenção de oligonucleotídeos contendo

o aduto em diversas sequências abre perspectivas para outros projetos

envolvendo mecanismo de reparo e mutagênese da lesão.

Essa etapa do trabalho foi desenvolvida no laboratório do Dr, Jean

Cadet, em colaboração com o Dr. Didier Gasparutto no CENGrenoble.
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4.3 Materiais e Métodos

4.3.1 Materiais

4.3.1.1 Reagentes e solventes

Todos os reagentes utilizados eram do mais alto grau de pureza

disponível comercialmente.

Acros (Geel, Bélgica): ácido trifluoroacético, trietilamina;

Aldrich (Milwaukee, USA): trans,trans-2,4-Decadienal, trans-2-octenal,

3-trimetilsilil-l-propanosulfonato de sódio (DSS), Amberlyst 15, DzO 99,9% e

cloroacetaldeído;

Fluka (Bucks, Switzerland): Metanol-d4 , 4-dimetilamino-piridina;

Merck (Darmstadt, Germany): 2'-Desoxiadenosina, ácido fórmico;

SDS (Peypin, França): Solução de amônia a 32%, sulfato de sódio

EM Science (Gibbstown, USA): Solventes em grau gradiente para

cromatografia (acetonitrila, tetrahidrofurano, diclorometano e metanol);

Glen Research (Sterling, USA): Todos os desoxinucleosídeos

fosforamidita não modificados e os suportes CPG;

Trans-4-0H-nonenal foi fornecido por Thierry Douki (CENGrenoble,

França).

4.3.1.2 Enzimas

Amershan Phamacia Biotech (Upsala, Sweden): Fosfatase alcalina de

intestino de bezerro, T4 polinucleotídeo quinase;

USB Corporation (Cleveland, USA): Nuclease Pl;

Boehringer Mannheim (Mannheim, Alemanha): fosfodiesterase, Taq

polimerase;

Pharmingen (San Diego, EUA): Alk A;

Trevigen-Interchim (Montluçon, França): Polimerase ~;

Fpg e endo III foram fornecidas por Serge Boiteux (CENFontenay aux

Rases, França)
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4.3.1.3 Diversos

Millipore (Bedford, USA): A água utilizada em todos os experimentos

foi tratada com o sistema milli-Q. Membranas de filtração de nylon e PTFE

Durapore 0,22 Ilm e Millex-GV4 0,22 Ilm;

Amershan Phamacia Biotech (Upsala, Sweden): (y_32P]ATP, colunas G

25 microspin;

Sigma (St. Louis, USA): Todos os demais reagentes, solventes e enzimas

não mencionados acima.
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4.3.2 Métodos

4.3.2.1 Cromatografias

4.3.2.1.1 Cromatografia em camada delgada

4.3.2.1.1.1 Analítica

As cromatografias em camada delgada (TLC) analíticas foram realizadas

com placas de sílica Mackerey-Nagel Polygram SIL G/UV254 •

Três sistemas de eluição foram utilizados:

Sistema 1: dic1orometano/metanol 9:1;

Sistema 2: acetato de etila/isopropanol/água 75:16:9;

Sistema 3: dic1orometano/metanol 9:1 com 1% de trietilamina.

As revelações foram feitas por iluminação com uma lâmpada de UV

e/ou pulverização com uma solução de cisteína a 0,4% em ácido sulfúrico 3N

e carbonização a cerca de 150°C. Devido à fluorescência natural dos adutos e

derivados, era possível observá-los seletivamente irradiando a placa a 365 nm

(os adutos apresentavam fluorescência azul). Irradiando a placa com UV a 254

nm, era ainda possível distingui-los de outros produtos pois apresentavam

uma fluorescência violeta (enquanto que os demais produtos apenas

bloqueiam a fluorescência verde de fundo da placa). Na revelação por solução

de cisteína em H2S04 , os nucleosídeos (protegidos ou não) apareciam como

manchas marrons enquanto que os derivados DMTr revelavam sob a forma de

manchas alaranjadas.

4.3.2.1.1.2 Preparativa

A cromatografia em camada delgada também foi utilizada na

purificação de quantidades de produtos compreendidas entre 2-20 mg. Foram

utilizadas placas Merck PSC-Fertigplatten Kieselgel 60 F254 20x20 cm 2 mm de

espessura. Nas purificações em geral utilizou-se corno eluente

diclorometano/metanol 9:1 e na purificação de derivados fosforamidita, urna

mistura de dic1orometano/metanol 9:1 com 1% de trietilamina.
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Após a localização dos produtos na placa feita por iluminação com uma

lâmpada de UV, as regiões correspondentes aos produtos eram excisadas com

o auxílio de uma espátula, transferidas para uma seringa de 10 mL acoplada a

um filtro de 0,45 ~m e com algodão na base. A sílica era então eluída com 5 x

10 mL de metano!. O extrato metanólico era novamente filtrado e evaporado.

4.3.2.1.1.3 Cromatografia em coluna aberta

As purificações por cromatografia em sílica foram realizadas com sílica

de granulometria média compreendida entre 70-200 ~m. A coluna era eluída

por gravidade utilizando um gradiente de metanol em diclorometano de O a

cerca de 12,5%.

4.3.2.1.1.4 Cromatografia líquida de alta performance (HPLC)

Foram utilizados três tipos de sistemas de HPLC. O primeiro era um

sistema Shimadzu (Kyoto - Japan) composto de 2 bombas LC-l0AD, injetor

Rheodyne, detector de série de fotodiodos SPD-Ml0AV e detector de

fluorescência RF-535, todos estes componentes eram controlados por um

Communication Bus Module CBM-l0A e software CLASS LC-l0AWS. O

segundo também um sistema Shimadzu mas constituído de 2 bombas LC

6AD, injetor Rheodyne, detector de série de fotodiodos SPD-Ml0AVP, detector

de fluorescência RF-1 OAXL controlados pelo módulo SCL-lOAVP e software

CLASS-VP. O último sistema era composto por uma bomba Merck L-6200,

injetor Rheodyne, detector de fluorescência Merck Fl000 e detector de série

de fotodiodos Waters 990.

Os seguintes sistemas de eluição foram utilizados nas etapas analíticas

e de purificação:

Sistema 1: Coluna preparativa Prodigy Cla 250 x 21.2 mm 10 ~m

(Phenomenex, Torrance - USA) eluída com regime isocrático com 40% de

acetonitrila em água a um fluxo de 9 mL/min. Com o intuito de atenuar a

detecção por fluorescência, os comprimentos de onda de excitação e emissão

foram ajustados para 300 e 500 nm respectivamente;
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Sistema 2: Coluna preparativa Prodigy C18 250 x 21.2 mm 10 11m eluída

com 12% de acetonitrila em água a um fluxo de 9 mL/min.

Sistema 3: coluna semipreparativa Bondclone C18 10 /lffi 300 x 7,8 mm

com regime isocrático de TEAA 10 mM pH 7.0 e acetonitrila, na proporção

20:80 a um fluxo de 5 mL/min;

Sistema 4: coluna semipreparativa Bondclone C18 10 11m 300 x 7,8 mm

eluída com um gradiente linear de 5 a 30 % de acetonitrila em TEAA 10 mM

pH 7.0 durante 30 minutos e a seguir, 30 a 90% em mais 25 minutos a um

fluxo de 5 mL/min;

Sistema 5: coluna analítica Luna C18 3 11m 150 x 4,6 mm (Phenomenex)

eluída com um gradiente binário de TEAA 10 mM pH 7.0 e acetonitrila,

variando-se a concentração de acetonitrila de 2 a 10% em 15 minutos e a

seguir de 10 a 45% em mais 15 minutos e retornando 2% em dois minutos a

um fluxo de 1 mL/min.

4.3.2.2 Ressonância magnética nuclear (RMN)

Foram utilizados dois espectrômetros diferentes nas análises por RMN:

Bruker AC-200 MHz e Varian INOVA 400 MHz. Quantidades de amostra

compreendidas entre 5-20 mg eram dissolvidas em cerca de 0,7 mL dos

seguintes solventes deuterados: D20, DMSO-d6 , metanol-d4 e acetona-d6 •

4.3.2.3 Espectrometria de massa

4.3.2.3.1 Ionização por electrospray

Dois espectrômetros diferentes foram utilizados: LC-Q (Mat-Finnigan) e

um API 365 equipado com uma fonte turboionspray (SCIEX, Thornill,

Canada). Em ambos, a ionização é do tipo ionização electrospray. O primeiro

possui um analisador por captura de íons (íon trap) e o segundo um triplo

analisador quadrupolar (MS/MS).

4.3.2.3.2 MALDI-TOF
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Os espectros de massa por MALDI-TOF (dessorção e ionização por laser

assistidos por matriz com análise por tempo de vôo) foram realizados em um

equipamento Voyager-DE (Perseptive Biosystems).

4.3.2.4 Epoxidação do 2-octenal

o 2-octenal foi epoxidado através da geração de dioxirano in situo

Foram dissolvidos 60 mmol de octenal (9 mL) em 70 mL de acetonitrila e a

esta solução adicionou-se 60 mL de EDTA 0,4 mM. A mistura foi resfriada a 0

l°e e foram adicionados 12 mL de trifluorometilacetona com uma seringa pré

resfriada. A seguir, sob agitação contínua e durante 2 horas uma mistura de

bicarbonato de sódio (98 mmol - 7,8 g) e oxone (60 mmol - 36.9 g) foi

adicionada. Após 3 horas, adicionou-se 150 mL de água à solução resultante e

em seguida esta foi extraída com diclorometano (2 x 50mL). Após serem

combinados, os extratos orgânicos foram secos com NazS04 e concentrados

sob fluxo de N z. O epóxido formado foi utilizado sem purificação.

4.3.2.5 Síntese em larga escala do aduto 111

Foram incubados 3 g (12 mmol) de desoxiadenosina com 9 mL de

octenal epoxidado em 100 mL de tampão fosfato 100 mM pH 7.4 e 100 mL de

acetonitrila, sob agitação de 250 rpm por 5 dias a 50°C.

Ao final da incubação o excesso do aldeído que não reagiu foi extraído

com 1 volume de diclorometano por 3 vezes. As soluções foram a seguir,

liofilizadas em um liofilizador Labconco Lyph-Lock 12 e o resíduo dissolvido

em cerca de 250 mL água/acetonitrila 60:40. As amostras foram filtradas

através de membranas Durapore 0,22 11m (Millipore, Bedford - USA), antes de

serem injetadas em HPLe.

A solução obtida foi purificada pelo sistema 1. Neste sistema o aduto 111

era eluídos a 8,9 minutos. A fração correspondente ao aduto, foi coletada e

liofilizada. Foram feitas injeções de cerca de 25 mg de produto.
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4.3.2.6 Síntese em larga escala da EdA

Foram submetidos à reação 1,5 g (6 mmol) de desoxiadenosina com 4

mL de cloroacetaldeído em 100 mL de tampão acetato de sódio 0,5 M pH 5,5

contendo 30% de acetonitrila durante 3 dias a 50°C sob agitação de 250 rpm.

O cloroacetaldeído que não reagiu e o solvente, foram removidos por

rotoevaporação. O resíduo obtido foi redissolvido em 15 mL de uma mistura

água/acetonitrila 4:1, filtrado através de membranas Durapore 0,22 11m e os

produtos foram purificados por HPLC (sistema 2).

4.3.2.7 Preparação dos síntons fosforamidita

4.3.2.7.1 Aduto IH (vide Figura 4.10)

4.3.2.7.1.1 Sililação

Foram dissolvidos 261 mg do aduto 111 (0,70 mmol) em 5 mL de

piridina anidra e a esta solução adicionou-se 4,5 equivalentes de imidazol (3,1

mmoles - 379 mg). A mistura foi seca sob alto vácuo e mantida sob argônio, tal

procedimento foi repetido outras duas vezes. O resíduo foi então dissolvido

em 4 mL de dimetilformamida anidra e a mistura foi resfriada a O°C com um

banho gelo/água. Foram adicionados então 2 equivalentes de trietilamina (1,4

mmol - 197 1lL) e 0,55 equivalente de 1,1,3,3-tetraisopropildisiloxano-l,3-diila

(TIPDSClz - 0,38 mmol - 234 IlL), um precipitado branco resultante da

formação de cloridrato de trietilamina é formado após a adição do TIPDSClz. A

mistura foi mantida sob agitação a temperatura ambiente e após uma hora

adicionou-se mais 0,55 equivalente de TIPDSClz. A progressão da reação foi

monitorada por TLC e após o consumo quase completo do produto de partida,

a reação foi interrompida com a adição de 2 mL de água. A mistura foi

neutralizada com a adição de 5 mL de solução de bicarbonato de sódio a 5% e

extraída com 10 mL de diclorometano. A solução aquosa foi reextraída com

diclorometano e os extratos orgânicos combinados foram secos com sulfato de

sódio. O extrato orgânico foi então seco por rotoevaporação e o resíduo obtido

foi purificado por cromatografia em sílica. Após a purificação foram obtidas

cerca de 350 mg de produto 2 (rendimento de cerca de 70%).
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4.3.2.7.1.2 Acetilação

Ao produto obtido no passo anterior (2 - 0,58 mmol), foram adicionados

3,5 mmol de DMAP (392 mg). A mistura foi seca por coevaporação com

piridina anidra por duas vezes. O resíduo seco foi então redissolvido em

piridina anidra e foram adicionados 2 mmoles de anidrido acético (266 ~). A

reação foi monitorada por TLC e depois de completada (-30 minutos), foi

interrompida com a adição de 2 mL de metano!. A mistura foi seca por

rotoevaporação, o resíduo dissolvido em 5 mL de diclorometano, extraído com

solução de NaHC03 a 5% e seco com NaZS04 • O resíduo após ser concentrado

sob vácuo, foi purificado por cromatografia em sílica. Nessa etapa obteve-se

um rendimento de 83% do produto 3.

4.3.2.7.1.3 Desililação

O produto obtido no passo anterior (0,34 mmol) foi seco por duas

evaporações consecutivas com piridina anidra. O resíduo foi redissolvido em

5 mL de dimetilformamida anidra e a esta solução foram adicionados 500 mg

de CsF (3,3 mmoles). A solução foi mantida sob agitação a temperatura

ambiente durante uma noite. A mistura foi liofilizada e o resíduo dissolvido

em 5 mL de diclorometano e lavado com 5 mL de NaHC03 a 5%. O extrato

orgânico foi concentrado sob vácuo e purificado por cromatografia em sílica.

Foram obtidos 122 mg do composto 4 (0,29 mmol - rendimento de 85%).

4.3.2.7.1.4 Tritilação

O produto obtido na etapa anterior foi seco por coevaporação com

piridina anidra por 3 vezes e redissolvido em piridina. A essa solução foram

adicionados 1,1 equivalentes de DMTrClz (0,32 mmol - 108mg) e foi mantida

sob agitação a temperatura ambiente. A reação foi monitorada por TLC e

verificou-se que havia sido completada após 1 hora. A reação foi interrompida

com a adição de 2 mL de metanol, seca por rotoevaporação, o resíduo foi

redissolvido em 2 mL de diclorometano, extraído com NaHC03 a 5%, seco
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temperatura ambiente e depois de transcorrido esse tempo verificou-se por

TLC que a reação havia se completado. A reação foi interrompida com a

adição de 2 mL de metanol e seca por rotoevaporação. O resíduo obtido foi

redissolvido em 2 mL de diclorometano e extraído com NaHC03 • O extrato

orgânico combinado foi seco com Na2S04 • concentrado sob vácuo e os

produtos foram submetidos a uma purificação por cromatografia em sílica.

Foram obtidos 124 mg da EdA tritilada (0,21 mmol- rendimento de 62%).

4.3.2.7.2.2 Fosfitilação

O produto obtido no passo anterior foi seco por coevaporação com

piridina anidra por duas vezes consecutivas e com diclorometano anidro por

mais uma vez. O resíduo foi dissolvido em 2 ml de diclorometano anidro e a

solução foi resfriada com um banho de gelo/água. Adicionou-se a solução, 80

~ de DIEA e 2 equivalentes de (2-cianoetil)-N,N

diisopropilclorofosforamidita (83,7 ~ - 0,42 mmol). Após uma hora a reação

havia sido completada, como atestado por TLC. A reação foi então

interrompida com a adição de 2 mL de metanol e a mistura foi seca sob vácuo.

O produto foi então extraído com diclorometano e NaHC03 por duas vezes. Os

extratos orgânicos combinados foram secos a vácuo, mantidos sob atmosfera

de argônio e conservados a -20°C.

4.3.2.8 Síntese, desproteção e purificação dos oligonucleotídeos

A sínteses foram feitas em um sintetizador de DNA/RNA Applied

Biosystems 392. Utilizou-se um ciclo de condensação adaptado à escala de 1

/lmol com uma única modificação, o tempo da reação de acoplamento na

etapa referente aos adutos foi estendido a 10 minutos. Foi utilizado o modo

trityl-on (conservação do grupamento DMTr no último nucleosídeo

incorporado). Os rendimentos de acoplamento foram obtidos através da

medição condutométrica do cátion DMTr+ liberado. O suporte utilizado foi do

tipo CPG. Os diferentes síntons fosforamidita foram dissolvidos em

acetonitrila e usados nas seguintes concentrações: dAdoPac (0,1 M ; 500 mg em

5,6 mL), dGuoIsop.Pac (0,1 M ; 500 mg em 5,5 mL), dCitAc (0,1 M ; 500 mg em 6,5
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mL), Tim (0,1 M ; 500 mg em 6,6 mL), EdA (0,4 M ; 100 em 0,9 mL) e ADIII(Ac)

(0,25 M ; 100 mg em et 1 mL).

Ao fim das sínteses, as colunas foram secas com fluxo de argônio,

transferidas para tubos de 2 mL e 1,5 mL de solução anidra de carbonato de

potássio a 0,05 M em metanol foram adicionados. A suspensão foi incubada

durante uma noite. O metano1foi transferido para outro tubo e a resina lavada

por duas vezes com 1 mL de água. Os extratos combinados foram imediata e

cuidadosamente neutralizados com ácido acético e concentrados por speed-

voe.

Os oligonucleotídeos foram então purificados inicialmente por HPLC

utilizando-se o sistema 4. Às frações coletadas foi adicionado 1% de TFA e

após cerca de 10 minutos, a solução foi concentrada por speed-vae. Os

produtos obtidos foram repurificados pelo mesmo sistema.

Em alguns casos foi necessária a repurificação dos oligonucleotídeos

através de eletroforese em gel de poliacrilamida desnaturante (PAGE)

preparativo a 20%. Os oligonucleotídeos a serem purificados foram secos e

ressuspensos em tampão de aplicação (95% formamida, 0,1% de azul de

bromofenol e 0,1% de xilenocianol). As amostras foram aplicadas em géis de

cerca de 1 mm de espessura e submetidos à eletroforese a 1500V durante 3

horas. Ao final da corrida o gel foi envolvido com filme de PVC do tipo Saran

e as amostras foram visualizadas através de []V shadowing. As regiões do gel

contendo os oligonucleotídeos de interesse foram excisadas com o auxílio de

um bisturi e transferidas para um tubo de polipropileno. A seguir, foi

adicionado 0,5 mL de água e o gel foi triturado com uma espátula. Os tubos

foram mantidos sob agitação durante uma noite para a eluição do

oligonucleotídeos. As amostras foram centrifugadas a 8000 rpm durante 15

minutos e os sobrenadantes cuidadosamente transferidos para outro tubo. Os

precipitados foram ressuspensos em 0,25 mL de água e o procedimento

repetido como anteriormente descrito. Os sobrenadantes combinados foram

então filtrados a 0,22 Ilm e os oligonucleotídeos foram precipitados durante

uma noite a -20°C após a adição de 2 volumes de etanol e 0,5 volume de

solução de acetato de sódio (3 M, pH 5,2).
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4.3.2.9 Caracterização dos oligonucIeotídeos

4.3.2.9.1 Espectrometria de massa com interface electrospray

Frações de 0,10 UAz60nrn de cada oligonucleotídeo foram secas e

redissolvidas em 10 IlL de água. Adicionou-se a seguir 10 ll1 de acetonitrila

contendo 2% de TEA. Após agitação e centrifugação, 10 IlL de amostra foram

injetadas através de válvula Rheodyne. As análises de massa foram efetuadas

no modo negativo.

4.3.2.9.2 ~LIJI

Os volumes correspondentes a 0,10 UAz60nrn de cada oligonudeotídeo

foram secos e redissolvidos em 50 IlL de água. Foram adicionados então 1

volume de acetato de amônia a 1M e 4 volumes de etano!. As amostras foram

mantidas a -20°C por uma noite, centrifugadas a 10000 rpm durante 10

minutos e ressuspensas em 5 IlL de uma solução aquosa a 0,1% de TFA.

Foram combinados 1 ll1 dessa solução a 1 IlL de matriz que era constituída de

ácido 3-hidroxipicolínico e ácido picolínico 4/1 em solução de acetonitrila

contendo 0,1 % de TFA e uma pequena quantidade de resina de troca

catiônica Dowex-50W. A mistura foi então aplicada no suporte e seca ao ar. Os

espectros foram adquiridos a partir de 256 pulsos de laser e os íons foram

acelerados com uma tensão de extração de 30 keV. O instrumento foi

calibrado com uma solução de mioglobina (m/z 16952), 1 pmol/IlL, analisada

de maneira idêntica aos oligonucleotídeos.

4.3.2.9.3 IJigestões enzimáticas por nucIease P1 e fosfatase alcalina

Frações de 0,2 UAz60nrn de cada oligonudeotídeo foram aliquotados,

secos por speed-vac e redissolvidos em 45 IlL de água. Foram adicionados 5 IlL

(lU/J.lL) de nuclease Pl em tampão Pl 10x (0,3 M acetato de sódio/ZnClz, pH

= 5,3) e a mistura foi incubada a 37°C durante 2 h. A seguir, adicionou-se 5 IlL

de tampão PA 10x (1 M Tris-HCI/MgClz/ZnClz) e 2 ll1 de PA (lU/IlL) e

incubou-se por mais 1 h. As amostras foram centrifugadas e analisadas por

HPLC (sistema 5).
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4.3.2.9.4 Marcação dos oligonucleotídeos com 32p

Os oligonucleotídeos (10 pmoles) foram dissolvidos em 6~ de água. A

seguir, adicionou-se 1 ~ de [y_32p]ATP, 1 IlL de tampão 10x (fornecido pelo

fabricante) e 1 ~ de T4 polinucleotídeo quinase (10 D). A mistura foi

incubada a 37°C durante 30 minutos. Os oligonucleotídeos com 12 ou mais

bases de extensão foram purificados através de colunas de exclusão do tipo G

25 micro-spin. O excesso de ATP foi retido na coluna enquanto que os

oligonucleotídeos foram eluídos. Os oligonucleotídeos com menos de 12

nucleotídeos de extensão foram precipitados com 2 volumes de etanol e 0,5

volume de solução de acetato de sódio (3 M, pH 5,2) a -20°C por uma noite e

centrifugados.

4.3.2.9.5 Tratamento dos oligonucleotídeos com piperidina e NH4 +

Oligonucleotídeos marcados com 32p (1 pmol) foram tratados com 30 ~

de piperidina a 1 M (a 90°C) ou NH40H a 30% (a 50°C) durante 30 e 60

minutos. Ao final das incubações, os tubos foram resfriados em gelo e o

solvente foi removido por speed-vac. Os resíduos foram então redissolvidos

em 5 IlL de água e 5~ de tampão de amostra e analisados por PAGE a 20%.

4.3.2.10 Hibridação dos oligonucleotídeos para ensaios de reparo

A um tubo eppendorf adicionou-se 10 pmol dos oligonucleotídeos

marcados com 32p (em 2 IlL), 50 pmol dos oligonucleotídeos complementares

(1 IlL do estoque a 20 pmol/~) e 17 ~ dos tampões das enzimas lx (FPG,

Endo III e AlkA). Foi adicionado 1 volume de óleo mineral e as amostras

foram aquecidas a 80°C em banho-maria durante 4 minutos. A seguir,

permitiu-se que o banho resfriasse lentamente (durante cerca de 3 horas).

4.3.2.11 Ensaios de reparo

4.3.2.11.1 FPG e Endo IH
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Oligonucleotídeos (25 pmol) foram aliquotados em tubos eppendorf e

secos por speed-vac. Aos resíduos foram adicionados 2 JlL (20 pmol) do primer

marcado, 2 JlL de tampão 10x (Tris-HCI 50 mM pH 7,5, MgClz 10 mM, DTT 1

mM e BSA 0,02 mg/mL) e 16 JlL de água. Foram adicionados 20 JlL de óleo

mineral para evitar a evaporação e as amostras foram incubadas a 80°C

durante 5 minutos e lentamente resfriadas a 4°C (durante cerca de 3 horas)

Duplex (1 pmol - 1 JlL) foi incubado com 2,5 JlL de dNTPs (1 mM), 2,5

JlL de tampão da enzima 10x (Kf exo-: Tris-HCI 500 mM pH 7,5, MgClz 100

mM, BSA 0,5 mg/mL e DTT 1 mM ; Taq polimerase: Tris-HCI 500 mM pH 8,3,

MgClz 15 mM e KCI 500 mM ; Polimerase ~: Tris-HCI 500 mM pH 8.8, MgCl2

100 mM, BSA 4 mg/mL, DTT 10 mM e 15% de glicerol), 1 JlL de enzima (Kf

exo-, Taq polimerase ou Polimerase~) a 0,01 , 0,1 ou 1 U/JlL e 18,5 JlL de

água. As reações de polimerização foram realizadas a 25°C durante 1 hora e ao

final, liofilizadas. Os resíduos foram redissolvidos em 5 JlL de água e 5 JlL de

tampão de aplicação de amostra (95% formamida, 0,1% de azul de bromofenol

e 0,1% de xilenocianol), aquecidos a 70°C durante 5 minutos e resfriados em

gelo.

As amostras foram analisadas através de eletroforese em gel de

poliacrilamida desnaturante (20%, 7M de uréia).
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4.4 Resultados

4.4.1 Aperfeiçoamento da epoxidação do 2-octenal

Embora o método de epoxidação dos aldeídos a,p-insaturados por

peróxido de hidrogênio tenha sido relativamente eficaz na etapa de

caracterização química dos adutos, o rendimento obtido na síntese de adutos

utilizando esse método não passava de 10%. Para a obtenção de grandes

quantidades do aduto IH que possibilitasse a incorporação em

oligonucleotídeos seria necessário aumentar o rendimento da síntese dos

adutos. Aumentar a eficiência da epoxidação era portanto, um passo

indispensável.

A epoxidação por dioxiranos tem sido apontada como bastante eficiente

sob condições de reação neutra e seletiva em relação tanto a olefinas ricas em

elétrons quanto a olefinas deficientes em elétrons como os compostos

carbonílicos a,p-insaturados 42. Dioxiranos são peróxidos cíclicos de 3

membros e comportam-se como oxidantes seletivos e suaves frente aos

produtos de oxidação. Um dioxirano é capaz de transferir diretamente um

átomo de oxigênio a uma dupla ligação (Figura 4.6).

Figura 4.6: Mecanismo envolvido na epoxidação promovida por dioxirano.

Como o isolamento de dioxiranos é bastante trabalhoso, a epoxidação

usando dioxiranos gerados in situ é mais conveniente. A utilização de

metil(trifluorometil)dioxirano é especialmente interessante pois esse é o

dioxirano de maior reatividade e catalisa a epoxidação muito eficientemente

quando a reação se dá em uma mistura homogênea de água e acetonitrila43
•

Esse método foi empregado na epoxidação do 2-octenal e resultou em um

aumento de cerca de cinco vezes no rendimento do aduto.
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4.4.2 Síntese em larga escala do aduto IH para a síntese de

oligonucleotídeos

Um pré-requisito fundamental para a síntese de um oligonucleotídeo

contendo o aduto em uma posição precisa seria obter uma quantidade elevada

do produto puro. Isso corresponderia a algo acima de 200 mg se a estratégia de

síntese funcionasse logo de início, entretanto como provavelmente seria

necessário testar várias estratégias diferentes, uma quantidade próxima a 1 g

seria mais viável. A obtenção dessa quantia não era uma tarefa fácil devido

aos rendimentos baixos na síntese e pela dificuldade de purificação por HPLC.

O aperfeiçoamento da reação de epoxidação do octenal foi muito importante

nesse aspecto. Utilizando um excesso de epóxido em relação à dA, foi obtido

um rendimento próximo a 50% que resolveu o primeiro problema. A aquisição

de uma coluna preparativa acelerou bastante o processo de purificação. Era

possível injetar cerca de 25 mg de cada vez e como havia cerca 3 g de produtos

da síntese a serem purificados, foi necessária uma centena de injeções. Foram

obtidos no final da purificação, 1,3 g do aduto.

4.4.3 Estudos da estabilidade do aduto IH nas condições de síntese dos

oligonucleotídeos e conseqüências sobre as escolhas dos grupos

protetores

Como explanado anteriormente, durante os ciclos de síntese e

desproteção, os oligonucleotídeos são submetidos a tratamentos ácidos,

alcalinos e oxidantes. Conseqüentemente é necessário verificar se o aduto é

estável durante estes tratamentos e se permanecerá intacto até o final do

processo. Para atestar a estabilidade do aduto IH, ele foi submetido aos

seguintes tratamentos: ácido acético 80%, solução de amônia a 32%, carbonato

de potássio 0,05M em metanoI e solução oxidante (12 °,1 M em THF/água). Os

dados obtidos através de análise por HPLC são apresentados na figura 4.7.
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• O grupo (N,N-diisopropilamino)(2-cianoetil)fosfinila na posição 3'-

OH;

• um grupo protetor álcali-Iabil ou removível em condições seletivas e

que não degradem o composto.
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Figura 4.8: Estrutura geral do sínton

4.4.4.1 Exploração das diferenças de reatividades entre os grupos OH

Como pode ser verificado na figura 4.8, três grupos OH precisam ser

protegidos por três grupos diferentes. Por se tratar de um álcool primário, a

reatividade do grupo 5'-OH é bem maior que a dos demais e não

encontraríamos problemas em protegê-lo seletivamente. Nessa estratégia,

buscou-se explorar as diferenças de reatividade entre os grupos 3'-OH e 13

OH. Foram utilizados vários grupos protetores que pudessem ser removidos

em condições brandas como o acetila e levulinoila e os derivados silila. A

estratégias estão esquematizadas na figura 4.9. Na proteção do aduto IH

tritilado, três situações seriam possíveis:

• Caso a reatividade do grupo 3'-OH fosse maior, este seria bloqueado

pelo primeiro grupo (X) e posteriormente, o grupo 13-0H poderia ser

protegido por um outro grupo (Y). Para a introdução do grupo fosforamidita

na posição 3'-OH, seria necessário remover a proteção X seletivamente, os

grupos escolhidos foram o tert-butilsilila e o levulinoila, que poderiam ser

removidos através de tratamentos com F- ou hidrazina em piridina/ácido

acético, respectivamente. O grupo 3'-OH estaria livre para ser fosfitilado e a

proteção na posição 13-0H seria removida do oligonucleotídeo pronto.
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• Se a reatividade do grupo 13-0H fosse maior, a estratégia seria mais

simples. Após a proteção desse grupo, a posição 3'-OH permaneceria livre

para ser fosfitilada na etapa seguinte e a proteção no grupo 13-0H seria

removida após a síntese do oligonucleotídeo.

• Entretanto, caso a reatividade dos dois grupos álcool fossem muito

próximas, a proteção se daria em ambas hidroxilas inviabilizando o

prosseguimento da síntese.

Infelizmente, a reatividade dos dois grupos era muito próxima e o que

obtínhamos na maior parte das vezes era uma mistura dos produtos gerados

nas três possibilidades. Seria possível purificar os produtos formados por

HPLC, mas como seriam necessários vários miligramas de produto para

prosseguir a síntese e obter pelo menos 50 mg finais do sínton, portanto tal

estratégia seria pouco viável. A utilização de grupos protetores volumosos

como o benzoila talvez aumentasse a diferença de reatividade entre os dois

grupos, entretanto, tais protetores são muito estáveis tornando necessária a

utilização de condições duras de desproteção. Como mostrado anteriormente,

os adutos não seriam estáveis durante esse processo.
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Figura 4.9: Estratégias de preparação do sínton pela exploração de diferenças
de reatividade entre os grupos 3'-OH e 13-0H.
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4.4.4.2 Proteção simultânea dos grupos 3' e 5'-OH

Devido às semelhanças de reatividade dos grupos 3' e 5'-OH e à

instabilidade do aduto, a única alternativa que restava era a proteção

simultânea dos dois grupos da 2'-desoxirribose. Isso foi possível graças a

utilização do protetor sililado bifuncional 1,1,3,3-tetraisopropildisiloxano-1,3

diila (TIPDS). Após o bloqueio dos grupos álcool do açúcar, o grupo 13-0H

poderia ser tranqüilamente bloqueado por algum protetor lábil em solução

KZC03 0,05 M/metanol. A remoção seletiva do diéter de TIPDS permitiria a

liberação das duas funções álcool 5'- e 3'-OH que seriam em seguida

funcionalizadas segundo os procedimentos padrões de tritilação e fosfitilação.

A estratégia completa está ilustrada na figura 4.10.

o
I

Figura 4.10: Estratégia de preparação do sínton utilizando o TIPDS.
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4.4.4.2.1 Proteção da 2'-desoxirribose

A introdução do grupo TIPDS foi efetuada nas condições descritas por

Markiewics 46 para os ribonucleosídeos. Após uma hora de reação, uma TLC

controle mostrou a formação de um produto majoritário. Os produtos

formados foram isolados por cromatografia em sílica e analisados por

espectrometria de massa (Figura 4.11). O produto majoritário realmente se

tratava do produto esperado (2). O fragmento a m/z = 260, indica que a adição

da molécula de TIPDS foi feita no açúcar e a base permaneceu inalterada.

Embora a distância entre os grupos 13-0H e 5'-OH seja muito maior que

aquela entre 3'-OH e 5'-OH, haveria uma pequena possibilidade que a reação

também se desse entre o açúcar e a base. Esse espectro mostra claramente que

o produto está bastante puro.
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Figura 4.11: Espectro de massa electrospray/ion trap do derivado 3',5'-0
(TIPDS) do aduto 111 (composto 2) adquirido em modo positivo.

4.4.4.2.2 Proteção da base

Como as hidroxilas do açúcar encontram-se bloqueadas o único grupo

reativo livre na molécula é o grupo 13-0H. O grupo acetila foi escolhido para

proteger essa posição por ser possível removê-lo ao mesmo tempo em que as

demais proteções (base dos monômeros não modificados e grupo cianoetila). A

4-36



Capítulo 4: Incorporação do aduto em oligonucleotídeos

reatividade do complexo anidrido acético/DMAP é bastante alta sendo

necessário apenas alguns minutos para que a reação ocorra quantitativamente.

4.4.4.2.3 Desproteção da base

A desproteção de éteres sililados como o TIPDS pode ser realizada

seletivamente tratando a molécula com íons fluoreto. Dois métodos são

geralmente utilizados, o fluoreto de tetrabutilamânio em solução molar em

THF e o fluoreto de césio em dimetilformamida. Testamos ambas condições e

verificamos que a desproteção era mais veloz utilizando o segundo tratamento.

Através desse método, após cerca de 1,5 hora a desililação era completa. Após

a purificação por cromatografia em sílica detectamos a formação de dois

produtos. Constatamos que o minoritário, tratava-se do aduto 111. Isso indica

que ocorre um pouco de desacetilação do produto provavelmente durante a

cromatografia. O grupo acetila é realmente muito lábil o que dificulta seu uso.

O grupo acetila poderia ser substituído pelo grupo isobutirila. Realizamos

alguns testes de desproteção do grupo isobutirila em K2COa/metanol e

constatamos que embora a remoção seja muito mais lenta, é possível fazê-la.

De qualquer maneira, a análise da fração majoritária por espectrometria

de massa confirmou a perda do grupo TIPDS e a integridade da proteção na

base (Figura 4.12). Foram observados dois íons, m/z = 418 que corresponde ao

nucleosídeo acetilado e 2'-desoxirribose livre e m/z = 302, base acetilada.
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Figura 4.12: Espectro de massa electrospray/ion trap em modo positivo do
aduto IH acetilado na posição 13-0H (composto 4).

4.4.4.2.4 Preparação do derivado 5'·O·dimetoxitritilado

A introdução do grupo DMTr na função álcool primária 5'-OH do

nucleosídeo acetilado foi realizada sob condições experimentais geralmente

empregadas em síntese nucléica 6.1. A fim de se obter uma reação completa, foi

utilizado um ligeiro excesso de DMTrClz e uma quantidade catalítica de 4

N,N-dimetilaminopiridina (DMAP). Esse aditivo reage com o cloro do

DMTrClz formando um intermediário do tipo piridínio altamente reativo e

seletivo do álcool primário da 2'-desoxirribose 47.48. O espectro de massa do

produto obtido após purificação por cromatografia em sílica, mostrou a adição

de uma molécula de DMTr (m/z = 720) ao aduto acetilado.
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Figura 4.13: Espectro de massa electrospray/ion trap em modo positivo do
aduto IH acetilado na posição 13-0H e dimetoxitritilado (composto 5).

4.4.4.2.5 Preparação do sínton fosforamidita

o sínton fosforamidita do aduto IH foi obtido segundo condições

clássicas de fosfitilação pela (2-cianoetil)-N,N-diisopropilclorofosforamidita

conjugada à base do tipo amino terciária N,N-diisopropiletilamina 4.

A análise por massa do produto bruto obtido na fosfitilação revelou a

presença de alguns contaminantes, principalmente de um produto

desconhecido de peso molecular igual 871. Como a instabilidade do sínton é

alta, seria muito difícil purificá-lo através de cromatografia em sílica, portanto

foi necessária a purificação do produto por HPLC. Embora fossem necessárias

dezenas de injeções para purificar todo produto, cada corrida durava menos

de 10 minutos e assim que eram purificados, os produtos eram

imediatamente mantidos em gelo. A purificação permitiu a obtenção do sínton

altamente puro. Na figura 4.14 é apresentado um espectro de massa do

produto, nota-se que o espectro é dominado pelo m/z 920. A identificação e o

controle de pureza do produto foram confirmados por RMN de fósforo (Figura

4.15). Essa análise revelou a presença de dois picos a 149,3 e 149,2 ppm

correspondendo aos dois diastereoisâmeros da fosforamidita formada. Além

disso, ele permite confirmar a ausência de produtos de degradação. No

espectro nota-se um pequeno pico a 8,4 ppm que é característico de
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nucleosídeos H-fosfonados (região de 0-10 ppm), entretanto, levando em conta

a purificação por HPLC, o produto encontra-se altamente puro.
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Figura 4.14: Espectro de massa electrospray/ion trap em modo positivo do
sínton (composto 6)

I I i I i I I I
ppm 200 180 160 140 12Q 100 IIC 60

I

40
I

2Q
i I

.2Q .lO

Figura 4.15: Espectro de RMN 31p do sínton fosforamidita adquirido a 101
MHz em acetona-d6 .
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4.4.5 Síntese do sínton da EdA

Como as propriedades mutagênicas e mecanismo de reparo da EdA já

foram largamente estudados e o aduto IH é um derivado substituído da EdA,

seria interessante possuir oligonucleotídeos contendo a EdA que serviriam

como controle positivo. Embora o sínton fosforamidita da EdA já fosse

comercializado pela Glen Research (Sterling, EUA), decidimos sintetizá-lo

devido ao alto custo do produto comercial e a relativa simplicidade da síntese,

que envolve apenas três etapas (síntese de EdA, dimetoxitritilação e

fosfitilação). Na figura 4.16 está esquematizada a estratégia utilizada na

síntese desse produto. O monômero contendo a EdA foi utilizado de modo

idêntico ao do aduto IH.

NH 2 ~~

N:):N :):NI ~ N I ~
~N N Cloroacetaldeido ~N N DMTrCI2
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Figura 4.16: Estratégia de preparação do sínton fosforamidita da EdA.

4.4.6 Síntese, desproteção e purificação dos oligonucleotídeos

Os síntons fosforamidita do ADHI e EdA foram utilizados em síntese

automatizada sobre suporte sólido para a preparação de oligonucleotídeos

contendo as lesões em posições definidas. Em todos os casos foram

sintetizados também oligonucleotídeos controle, onde o X (ADHI ou EdA) foi

substituído por uma adenina.

As sínteses foram realizadas na escala de 1 /lmol utilizando o ciclo de

condensação clássico dos oligonucleotídeos. O tempo de acoplamento de X foi

aumentado para 9 minutos ao invés dos 30 segundos utilizados no

nucleosídeos normais com o objetivo de aumentar a eficiência do
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acoplamento. Embora bastante variável, no decorrer das várias tentativas foi

possível obter rendimentos tão altos quanto 85%.

Utilizamos exclusivamente monômeros fosforamidita de desproteção

ultra-rápida para as bases normais: Pac-dA, IsopropilPac-dG e Ac-dC 7,8 e

também suportes CPG funcionalizados com nucleosídeos comportando grupos

protetores Pac (para a dA e dG) ou iBu (para a dC). Todos esses produtos são

completamente desprotegidos pelo tratamento de KzCOimetanol. As etapas de

detritilação, oxidação e de capping foram realizadas utilizando ácido

dicloroacético a 3% em diclorometano, urna solução de iodo a 0,02 M e urna

solução de anidrido acético e metilimidazol em THF, respectivamente. As

sínteses foram realizadas no modo trityl-on, onde o último nucleotídeo da

seqüência permanece com o grupo tritila. Essa característica facilita a

purificação do oligonucleotídeo completo das sequências truncadas geradas

durante a síntese pois o grupo tritila confere um grande aumento na

hidrofobicidade do oligonucleotídeo.

A desproteção foi feita incubando-se a resina CPG com a solução de

K2C03 50 mM/metanol durante 12 horas. Verificamos que o aduto é totalmente

estável nessas condições. Entretanto, urna etapa delicada é a eluição dos

oligonucleotídeos desprotegidos da resina. Corno a desproteção é feita em

metanol, onde a solubilidade do DNA é muito baixa, é necessária a adição de

água para a eluição do DNA. Nesse momento o pH da solução sobe acima de

10 e os adutos podem ser degradados, portanto a solução deve ser

rapidamente neutralizada com ácido acético.

Os oligonucleotídeos obtidos foram purificados por HPLC em duas

etapas, na primeira etapa foram removidas as sequências truncadas. O

oligonucleotídeo completo é então detritilado pelo tratamento com ácido

trifluoroacético e repurificado por HPLC. Na maior parte dos casos é ainda

necessária urna repurificação através de eletroforese em gel de poliacrilamida

desnaturante. Após a separação eletroforética as bandas contendo os

oligonucleotídeos foram visualizadas sobrepondo o gel a urna placa de sílica

com fluoresceína (FZ54) e iluminando a montagem com UV. O DNA bloqueia a

fluorescência de fundo e observam-se manchas escuras (Figura 4.17). Embora

a recuperação do gel seja inferior a 20%, o material obtido é bastante puro.
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As sequências sintetizadas estão descritas na tabela 4.1.

Oligonucleotídeo Seqüência (5'--73') Modificação

10 mer (primer) AGATCAGTCA

14mer (EdA ou ADIII) ATC GTG XCT GAT CT X= A, EdA ou ADIII

22mer (EdA ou ADIII) CAC TTC GGX TCG TGA CTG ATC T X= A, EdA ou ADIII

22mer (8-oxodG)* CAC TTC XGA TCG TGA CTG ATC T X= G ou 8-oxodG

22mer (5-0H-dC)* CAC TTC GGA TXG TGA CTG ATC T X= C ou 5-0H-dC

22mer
AGA TCA GTC ACG ATC CGA AGT G

(complementar)

Tabela 4.1: Sequências de oligonucleotídeos sintetizados. *Sequências
sintetizadas por Didier Gasparutto (CENGrenoble)

4.4.7 Caracterização dos oligonucleotídeos

A pureza e identidade química dos oligonucleotídeos sintetizados foram

verificadas através de vários métodos incluindo a eletroforese em gel de

poliacrilamida desnaturante (PAGE), espectrometria de massa (electrospraye

MALDI) e através da digestão enzimática dos oligonucleotídeos e análise por

HPLC.

4.4.7.1 Análise por PAGE analítico

Aplicando-se quantidades de oligonucleotídeos acima de 0,2 O.D. em

géis de poliacrilamida, é possível detectar os oligonucleotídeos por bloqueio

da fluorescência emitida por uma placa colocada sob o gel (UV shadowing).

Através dessa técnica é possível monitorar contaminações bem como verificar

se o peso molecular aproximado está correto. Na figura 4.17, observa-se à

análise dos oligonucleotídeos 14 mer e 22 mer (controle, EdA e ADIII). Nota-se

que o grau de pureza é bastante elevado.
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AB
22mer

14mer

Conto EdA x Cont. EdA x

Figura 4.17: Visualização por UV shadowing de um gel preparativo de
oligonucleotídeos (AB = azul de bromofenol).

4.4.7.2 Análise por espectrometria de massas

4.4.7.2.1 ESI-MS

Um espectro de massa por electrospray em modo negativo de um

oligonucleotídeo 22-mer comportando um aduto IH é apresentado na figura

4.18. Nesse tipo de análise, são detectadas as espécies multicarregadas do

oligo, os mlz 1705, 1364, 1136,974 e 852 correspondem respectivamente aos

íons de carga -4, -5, -6, -7 e -8. Entretanto, através de uma deconvolução, é

possível simular o espectro que seria obtido caso fosse possível detectar o íon

molecular (Figura 4.18 - inferior). As massas obtidas nas análises por ESI-MS

corresponderam exatamente àquelas esperadas teoricamente (Tabela 4.2).

Tabela 4.2: Sequências e massas dos oligonucleotídeos obtidas através da
análise por ESI-MS.

Oligo Seqüência Massa Massa
calculada encontrada

14merX 5'-ATC GTG XCT GAT CT-3' 4378,0 4378,0

22merX 5'-CAC TTC GGX TCG TGA CTG ATC T-3' 6825,6 6825,6
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Figura 4.18: Espectro de massa (ESI-MS) do oligonucleotídeo 22mer contendo
o aduto 111 (X). Superior: espectro adquirido. Inferior: espectro obtido por

deconvolução.

4.4.7.2.2 MALDI-TOF

A análise por espectrometria de massa MALDI-TOF permitiu confirmar

a pureza dos oligonucleotídeos sintetizados (Tabela 4.3) e a integridade das

lesões (êdA ou ADIII) inseridas. A grande vantagem do MALDI-TOF sobre o

ESI-MS é a observação de um único pico molecular, como ilustrado na figura

4.19 onde o pico de m/z 4376 corresponde ao íon [M+Ht em acordo com a

massa calculada para o oligo 14mer contendo o aduto 111.
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Os produtos da digestão foram analisados por HPLC. Na figura 4.20 são

apresentados os cromatogramas obtidos da digestão de um oligo controle

(contendo apenas as 4 bases do DNA) e outro contendo o aduto 111. A digestão

do oligonucleotídeo controle resulta na liberação dos quatro nucleosídeos: dC,

dI, dG e dTo A dI (2'-desoxiinosina) foi formada devido a uma contaminação

da nuclease Pl pela enzima adenosina desaminase, o que é extremamente

comum. Observa-se apenas um pequeno pico da dA. Na digestão do

oligonucleotídeo modificado, nota-se a presença de um produto hidrofóbico

(RT=23'). Esse pico foi isolado e confirmou-se que se tratava do aduto 111.

Esse experimento comprova além da incorporação da base correta, que

as enzimas podem liberar a lesão do DNA. Algumas lesões como a

formilamina, reduzem ou inibem completamente a atividade de enzimas como

a nuclease Pl 49,50. Esse dado é importante pois a hidrólise completa do DNA é

imprescindível nos métodos de detecção da lesão como por HPLC-ESI/MSMS.
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Figura 4.20: Separação dos produtos da digestão dos oligonucleotídeos 14mer
controle (A) e contendo o aduto 111 (B) por HPLC (detecção a 260 nm).
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4.4.8 Estudos de reparo do aduto IH por glicosilases

O ensaio para verificação do reparo por excisão de bases é

relativamente simples: os oligonucleotídeos são marcados no terminal 5'-OH

com [y_32P]ATP pela quinase do fago T4 hibridizados com as seqüências

complementares e a seguir, tratados com as glicosilases. Caso haja

reconhecimento e reparo da lesão, será formado um sítio abásico na posição

da lesão. Submetendo-se o oligo a um tratamento alcalino, haverá uma

hidrólise da ligação fosfodiéster na posição do sítio abásico e os produtos

podem ser então analisados por eletroforese em gel de poliacrilamida

desnaturante e exposição do gel a filmes de raio X.

Os oligos sintetizados foram tratados com três glicosilases diferentes: a

Endo UI, a FPG e a Alk A. Foram utilizados oligonucleotídeos "normais" (sem

qualquer base modificada) como controle negativo e os seguintes controles

positivos: 22mer EdA (Alk A), 22mer 8-oxodG (FPG) e 5-0H-dC (Endo I1I).

Na figura 4.21 é apresentado o resultado obtido no ensaio. Como

esperado, os oligonucleotídeos controle não foram clivados por nenhum dos

três tratamentos. O oligonucleotídeo contendo a 8-oxodG foi completamente

clivado após o tratamento com a enzima FPG. Essa enzima além de possuir

uma atividade glicosilásica, atua também como endonuclease dispensando o

tratamento alcalino. O controle positivo para a glicosilase Endo lU (5-0H-dC)

também foi clivado (embora não completamente) no tratamento. Assim como

a FPG, a Endo III também atua como endonuclease.

Surpreendentemente, a Alk A não foi capaz de remover a lesão EdA do

oligo correspondente. Testamos várias concentrações de enzima e tempos de

incubação e não verificamos qualquer atividade. Possivelmente, as

quantidades utilizadas de enzima ainda eram baixas (embora tenhamos

utilizado quase um frasco inteiro de enzima) ou a enzima adquirida

(proveniente da Pharmingen, a única empresa que a comercializa) tenha

perdido a atividade. Será necessário repetir tal experimento utilizando

quantidades ainda maiores dessa enzima.

O experimento mostrou claramente que nem a FPG nem a Endo lU são

capazes de excisar a lesão do DNA.
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Figura 4.21: Análise por eletroforese em gel de poliacrilamida dos
oligonuc1eotídeos 22mer (controle, 8-oxodG, 5-0H-dC, EdA e X) após o

tratamento com as enzimas FPG, Endo III e Alk A.

4.4.9 Replicação in vitro

Com o intuito de se determinar o efeito do aduto nas polimerases de

DNA, os oligonucleotídeos 22mer sintetizados foram hibridizados com um

primer 10mer marcado com 32p na posição 5', formando o seguinte

heteroduplex:

5' -CAC TTC GGX14 T13C12Gll T10G9A8 C7T6G5 A4T3C2 Tl -3'

3' - A C T G A C T A G A-5 '

,...

o heteroduplex foi incubado com polimerases de DNA na presença dos

quatro dNTPs, e os produtos formados pela extensão do primer pelas

polimerases foram analisados em gel de poliacrilamida desnaturante. Foram

testadas três polimerases diferentes, duas de microorganismos (fragmento
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KIenow de E. coli e a polimerase Taq) e uma humana (polimerase B). Como o

efeito observado depende da quantidade de enzima empregada, testamos

várias concentrações para as três enzimas.

Na figura 4.22 observam-se os resultados obtidos. Embora as

polimerases apresentem especificidades bastante diferentes (pol. B > Kf >

Taq), os resultados foram bastante similares. Nota-se que apenas nos

oligonucleotídeos controles a polimerização se deu até o fim (formação de

oligonucleotídeos 22mer). Com quantidades maiores de polimerases foi

observado um aumento da proporção dos oligonucleotídeos 22mer em relação

aos incompletos.

Nos oligonucleotídeos contendo a EdA e o aduto (X), as polimerases

foram completamente bloqueadas. Na maior parte dos casos, a síntese foi

interrompida após a adição do 132 nucleotídeo, ou seja, na posição exatamente

anterior às lesões. Observa-se que quando se utilizava a menor quantidade das

enzimas a síntese era interrompida ainda antes, na 12ª posição e mesmo com

quantidades até 100 vezes maiores de enzima, a síntese chegava apenas à

posição 14.

"" ~ ,...
... - - ;;

~
1. .; .. . ... v

Kf
,... Taq.-

;,

Pol.13

Figura 4.22: Síntese de DNA in vitro. Extensão de primer catalisada pela Kf
exo', polimerase Taq e polimerase p.
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4.5 Discussão

Uma das características mais atraentes na síntese química de

oligonueleotídeos é a possibilidade de se criar moléculas artificiais

direcionadas a usos específicos. Oligonueleotídeos contendo adutos em

posições definidas são os melhores modelos atualmente disponíveis para

investigar as conseqüências biológicas dessas lesões através de estudos de

mutagênese e reparo.

A síntese de oligonueleotídeos com lesões em posições definidas já foi

utilizada com sucesso no estudo das propriedades biológicas de várias lesões,

principalmente de lesões resultantes da oxidação do DNA por espécies

reativas do oxigênio e/ou radiação ionizante como 8-oxo-dG 51, 5-0H-dC 52,

5',8-cielo-dA e 5',8-cielo-dG 53.54, 4,8-dihidro-4-0H-8-oxo-dG 55, 5,6-cielo-5,6

dihidro-dT 56 e ácido cianÚfico 57. Embora uma considerável diversidade

estrutural de bases oxidadas já foi incorporada em oligonueleotídeos, o desafio

químico da incorporação dos adutos que caracterizamos é bastante distinto

visto que as bases oxidadas, por serem resultantes da degradação das bases do

DNA, são muitas vezes menores e apresentam estabilidades maiores ou iguais

às das bases normais.

Alguns adutos exocíelicos gerados endogenamente já foram

incorporados em oligonueleotídeos. Embora bastante instável, o aduto

extensivamente estudado gerado na reação entre o MDA e a dG (M I G-dR) foi

incorporado em oligonueleotídeos pelo grupo de Marnett 21.44. Estratégias de

incorporação dos etenoadutos EdA 58, EdC 5ge 1,~-EdG 31 também já foram

descritas. O anel acrescido aos anéis heterocíelicos das bases do DNA acarreta

redução da estabilidade dos adutos exocíelicos. De fato, um problema

enfrentado nos desenvolvimentos de estratégias de incorporação de todos os

adutos exocíelicos anteriormente mencionados é a alta instabilidade em pHs

altos. Conseqüentemente, foi necessária a utilização de nueleosídeos não

modificados protegidos por grupos de desproteção rápida como o 2

(acetoximetil)benzoila (AMB) 60, fenoxiacetila (Pac) 8 e tert-butilfenoxiacetila

61. Tais grupos podem ser removidos por tratamentos curtos com amônia

concentrada ou ainda mais convenientemente, por K2C03 em metanol anidro.
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Os adutos exocíclicos substituídos que caracterizamos compartilham

com os adutos anteriormente descritos a instabilidade em meio alcalino.

Entretanto, as cadeias laterais portando grupos funcionais como o hidroxila e

o epóxi acrescentam ainda mais dificuldades à sua incorporação em

oligonucleotídeos. Os grupos funcionais presentes são reativos e poderiam

reagir durante o ciclo de síntese de DNA levando a ramificações da cadeia

impossibilitando a obtenção de sequências precisas. Dessa forma, a estratégia

de síntese do sínton deveria contemplar também a proteção seletiva e lábil dos

grupos funcionais da cadeia lateral. Dentre os adutos caracterizados, o aduto

IH seria um bom modelo, por possuir a estrutura mais simples e apenas um

grupo a ser protegido na cadeia lateral (13-0H).

A constatação da estabilidade do aduto IH frente à quase todas as etapas

de síntese dos oligonucleotídeos, excetuando o tratamento com amônia,

indicava que a incorporação poderia ser alcançável pois a desproteção poderia

ser realizada em solução de KZC03/metanol.

O primeiro desafio seria a obtenção de uma grande quantidade do

composto que possibilitasse testar várias estratégias de síntese. Essa

quantidade deveria ser a partir de um grama. Além dos rendimentos baixos

que eram obtidos anteriormente, outro problema era a necessidade de se obter

o produto em alto grau de pureza, o que somente seria viável através de HPLC.

A epoxidação do 2-octenal por dioxirano gerado in situ, especialmente o

protocolo desenvolvido por Yang e colaboradores 43 utilizando

metil(trifluorometil)dioxirano, possibilitou a obtenção de rendimentos de

aduto maiores que 50% utilizando um excesso de epóxido. Por ser uma

oxidação bastante seletiva e suave, o número de produtos secundários gerados

foi bastante reduzido. A purificação das quantidades necessárias do aduto foi

possibilitada pelo desenvolvimento de um método de purificação preparativa

por HPLC.

Devido às semelhanças de reatividades dos grupos 13-0H (cadeia

lateral) e do grupo 3'-OH da 2'-desoxirribose, todas as tentativas em que se

explorou pequenas diferenças de reatividades entre esses grupos falharam. A

instabilidade do aduto limitou tremendamente a utilização de outros grupos

protetores. Após extensa revisão bibliográfica, restava uma única outra
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possibilidade, um protetor sililado bifuncional utilizado por Markiewicz 46

para proteger seletivamente as funções 31
- e 51-OH ribonucleosídicas. Devido a

seu impedimento estérico, esse grupo protetor é estável diante de numerosas

condições de reação e purificação incluindo cromatografia em sílica. O

bloqueio dos grupos álcool do açúcar, permitiu a proteção seletiva do grupo

13-0H com substituintes lábeis em solução K2C03 0,05 M/metanol como o

acetila e o isobutirila. Assim como em outros grupos protetores sililados, tal

proteção pode ser seletivamente removida com fluoreto. Essa estratégia foi

utilizada com êxito na obtenção do sínton. Após a proteção seletiva do grupo

hidroxila da cadeia lateral e o desbloqueio dos grupos hidroxilas do açúcar, foi

possível realizar a tritilação seletiva do grupo 5'-OH e a fosfitilação do grupo

3'-OH.

O sínton obtido foi utilizado com sucesso na obtenção de

oligonucleotídeos de diferentes seqüências. As análises dos oligonucleotídeos

obtidos por espectrometria de massa (electrospray e MALDI) e por digestão

enzimática seguida de análise por HPLC, confirmaram a incorporação correta

e a não degradação durante o processo de desproteção. Essa é a primeira vez

em que um derivado fosforamidita de aduto exocíclico substituído com uma

longa cadeia lateral foi sintetizado. Além disso, o aduto 111 é o mais complexo

a ser incorporado dentre os adutos gerados por produtos da lipoperoxidação já

descritos. Essa estratégia poderia ser utilizada na obtenção de síntons de

outros etenoadutos substituídos como aqueles gerados pelas reações do HNE

com a dA (aduto 11) e com outras bases.

Até o momento nada se conhece a respeito das propriedades biológicas

dos adutos exocíclicos substituídos gerados pela lipoperoxidação. A estratégia

desenvolvida será nesse aspecto muito importante pois possibilitará a

obtenção das primeiras informações a respeito das propriedades mutagênicas

e do reparo dessa classe de adutos de DNA. Dentre os estudos que poderiam

ser realizados com esse modelo poderíamos destacar o reparo in vitro

utilizando enzimas de reparo purificadas ou extratos nucleares, a ação de

polimerases frentes a essas lesões in vitra, a obtenção de dados

termodinâmicos através da avaliação da presença da lesão sobre a estabilidade

da dupla hélice do DNA, a elucidação estrutural do duplex em solução através
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de ressonância magnética nuclear e 'a construção de vetores contendo o aduto

para o estudo da mutagenicidade e reparo do aduto em células de mamífero e

bactérias.

A aplicação das seqüências obtidas em estudos biológicos foi mostrada

através de dois experimentos: replicação in vitro e reparo in vitro por

glicosilases.

A replicação in vitro é um modelo muito simples porém eficaz na

simulação do comportamento das polimerases do DNA ao se depararem com

um segmento contendo um aduto. Os resultados que obtivemos mostraram

que o aduto 111 é um potente bloqueador de polimerases. Embora tanto a edA

quanto o aduto 111 sejam potentes bloqueadores de polimerases, nota-se que o

efeito do aduto é ainda maior. Já foi demonstrado que outras lesões

relacionadas, como o 1,~-etanodG e o HO-etanodG 31 e o propanodG 62

também são bloqueadores de polimerases como a Kf mas não totais como a

edA e o ADIII.

Dentre as enzimas envolvidas em reparo por excisão de base em E. coli,

estudamos três em especial por suas disponibilidades e por possuírem uma

grande variedade de substratos: Endo m, FPG e Alk A. A Endo m é uma das

glicosilases que possui a mais ampla variedade de substratos podendo

remover lesões distintas como a 5,6-dihidrotimina, a 5,6-dihidroxi-5,6

dihidrotimina, a 5,6-hidroxiuracila, a 6-hidroxi-5,6-dihidrocitosina, a 5

hidroxicitosina, a uréia, a 5-metilhidantoína, a trans-l-carbamoil-2-oxo-4,5

dihidroxiimidazolidina, purinas oxidadas 63.64. Os substratos reconhecidos

pela FPG também são bastante variados incluindo sítios abásicos, purinas e

pirimidinas modificadas como a 8-oxodG, a 2,6-diamino-4-hidroxi-5-N

formamidopirimidina (Fapi-Gua), 2,6-diamino-5-formamido-pirimidina (Fapi

Ade) e a oxazolona 63,64. Nossos resultados indicam que o aduto 111 não é

substrato para ambas enzimas. Isso é compreensível pois apesar das baixas

especificidades da Endo m e da FPG, todos os substratos são modificações

pequenas e muitas resultantes da abertura dos anéis purínicos ou

pirimidínicos.

Dentre as glicosilases já caracterizadas em E. coli, a Alk A (ver Item 1.5)

seria a mais forte candidata à reparadora do aduto IH por estar envolvida na
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remoção de várias lesões resultantes da alquilação do DNA. Inicialmente

descrita como a responsável pela remoção da 3-metil-adenina, mostrou-se a

seguir capaz de remover pelo menos 17 modificações não relacionadas (3

metil-dA, 3-metil-dG, 7-metil-dG, Q2-metil-dT, 02-metil-dC, 1,~-EdA, 1,JVl

EdG, JVl,3-EdG, JVl,3-EdG, desoxiinosina, 8-oxo-dG, 5-formil-dU, 5

hidroximetil-dU, 7-(2-hidroxietil)-dG, 1,2-bis(7-guanil)etano, 7-(2-cloroetil)-dG

e 7-(2-etoxietil)-dG 65. Infelizmente, os nossos experimentos não foram

suficientemente conclusivos para descartar essa enzima no reparo do aduto

111. O controle positivo utilizado (EdA) não funcionou como substrato para a

AlkA, provavelmente devido à baixa atividade da enzima. De fato a AlkA e a

correspondente m 3A-DNA glicosilase de levedura (MAG) apresentam uma

atividade baixa em excisar EdA, pelo menos em comparação com a enzima

homóloga de mamíferos cuja atividade é 1000 vezes maior em relação as duas

anteriormente citadas 34. Outros experimentos utilizando quantidades maiores

de enzima e a obtenção de outros controles positivos como a m3A serão

necessários para confirmar os resultados obtidos.

Embora seja amplamente aceito que o reparo de lesões volumosas e que

provocam grande distorção da cadeia de DNA seja feito através de excisão de

nucleotídeo, estudos recentes envolvendo adutos exocíclicos têm mostrado

que a lei que relaciona quais características estruturais determinam as

especificidades enzimáticas e o mecanismo de reparo está distante de ser

alcançada. Dois bons exemplos são os adutos M1G-dR, pBQ-dC e pBQ-dG.

No caso do primeiro, o exaustivamente estudado aduto gerado entre o

MDA e a dG, o mecanismo de reparo inicialmente descrito foi o reparo por

excisão de nucleotídeos em E. colí 66. Um análogo estrutural ao M1G, o

propanodesoxiguanosina (PdG), é removido em E. coli e células de mamífero

através de reparo por excisão de nucleotídeos in vitro 67. Além de serem

reparados por excisão de nucleotídeos, recentemente foi mostrado in vitro e in

vivo que os dois adutos são reconhecidos pela proteína MutS e podem ser

reparados por mismatch repair quando genoma não é metilado na fita

contendo o aduto 68.

Outra informação surpreendente a respeito do reparo de adutos

exocíclicos surgiu no estudo do reparo dos adutos gerados pelo composto
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exógeno p-benzoquinona (p-BQ), O metabólito carcinogênico do benzeno. A p

BQ forma derivados cíclicos benzetenos (um anel benzeno fundido a um anel

eteno) ao reagir in vitro com os desoxinucleosídeos dA 69, dC 70 e dG 71.72.

Quando oligonucleotídeos contendo p-BQ-dC foram tratados com extratos de

células HeLa foi verificada a presença de uma glicosilase que reconhecia a

lesão. A "nova" enzima após ter sido purificada e parcialmente caracterizada

mostrou ser idêntica à principal endonuclease AP humana (HAP1) 73.74. Até

então, acreditava-se que as endonucleases AP (apurínica/apirimidínicas)

estariam envolvidas apenas na clivagem de sítios abásicos. Posteriormente

verificou-se que as enzimas homólogas em E. coli, Exo III e Endo IV também

são capazes de reparar o aduto p-BQ-dC e também o p-BQ-dG.

Portanto, quatro mecanismos diferentes podem estar envolvidos no

reparo de adutos exocíclicos: reparo por glicosilases, por endonucleases AP,

mismatch repair e por excisão de nucleotídeos. Com o modelo que

desenvolvemos será possível verificar pela primeira vez qual é o mecanismo

envolvido no reparo dessa nova classe de adutos.
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4.6 Conclusão

Na última etapa do projeto, uma estratégia de síntese de monômeros

fosforamidita (sínton) de etenoadutos hidrofóbicos gerados por produtos da

lipoperoxidação foi desenvolvida. A estratégia foi utilizada com sucesso na

incorporação desse aduto em oligonucleotídeos. Os oligonucleotídeos gerados

foram caracterizados através de vários métodos como eletroforese,

espectrometria de massa e HPLC. Os oligonucleotídeos foram também

utilizados em experimentos preliminares de reparo' por excisão de base e na

replicação in vitro utilizando três polimerases diferentes.

É importante destacar que essa foi a primeira vez que um aduto desse

tipo é incorporado em oligonucleotídeos em posições definidas. Os

oligonucleotídeos obtidos foram utilizados em experimentos que mostraram

que o aduto 111 é um forte inibidor de polimerases de DNA. Embora até o

momento só verificamos que o aduto não é reparado pelas glicosilases FPG e

Endo IH, através dessa técnica será possível gerar outros oligonucleotídeos que

poderão ser utilizados em ensaios que abordem outros mecanismos de reparo.

Os oligonucleotídeos poderão ser utilizados ainda em estudos físico-químicos

e na construção de vetores para estudos de mutagênese em bactérias e células

de mamífero.
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trans,trans-2,4-Decadienal (DDE) is an important breakdown product oflipid peroxidation_
Thisaldehyde is eytotoxic to mammalian cells and is known tobe implicated in DNA damage..
Therefore, attempts were made in this work toassess the reaCtivity of DDE with 2'
deoxyadenosine (dAdo). It was shown that DDE ia able to bind to 2'-deoJO'adenosine, yielding
high1y fluorescent products. Besides l,N6-etheno-2'-deoxyadenosine (edAdo), two other related
adducts, 1-[3-(2-deoxy-,8-D-e1j'thro-pentofuranosyl)-3H-imidazo[2,1-i]puriri-7-yll"1,2,3-octanetriol
and 1-[3-(2-deoxy-,8-D-e1j'thro-pentofuranosyl)-3H"imidazo[2,1-l1purin-7-yl]-1,2-heptanadiol, were
isolaOOd by reverse phase high-performance liquid chromatogi"aphy aild characterized on the
basis oftheir UV, fluorescence, nuclear magnetic resonancEj, and mass spectrometry features.
The reaction mechanísm for the formation of the DDE-2'-deoxyadenosiné adducts involves
2,4-decadienal epoxidation and subsequent addition to theN2 amino group of2'-deoxyadenosine,
followed by cyclization at the N-l siOO. Adducts differ by i;he length of carbon side chain and
the number of hydroxyl groups. The present data indicate that·DDE can be epoxidized by
peroxides, and the resulting products are able to form several adducts with 2'-deoxyadenosine
andlor DNA. Endogenous DNA adduct formation can contribute to the already reported high
cytotoxicity of DDE to mammalian celIs. .

Introduction

a,.B-Unsaturated aldehydes are frequently found in°
plants, water, and environmental polIutants and are
generated in a variety ofindustrial processes (1). They
arealso produced during autoxidation of unsaturated
lipids and are considered to contribute to the aroma of
some freshly prepared foads. (2, 3). This class of com
pounds exhibits a number of cytopathologica1 effects,
including inhibition ofprotein and DNA synthesis, lysÍ8
af erythrocytes, and modification ofprotein activity (4).

Several carcinogenic and mutagenic compounds, in
cluding vinyl monomers. a.-halogenated aldehydes, and
a.-haloketones, were shown to form etheno adducts with
DNA (5). Etheno nucIeosides appear to acCUí1iulate and
persist in the liver of rodents exposed to vinyl chloride
and ethyl carbamate. The detection ofbackground leveIs
of etheno bases in tissues of untreated animals is
suggestive of endogenous sources of reactive aldehyde
intermediates, possibly from lipid peroxidation processes
(reviewed in ref 5).

In fact, highly reactive a.,,8-unsaturated aldehydes,
such as acrolein, crotonaldehyde, and trans-4-hydroxy
2-nonenal (HNE1), were found to react with DNA amino-

.. To whom correspondence should be addressed. Fax: ++55-11-
8155579. E·mail: mhgdmede@iq.usp.br..

t Universidade de São Paulo.*Universidade Paulista.
I CENGrenoble.

bases, yieIding cyclic adducts (6-8). Interestingly, the
formation of l,N6-etheno adductB from the reaction of
purine nucleosides with 2,3-epoxy-4-hydroxynonanal was
reportedby Sodum and Chung (9). In vitro studies have
shown that a"B-unsaturated aldehydes are converted into
the corresponding epoxides either enzymatically ar through
reaction with endogenously generated peroxides (10)_ The
latter process was considered as a possible endogenous
route for the in vivo formation of DNA etheno adducts.

Among the a"B-unsaturated aldehydes formed from the
lipid peroxidation ofliver microsomes (11), HNE has been
extensively studied. It was found that several genotoxic
effects associated with lipid peroxide formation were
related to the presence of HNE (4). In this respect'
trans,trans-2,4-decadienal roDE) has been reported to be
one ofthe breakdown products oflipid peroxidation most
toxic to celIs. ThiS was inferred from the observed lethaI
effects exertedby the Iatter aldehyde on human diploid
fibroblasts and umbilical vein endothelial celIs (12, 13).
2,4-DecadienaI ia also highly cytotoxic to human erythro
Ieukemia cells. It was shown, among other effects, to
inhibit eelI grtJwth, to afi"ect celI viability. to change the
celIular gIutathione leveI, and to be involved in DNA
fragmentation (14). Furthermore, quantification of aI-

1 Abbreviations: DDE. trons.trans-2,4-deeadienal; EdAdO, 1,NS
etheno-2'-deoxyadenoaine;HNE. trons-4-hyliroxy-2-nonenal; dAdo, 2'
deoxyadenosine; ESI/MS, electrospray-ionization mass spectrometry;
adduct I. 1-[3-{2-deOXY-/l-n-erythro·pentofuranosyl}-3H-imidazo[2.1-i]
puriI)-7-yll-1.2,3-octanetriol; adduct n. 1-[3-(2-deoxy-p..n-erythro-pento
furanosyl)-3H-imidazo[2.1-ilpurin-7-yl]-1,2-heptanediol.
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dehydes generated during oxidation oflow-density lipo
proteins (LDLs) indicates similar amounts of DDE for
mation (2.6 nmoVmg of LDL) when compared with that
with HNE (2.7 nmoVmg of LDL) (15).

The purpose of this study was to characterize the
products ofthe reaction ofDDE with 2'-deoxyadenosine
(dAdo) used as a DNA modeI cODJ.pound. The chemicaI
identification of nucleoside adducts produced by such
reactions is of fundamental importance in unveiling the
structuraI· features that influence the ability of a,p
unsaturated aldehydes to alkylate DNA. This knowIedge
is a requisite for a better understanding ofthe genotoxic
risks associated with exposure to this class ofcompounds.

Materials and Methods

Chemical& AlI chemicals were of the highestpurity grade
that ia commerciallYavailabl~. Water was purified on a Milli-Q
system (Millipore, Bedford, MA>. trans,trans-2;4-Decadienal
was obtain~from Aldrich <Milwaukee, WD and purified using
HPLCsystem 4. The identity andpurity o(DDE were checked
by IH and 18C NMR. 2'-Deoxyadenoaine was from-Merck
(Darmstadt, Germany). Chromatographygrade acetonitrile and
THF were from EM Science (Gibbstowil, NJ). Tetrahydrofuran
was distilled with FeS04 before it was used. ·The concentration
ofthe peroxides in the batches was measured bythe Fe2+lxylenol
orange assay (lõ). Ali other chemicals were from Sigma (St.
Louis, MO).

Instrumentation and Methoda. UV spectra were obtained
with a Hitachi .U3000 spectrophotometer (Hitachi, Tokyo,
Japan) coupled to a Pentium 100 MHz personal computer.
Flurn:eseence spectra were recorded on a Spex1681 specbumeter
(Spex, Edison, NJ) Coupled to a 386DX personal computer.

(1) NMR Spectroscopy. One-dimensional (lD) and two
dimensional (20) IH NMRspectra were acquired using both a
DPX-300 and a DRX-500 MHz Bruker Avance Series Fourier
transform NMR spectrometer at 27 "C. The samples were
dissolved in either IM> or Me2S<Hl.. and the 1IOlvent peaks were.
used as the reference.

(2) Mau· Spectroscopy. Electrospray ionization 1JULS8
spectra <ESIIMS) were obtained on a Platform spectrometer
(Fisons Instrument, Manchester, U.K.) in the positive mode. A
mixture ofwater and acetonitrile (1:1) was used as the eluent
at a tlow rate of5,dJmiD. The samples (ll4dpL) were dissolved
in 0.25'J> formic acid in water. Typically, a 10 pL aliquot was
injected for each analysia.
. (3) BPLC Separation& HPLC analyses were performed on

a Shimadzu HPLC system (Shima~, Kyoto, Japan). Thia
included two LC-loAD pumps, a Rheodyne Ü\iector, a SPD
MI0AV photOdiode array detector, and a RF·535 tluol'ell4:8nce
detector, controlled by a CBM-l0A communication bus module
and CLASS LC-I0.AWS software. HPLC conditions were as
follows. For system 1, a Bondclone. Cla (300 mm x 7.8 mm i.d.,
10 pm) semipreparative column (Phenomenex, Torrance, CA)
was firat eluted with a gradient (c:urVe 5) of25 m:M: ammonium
formate and acetonitrile (O-50 min) and 5 to 3091> acetonitrile,
and then the mobile phase concentration consisted of 30'J>
acetonitrile for an additional30 mio; The t10w rate wi1s 1;5 mLI
mino For system 2, a BondcloneClI (300 imo x 7.8 mm i.d., 10
Ilm) semipreparative column was eluted with 25'J> acetonitrile
in water at a flow rate of1.5 mUmin. For system 3, a Supelcosil
NH2 (250 mm x 4.6 mm i.d., 5 14m) analytical column (Supelco,
Bellefonte, CAl was elutedwith 9O'JI> acetonitrile in water at a
tlow rate of 1 mLlmin. For system 4, a B<lDdclone Cla (300 mm

. x 7.8 mm i.d., 1014m) semipreparative column was eluted with
70% acetonitrile in water at a floW rate of 1 mUmin.

(4) Synthesis and Purification Df traM,1raIu-2,4-Deca
dienal-2'~Deo:r;yadenosineAdclucts. A mixture oftrons,trans
2,4-decadienal (600 mg, 5 inmol) and H202 (3091>, 1.25 mL)
dissolved in 20 mL ofTHF wli.8 added to 2'-deoxyadenosine (250
mg, 0.995 mmol) in 80 mL of 0.1 M carbonate-bicarbonate
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Table 1. IH NMR Chemical Shifts Df Adducts I and n in
DJO"

adductI adductIl

d (ppm) J(Hz) d (ppm) J(H2)

H-r 6.44 m Jl'-'r 7.0 H-r 6.56 m JI'-'r 6.9
H-2' 2.78 m Jl'-r 6.1 H-2' 2.90 m Jl'-r 6.3
H-2" 2.46 m J'r-r -13.9 H-2" 2.57 m J'r-r -14.0
H·3' 4.53 1lI J'r-II' 7.0 H-3' 4.64 m J'r-II' 6.8
H-4' 4.01 m Jr-II' 4.0 H-4' 4.07 m Jr-3' 3.9
H-5' 3.62 m .JII'-4· 3.0 H-5' 8.71 m JII'-4' 3.0
H-5" 3.65 m J4'-rI 3.8 H·5" 3.74 m J4'-I' 3.7
H-2 9.22 s J4'-rr 4.8 H-2 9.29 s J4'-5" 4.7
H-8 8.27 a JI'-rr -12.6 H-8 8.39 s J5'-S" -12.5
H-H 7.43 s J13-14 4.7 H-ll 7.52 s J13-14 5.5
H·13 5.32 d J I4- IS 7.2 H-13 5.09 d J14-11 2.4
H-14 3.86 dd J15-16 2.7 H-14 4.13 dt
H-15 3.30 dt H-15 1.44 m
H-16 1.50 m H-16 1.34 m
H·17 1.33 m H-17 1.22 m
H-18 1.09 m H-18 1.18 m
H-19 1.09 m H-19 0.74 m
H-20 0.64 m

• m, multipletõ t, ·triplet; d, doubletõ s, singlet.

bufi'er (pH 9.2). After incubation at 50 ·C for 5 days while being
shalten, the reaction mixture was extracted·three times with 1
volume ofdichloromethane. The.aqueo~phasewas lyophilized
and the reiiultingdry residue dissillved in the HPLCmobile
phase of system 1 (15 mL). The DDE-dAdo add.uets Were
purified by HPLc U4ing theconditions .of I!Ylltem 1.· .FÍ'ilctiQns
that eluted at 61 (Bdduct I) anel 64 mio (adduct m were .
collectad, dried. ~ purified using system2. ~lly, the
collected individual adduet8 were further purified by HPLc
using the coi1ditions of systi,m 3.

(6) .Charâcterbation Df the Adducta. Evaporation to
dryness af the HPLC fractions that eluted at 61· and 64 min
yialded 5 and 3 mg of homogen8ous compounds deaignated as
adducts I andB,.respeetively. The adduçtswere characterized
as follows. The UV spectra of adducts I and B are presenteei
in Figure 2. The IH NMR spectrum Df adduct lis .ahown in
Figure 8. The IH NMR apectrumof adduct 11 is depicted in
Figure 4. The IHNMR data ofboth 4;Ompounda are sU1Íimarized
in Table 1. The pc:ISitive mcide ESIIMS anal.Yài8 of adduct I
shows two 1Í'!lgmtints: m1z 436.16 (MH+, l00'J> relative inten
aity) arid 320.17 (MH+ - 2-IHl)'t~·pentose, 31'J> relative
intensity); Two fragments were also observed by ESI/MS
anil1ym ofadductlI: m1z 406.23(MH+, lC)OCJ, ielátive intenílity)
and 290.24 (MH+ - 2-D-eiythro-pentose, 74'J> relative iDtenaity).

(6) Reaction Df 1JocIM,Iralu-2,4-DecadieDal with 2'·
Deo:r;yadenosine and Calf Thym.ua DNA in.the~
Df Peroxides. Either 2'.deoxyad~osine(9.95I4mol)or ca1f
thym1,1S DNA (3 mg) was dissolved:in 8OO,cd. of 0~1 M carbon
ate-bicarbonate bufi'er (pH 9.2), to which 200 pL of peroxide
free THF wu added. The resulting solution was incubated with
t11lns,t11lns-2,4-decadienal (40 pmo1) and 200 I4mol of the foI
10wii1g peroxides: H20" terl·butyl hydroperoxide, and THF
containing peroxídes. The resiilting miXtures were stirred at
50 ·C for 7 days. The unreacted aldehyde was removedby two
extractions with dichloroÍnethane. The mixture ofdAdo reáCtion
products was analyzed by HPLC system 1.

The DNA was precipitated by addition of 0.3 moI of sodium
acetate (pH 4.8) and 1 volume of 2-propanol. The pe1let was
diasolved in 1.5 mL of 20 mM acetate buft'er (pH 4.8) and
dipsted with 300 unita of nuclease Pl at 37 ·C for 4 h. Then,
225111. of1 M Tris-HCl bufi'er (pH 7.4) and 45 unita of alka1ine
phosphatase were added for incubation for an additional 2 h.
The enzymes were removed by phenoVchloroform extraction,
and the hydrolysates were analyz.ed using HPLC system 1.

Results

Formation of Adducts from the Reaction of 2,4
Decadienalwith 2'-Deoxyadenosine. A typica1 HPLC
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Figure 1. HPLC e1utionprofile ofthe reai:tion mixture ofdAdo
and DDE in the presence ofH2Ü2. (A).UV detectiim at 278 nm.
(B) Fluarescence detection at A.. =310 nm and 'Âe. =420 nm.
Conditiona were as desc:ribed in Materi81a and Methoda.

chromatogram of the products of the reaction of DDE
with dAdo is depicted in Figure.1. The reaction products
were found to consist ofeight~orcomponents together
with several minor ones. Elucid8.tion ofthe structure Df
adducts I anil n w~ch exhibit retention times of61 and
64 min, respectively, was the focus oftbis study. Itmust
be JDentioned that the product.which ia eluted at 45 min
corresponds to 1;N"-etheno-2'-deoxyadenosine (EdAdO).
This was inferred from the comparison of its UV and
HPLC features with those ofthe authentic standard (dàta
not shown). Products I and n showed a bathocbromic
shift of3 nJD in their UV absorption spectra when
compared with Ulat DfEdAdO (Figure 2A). Interestingly,
adducts I and n exhibited similar UV absorption features
at pH 7. The pH efi'ect on the UV spectruJD Df adduct I
~s shown in Figure 2B. The latter UV features strongly
suggest an etheno structure for both I and n which ia
similar to thst Df EdAdO adducts previously reported (9,
17). lt should be added that thebathochromic shift (A
=3 nm) ia consistent with the presence of an alkyl side
chain in the etheno ring. In addition, I and n exhibit a
strong fluorescence (Aem = 420 nm and Àuc ~ 310 nJD)

(datanot shown). The latter feature ia also characteristic
of EdAdO derivatives (18, 19).

Structural Determination oi! and n by NMR and
Masa Spectroscopy Analysi& The ESI mass spectrwn
of adduct I in the positive mode exhibits a pseudomo
lecularion M + H at m/z 435.16. This may be rational
ized in terms ofa 1:1 adduct between dAdo and DDE with
again oftwo oxygen atoms. In addition, the presence of
a 2-deoxyribose moiety in adduct I ia illustrated by the
loss of the characteristic 116 amu fragJDent from the M
+ H ion. This received further. confirmation from the
assignment of the seven signals of the sugar protons in
the IH NMR COSY analysis (data not shown). The IH
NMR spectra of adducts I and n are illustrated in
Figures 3 and 4, whereas the related features are
reported in Table 1. The H-B and H-2 resonances ofthe
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Figure 3. 1D 300.13 MHz IH NMR spectrum Df adduct I in
DíO.

Wavelength (nm)

Figure 2. (A) UV abaorption spectra af l;N8-etheno-2'-deoxy
adenoaine (aiA) and addw:ts I andn. (B) UVabsorption spectra
af adduct I at di1ferent pHs. Conditiona were as·described in
Materials and Methods.

adenine moiety of adduct I were observed at d = 8.27
and 9.22 ppm, respectively. The high vaIues of the
chemicaI shift suggest that the aromaticity ofthe purine
ring ia retained during the adduct formation. It should
be added that the five characteristic signals of the DDE
nioiety, including four vinyl protons and one aldehyde .
proton, are not observed in the IH NMR spectrum of
adduct I. This would ru1e out either a direct reaction of
the aldehyde carbonyl graup With the exocyclic NH2 af
the adenine ring or a Michael addition mechanism for
the formation ofadduct I. The presence Dfan a.lkyI chain
in adduct I was inferred frvm the observation of signaIs
in the high-field region Df the IH NMR spectrum (0.64

60 llO40
ROtenllon TIme ImlnI

20o
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Figure 4. ID 500.13 MHz iH NMR spectrum of adduct n in
D20.

ppm < 6 < 1.50 ppm). The integration of the related
signals indicates that the 11 protons involve one methyl
and four methylene groups. Three other signals which
overlap with, the bulk of the sugar resonances over the
range of3.30-5.32,ppm were assigned to H-13, H-14,and
H-15 protons on the basis of a IH NMR COSY ana1ysis
(data not shown). It was found that H-14 ia involved in
vicinal scalar couplings with bothH-13 and H-15protons.
In addition, the latter proton is coupled withthe protons
ofthe methylene group at C-16. On the other hand, H-13
which appears as a doublet does not exhibit any ad
ditional scalar coupling besides that with H-14. Finally,
a last signal which resonates as a singlet la observed at
6 = 7.44 ppm. This is typicalofan etheno proton (H-lI)
which does not exhibit any scalar couplings due to the
laclt of vicinal hydiogen atoms. Altogetlier, the above
data are consistent with an etheno structurehaving an
octyl substituent at C~12. It should }le added that the
chemical shifts of H-13 (<<5 = 5.32 ppm), H·14 (<<5 = 3.86
ppm), and H-15 (6 = 3.30 ppm) of the side chain are
consistent with those of carbinol groups. This ia consis
tent with the molecular mass inferred from EISIMS
ana1ysis only if the oxygen of the aldehyde function of
DDE is lost during the addition to dAdo. Therefore, it is
likely that the double bond at the 11 and 12 positions
arose from: a dehydration reaction involving the formeI'
C-I position of DDE, after its covalent binding to the
adenine exocyclic amino group. This ia consistent with
the mechanism proposed for the formation of etheno
bases.

The EISIMS spectrum in the positive mode of adduct
n shows a significant pseudomolecular iOJ:1 M + H at m1z
406.23 and apredominant fragment at m1z 290 (M + H
- 2-deoxy-D-e1)'thro-pentose). Both pieces ofinformation
are indicative ofa 1088 of30 amu in the molecular weight
of adduct 11 with respect to that of I. This may be
explained in terms ofa difference of one carbinol group
in the structures of adducts I and B. This received
further confumation from the carefu1 consideration ofthe
IH NMR featuras as inferred from extensive lD (Figure
4) and 2D correlated spectrwn analyses (data not shown).
It should be noted that thé signals of the H-2 and H-8
protons of adenine were observed at 6 = 9.29 and 8.39
ppm, together with an etheno proton (6 = 7.52 ppm) in
the low-field region of the spectrum (Figure 4). The'
presence of a heptyl chain is shown by the presence of
the pentane signals (0.74 ppm <: c5 < 1.44 ppm) and two
carbinol protons assigned as H-13 and H-14 at c5 = 5.09
and 4.13 ppm, respectively. Altogether, these data may
be rationalized in terms ofa structure which is identical
to the substituted etheno base adduct generated' upon
incubation ofdAdo with 2,3..epoxy-4-hydroxynonanal (9).

Table 2. Levela of Adduct& Formed in tbe Reaction of
dAdo and DNA'witb DDE in tbe Presence of Dill'erent

Perolrlde"

ao60

adduct leveI (adduetsl10a dAdo)

€dAdo I n

adduct leveI (adductslloa dAdo)

€dAdo I D

37.6 ± 7.8 93.7 ± 1•.8 40.8 ± 2.2

98.0 ± 9.3 .2.1 ± 13:3 27.8 ± 1.4
.1.6 ± 5.6 9.3 ± 0.8 1.7 ± 0.1

64.0 ± 4.0' 111.4 ± 57.5 42.5 ± 15.3

14.9 ± 3.9 11.1 ± 1.2 4.6 ± 1.2
9.5 ± 1.2 4.0 ± 0.7 1.0 ± 0.2

20
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Figure 5. HPLC fluorescence analysis chromatogram of en
zymatically hydrolyzed calf thymus DNA treated with DDE and
HzOz. Fluorescence detection~ = 310 nm and Àao = 420 nm)

, of €dA and adducts I and D. '

• Experimental conditiona were as deacribed in Materiala and
Methoda, with the exception that the incubation waa,performed
(or 60 h and the mixture was quanti1ied uaing S,YItem 2.

In principIe, eight and four stereoisomeric adducts are
expected to be formed for adducts I and n, respectively,
due to the presence of chiral carbons. Thedifferent
adducts, ifthey are formed, were not resolved by HPLC.
However, at least two dilU!tereoisomers ofadductn could
be observed as inferred from the presence oftwo methyl
signals at d = 0.74 and 0.79 ppm, respectively.

Detection of Etheno dAdo Adducts in Calf Thy
mus DNA. Calfthymus DNA was allowed to react with
DDE under conditions similar to those described for
dAdo. After enzymatic hydrolysis, the resulting nucleo
sides were analyzed by RP-HPLC system 1. Figure 5
shows a typical HPLC chromatogram of the nucleosides
obtained after enzymatic digestion of modified DNA.
Three main altere4 nucleosides were observed. They
e~bit retention times identica1 to those of fAdO and
adductB I andll as inferred'from coefu.tion witli authentic
standards at retention times of 45, 61, and 64 min,
respectively (data not shown).

'Effect of Peroxide on Product Formation. De
pending on the batcb of THF used to dissolve the
aldehyde, different yields of adducts I and n were
observed. These resulta suggest that the reaction was
dependent on the kind ofperoxide present in the reaction
mixture. To checlt this possibility, tbe reactiona ofDDE
with dAdo and calf thymus DNA were carrled out with
peroxidized THF, H20 2; and tert-butyl hydroperoxide,
respectively (Table 2). This effect is consistent with
previous data reported by Bodum and Chung (8).

"
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Scheme 1. Structure and Proposed Mechanism for theFo~ationof Adduct 1
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Discussion

The formation of adducts betweeIi nucleosides and
secondary lipid 'oxidation products, including a.,p-unsat
urated aldehydes, has been poiItulàted as one of the
'mechanismS involved in·the carclnogenic.action ofthese
reactivebreakciown COIJ1POUJ;1«Js. Addueta between 2'
deoxyguanosine anilp~àlkyl-substitutedacroleins, includ
ing 2-pentenal, 2-h~, 2,4-hexadienaI, 4-hydroxy-2
nonenal, and 4-hydroxy~2-hexenal,have already been
described (20-22). The reaction of àdenme nucleosides
With 2,3-epoxy-4-hydro,tyn.onanal·yields adducts with an
.extended l,NS-etheno ring (9). The result of this study
demonstrates that DDE, a well-lmown lipid peroxidation
product, ia able to react with'2'-deoxyadenosine, giving
rise to cyelic adducts. BeBides. 1,NS-ethencr2'·deoxy
'adenosine (€dAdo) (23, 24),two other related adducta,
11-[3-(2-deoxy-p-n-erythro-pentofuranosyl)-3H-imidazo
.r2.1-ilpurin~7-yll-l,2,3-octanetriol (adduCtn aIllll-(3-(2
deoxy-p-n-e1j'thro-pentofu,ranosyl}-3H-imidazo[2,1-ilpurin
7-yIJ-l,2-heptanediol (adduct fi), were isolated and

identified on the basis ofextensive spectroscopicanalysis.
We propose for the formation otadduct Í a mechanism
that involves initial epoxidation cf the 1;wo. aldehYd~
double bonds. Then, subsequent hydrolysis of tIle C4
C5 epoxide ·would give rise ·to a diol (Scheme 1). The
observed peroxide dependence on the yield of~eration
cf adducts I and n provides further support for the
proposed mechanism. ThE! formation ofadduct n can be
rationalized in terms of tbe jnitial generation of.4-hy
droxynonenal from DDE.· This was expected tD be
followed by further epoxidation ofC2-eS (Scheme 2)_ In
fact, adduct n ÍB identical to the product ofthe re~ction

of 2,3-epoxy-4-hydroxynonanal with dA,do whichwas
eharaderized by Bodum and Chung(9). It ahould be
pointed out that Grein et alo (25) alreaqy reported HNE

. formation from DDE in water solutiollS (Scheme 2).The
formation ar adducts 1 and n requires .electrophilic
àddition ofthe reactive aldehyde, DDE, at N-l and N-6
of the adenine. Subsequent ring closure with either an
octyl or heptyl substituent at C-12 will give me to adduct
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, l and 11, respectively. NMR and mass speetroseopie data
of the adducts are eonsistent with the proposed stroe
tures.

There ia evidenee in the literature showing the forma
tion of fluoreseent products from the reaetion between
adenine nueleosides and fatty aeid degradation produets
(26-29). 2,4-Decadienal and 2-oetenal were found to be
the more aetive products (30), being able to reaet with
adenine yielding highly fluorescent produets even in the
absence ofperoxides. However, these products were not
successfully charaeterized (31). Our results indicatethat
DDE alone ia not able to react efficiently with dAdo and
that the fluorescent products are etheno-2'-deoxyadenos
ine derivatives.

1,N6-Etheno-2'-deoxyadenosine has been reported to be
highly mutagenic in mammalian eells (32). Preliminary
experiments on the reaction of calf thymus DNA with
DDE have shown the formation ofEdAdO, adduct l, and
adduct n together with other fluorescent products that
are not yet charaeterized. These resulta can contribute
to a better assessment of the genotoxie risks associated
with this elass ,~f compounds.
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trans.trans-2.4-Decadienal (DDE) is a widespread a.,B-unsaturated aldehyde found. for
example. in food. water. and environmental pollutants; DDE is also endogenously generated
as a breakdown product of lipid peroxidation in ceU membranes. In the work presented here.
the reaction of DDE with 2'-deoxyadenosine (dAdo) was investigated in an effort to assess its
possible DNA damage potential. Besides 1.N-etheno-2'-deoxyadenosine and two products.
namely, 1-[3-(2-deoxy-,B-o-erythro-pentofuranosyl)-3Jf-imidazo[2.1-1]purin-7-yl)-l,2.3-octanetriol
(adduct I) and 1-[3-(2-deoxy-,B-o-erythro-pentofuranosyl)-3Jf-imidazo[2.1-i)purin-7-yl]-1.2-hep
tanediol (adduct D), previously described by our group, two novel etheno adducts were
identlfied. Thus. 1-[3-(2-deoxy-,B-o-erythro-pentofuranosyl)-3Jf-imidazo[2.1-i)purtn-7-yl]-l-hex
anol (adduct fi) and 1-[3-(2-deoxy-,B-o-erythro-pentofuranosyl)-3Himidazo[2.1-i)purin-7-yl]
2.3-epoxy-l-octanol (adduct IV) were isolated by reverse-phase high-performance liquid
chromatography and characterized on the basis of extensive spectroscopic measurements. lhe
formation of the adducts is likely to involve inUial DDE oxidation followed by generation of
reactive intermediates such as diepoxides. epoxides. aml/or hydroperoxides. lhe subsequent
reaction of the latter oxidation products with dAdo wU1 give rise to the four described adducts.
We also demonstrated here that upon oxidatlon. DDE reacts with calfthymus DNA. producing
the four dAdo adducts. Interestlngly. two of them are the expected products arising from the
reaction of dAdo with 4-hydroxy-trans-2-nonenal (HNE) and trans-2-octenal. two other
important breakdown lipid peroxidation products. lhe reactivity of DDE with DNA is lówer
than that of the latter aldehydes. However. DDE produced a wider variety of adducts. lhe
characterization of the different DNA-etheno adducts and the determination of the mechanism
of formation are of great importance for a better understanding of the deleterious biological
effects associated with this class of compounds.
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Introduction

trans,trans-2.4-Decadienal (DDE)! ls a widespread
envíronmental aldehyde. DDE is found as a contaminant
in water (1) and is present as a natural flavoring in plants
(2, ~. It ls also detected in foad. including flsh (4-6).
chicken (7, 8), meat (9. 10). and bread (J1). DDE is a part
of the defensive secretions of some insects (1~ and is also
generated from polyunsaturated fatty acids by the action
of plant üpoxygenases (13. 14).

However. besides its environmental importance. DDE
has aroused interest mainly because it is an important

• To whom correspondence should be addressed.
Fax: ++55-11-8155579. E-mal.l: mhgdrnedeé'iq.usp.br.

t Universidade de São Paulo.
I Universidade Paulista.
~ CEA/Grenoble.
I Abbreviatlons: dAdo. 2'-deoxyadenoslne: DOE. trans.tramr2.4

decadienaJ; HNE. 4-hydroxy-trans-2-nonenaJ; ~dAdo. I.JIJI-etheno-2"
deoxyadenoslne; adduct I. J-[3-(2-deoxy-p-o·erythro-pentofuranosyl)
3H-imidazo[2.1-i)purln-7-ylj-I.2.3-0ctanetrlol: adduct n. 1-[3-(2-deoxy·
/l-o-erythro-pentofuranosyl)-3H-imidazo[2.I-i]purln-7-yl]- 1.2
heptanedlol: adduct m. 1-13-(2-deoxy-p-o-eryrhro-pentofuranosyl)-3H
imldazo[2.I-Jlpurln-7-ylj-l-hexanol: adduct IV. 1-[3-(2-deoxy-fi-o,
erythro-pentofuranosyl)-3Himidazo[2 .I-i) purln-7·ylj.1·(3-penthyl-2·
oxiranyl)methanol; ESI-MS. electrospray lonizatlon mass spectrometry.

aldehyde generated by in vitro (15. 16) and in vivo (17)
Upid peroxidation. In facto DDE was reported as the main
toxic Iipid peroxidatlon product toward cultured human
endothelial ceUs (18). Moreover. DDE exhibits a number
of cytotoxic effects, including inhibition of cell growth..
variation in the cellular glutathione leveI. and promotion
ofDNA fragmentation (1~. Like other a.p-unsaturated
aldehydes. part of the cytotoxlc effects of DDE can be
related to its ability to react with cellular nucleophiles,
such as nucleic acids and proteins.

A number of biologically relevant adducts have been
characterized as products of the reactions ofa,p-unsatur
ated aldehydes with nucleosides and bases (reviewed in
refs 20 and 21). It has been extensively shown that
epoxidation is the chemical step that increases the
reactivity of these compounds toward nucleobases. re
sulting in etheno adduct formation. Indeed. epoxyalde.
hydes from acrolein (2~. crotonaldehyde (23). and 4-hy
droxy-2-nonenal (HNE) (24) have been found to be more
reactive than their parent aldehydes.

In previous studies. we have shown that DDE epoxides
are able to produce etheno adducts wlth 2'-deoxyadeno
sine (dAdo) (25). Indeed. the number of adducts detected

1O.1021/tx9901682 CCC: S19.00 \O 2000 American Chemical Society
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in the reaction of dAdo with DDE epoxides is higher than
with HNE epoxides. Besides 1.JVi-etheno-2'-deoxyadeno
sine (€dAdo). two products were characterized {1-[3-(2
deoxy-p-o-erythropentofuranosyJ)-3Himidazo[2.1-J]purin
7-yl]-l,2,3-octanetrjol (adduct I) and 1-[3-(2-deoxy-p-o
erythropentofuranosyl)-3f1-imidazo[2.1-J]purin-7-yl]-1.2
heptanedJol (adduct II)}. the latter being the same adduct
generated in the HNE epoxide-dAdo reaction. The
mechanism and the detailed structures of etheno nucleo
bases have been ofmajor interest since it has been shown
that they accumulate in DNA after chronic carcinogen
exposure (reviewed in ref 26). Another interesting ob-

,servation dealt with the factthat etheno-DNA adducts
are present in tissues from nonexposed animaIs and
humans. suggesting endogenous sources of reactive al
dehydes (26). We report herein the complete character
ization of the main etheno-dAdo adducts arising from
the reaction of DDE epoxides and theiT assessment in
calf thymus DNA. In addition. information about the
mechanism of their formation is provided.

Experimental Procedures

Chemicals. Al] chemica]s that were employed were oC the
highest purlty grade commerdally avallab]e. 2'·Deoxyadenosine
was acquired Crom Merck (Oannstadt, Gennany). trans.trans
2.4-Decadienal. trans-2-octena], 3-(trimethylsiJyl)-I-plOpane
sulConlc acid (OSS). and Amberlyst 15 were obtained Crom
Aldclch (Mllwaukee. WI). DOE was purlfied by, HPLC as
previously described (2.5). HNE was a gift ClOm T. Douki (CEAi
Grenoble. Grenob]e. France). Methanol-c4 was Crom Fluka
(Buchs. Switzerland). The identlty and purlty oC aO aldehydes
were checked by IH NMR. Chromatography grade acetonitrlle.
chJoroConn. dichloromethane. methanol. and TIiF were Crom EM
Sdence (Gibbstown. NJ). Nuclease P1 was purchased Crom U.S.
Biochemica1s Corp. (Cleveland. OH). Alkallne phosphatase was
obtalned Crom Phannada Biotech (UppsaJa. Sweden). Waterwas
purlfied on a Milll-Q system (MiJllpore. BedCord. MA). All other
chemicals were Crom Sigma (St. Louis. MO).

Chromatographic Methods. HPLC ana]yses were per
Cormed on a Shimadzu HPLC' system (Shimadzu. Kyoto. Japan).
Thls IncJuded two LC-10AD pumps. a Rheodyne injecmr. an
SPD-M10AV photodlode array. and RF-535 fluorescence detec
tors. controlled by a CBM·10A communication bus module and
CLASS LC-10AWS software. HPLC condltions were as Collows:
system 1. a Prodigy Cla (250 mm x 21.2 mm I.d.• 10 pm)
preparative co]umn whlch was eluted wlth 40% acetonitrlle In
water at a flow rate of 9 mUmin: system 2. a BondcJone Cla
(300 mm x 7.8 mm I.d.. 10 pm) semipreparatlve co]umn ~he

nomenex. Torrance. CAl whlch was eluted wlth 30% acetonitrlle
in water at a flow rate of 2 mUmln; and system 3. aLuna Cla'
(ISO mm x 4.6 mm I.d., 3 pm) analytical column (phenomenex)
whlch was first eJuted wlth a water and acetonitrl]e gradient
(5% acetonitrlle from O to 5 min. 5 to 20% acetonitrlle ClOm 5 to
7 mino and 20 to 40% acetonitriJe Crom 7 to 30 min. llnearly) at
a flow rate oC 1 mUmin.

NMR Specuoscopy. One-dimenslonal (ID) and two-dimen
siona] (20) IH and 13C NMR spectra were acquiced at 27 ·C on
Varian INOVA 300 MHz (Varlan) and Bl'uker Avance DRX-SOO
MHz (Bruker) NMR spectrometers. The samp]es (5-100 mg)
were dissolved in 0.7 mL oC either DzO OI' DMSO-c4. DSS was
used as the internaI reCerence iri both solvents.

LC/MS Analyses. Liquid chromatography/eleccrospray ion
ization mass spectrometry analysls (LClESI-MS) was perlormed
using a Quattro II mass spectrometer (Micromass. Manchester.
U.K.) interfaced with a Shimadzu LC·IOAD HPLC pump. LCI
ESI·MS system ] consisted of a Supelcosil Cls reverse-phase
column (250 mm x 2.] mm I.d., 5 pm; Supelco. BeUefonte. PA)
whlch was eluted at a flow rate of 250 pL min- I wlth a mlxture
of water and acetonitrlle (76:24). The mass spectrometer was
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operated in the positive ion mode with a potentlal of 3.5 kV
applled to the ESI needleand a cone voltage oC 30 V. wheLeas
the ion source temperature was held at 100 ·C. A 10}lL allquot
was injected for each analysis. LCIESI-MS'system 2 conslsted
oC a Hypersll Cla reverse-phase column (150 mm x 1.00 :mm
i.d., 3 }Im; Supelco) which was eluted at a flow rate of 100JlL
min-I with a mixture oC water and acetonitrile (65:35) tilat
contained 3 mmol L-I Cormic acid. nie anaIysis was carrled out
in the positlve ion mode. A potential of" kV was applled to the
ESI needJe. whereas the cone voltage was set at 25 V and the
ion source temperature held at 150 ·C. A 0.5 pL allquot was
injected for each analysis. Nitrogen was used as both the
nebullzing and drying gas. Data were processed with Masslynx
software. -

UV and Fluorescence Specuoscopy. UV spectra vvere
obtained wlth a Hitachi U3000 spectrophotometer (I'okyo.
Japan). Fluorescence spectra were recorded on a Spex 1681
spectrometer (EdIson. NJ).

Oxldation of traJU.trans-Z.4-Decadlena] and traus-2
Octenal. To a solutlon oC 4 mmol of either trans.trans-2.4
decadienal OI' trans-2-octenal in .. mL oC acetonitrlle was added
1.15 mL oC 30% HzOz. Thls solution was stlrred at 15 ·C. and
0.35 mL oC 6 M NaOH was added over the course oC 1 h. Ãft.er
the mixture had been stlrred for an additional 6 h. 7.5 mL of
water was added and the products were extracted twice wi th
7.5 mL oC CHzClz. The combined extrarts were concentrated
under vacuum.

Syntbesls anel Pw:i6catlon of trans,trBlU-Z.4-Decadi
eoal and trBlU-Z-Octenai-Z'-Deoxyadenoslne Adchacu.
Either oxidized ODE (480 mg. 4 mmol) OI' trarJs.2-octena] (250
mg. 2 mmoJ) was dissolved in 20 mL oC acetonitri]e. The
resultlng mixture was added to a solution oC 2'-deoxyadenosine
(250 mg. 0.995 mmoJ) in 80 roL oC 0.1 M phosphate buffer (pH
7.4). After lncubatlon at 50 ·C Cor 4 days wlth sticring. the
reactlon mixture was extraeted three times with 1 volwne oC
CHzCb. The aqueous phase was ]yophilized. and the resultlng
dry resldue was dissoJved in 15 mL oC acetonltrlle and water
(40:60). Subsequentiy. the adducts were purified by HPLC uslng
system 1 conditions. Fractlons that eluted at 9,.0 min (adduct
III) and 10.4 min (adduct IV) were coDected and evaporated to
dryness under reduced pressure. The resulting dry material was
repurlfled uslng system 2.

Characterlzation of the Adducts. After purification. 4.8
and 6.0 mg of adducts m and IV, respectlvely. were obtained
Cor DOE synthesis. and 50 mg oC adduct m was obtained for
octenal synthesis. The adducts were characterlzed as ColJows.
AJ] compounds displayed similar fluorescence spectra in 25 mM
sodium phosphate buffer (pH 7.2) ("-._ = 310 nm. ..1......""'" =
421 nm). They exhlblted similar UV spectra as well with UV..
values at 231. 262. 268. 278. and 300 nm: The molar extlnctlon
coeffident (lZ78 = 5200 M-I em-I) oC adduct m was determined
bya mixed approach involving IH NMR and UV measurements.
Sodium 3-(trlmethy]sllyl)-I-propanesulConate (OSS) was used
as the internaI standard with an allquot oC pure adduct m in
DzO. A standard solutlon was prepared by taking an allquot oC
the NMR sample and subsequent diJutlon at different concen
trations with an appropriate volume oCwater. After measure
ment of the absorbance of the solutions at 278 ruo, the E was
determined by the ratio between absoroance and concentratlon.
The IH NMR spectroscopic data oCaddurts m and IV are shown
In Tables I and 2. respectively.

Quantitation of Octenal. HNE. and DOE. Al] aldehydes
were quantifled by IH NMR uslng DSS as the internaI standard.
The NMR samples were prepared with 25 pL oC each one of the
aldehydes (octenal. HNE. 01' DOE). 0.4 mg of OSS (in 20~L oC
methanol-d4l. and 660 pL oC methanol-d4• The aldehyde con
centratlons were estimated by comparlng the aIdehyde and DSS
peak areas.

Reaction of DOE. tran$-2-0ctenal. and HNE wlth Ca]f
Thymus DNA in the Presence of HzOz. CaIC thymus DNA
(0.1 mg) was dissolved in 100 pL of O.] M phosphate buffer (pH
7.4) to which ]0 /lmol oC HZ02 and ]0 pmol oC each of the
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Table 1. 500 MHz iH ami 125 MHz 13C NMR Features of
Adductm-

~f

"'2':xN

NHO N' I ~'
2~N • N

\do
HO.. t·

.. r
HO

IHNMR 13CNMR

d (ppm) d (ppm) ,

H-I' 6.48 t JI',r = 6.9 Hz C-I' 84.1
H-2' 2.73 m JI',r = 6.3 Hz C-2' 40.0
H-2" 2.36 m Jr.r = -14.0 Hz C-3' 70.8
H-3' 4.43 m Jr.3' = 6.8 Hz C-4' 88.1
3'-OH 5,34 d Jr,3' = 3.9 Hz C-5' 61.8
H-4' 3.89 m J3',4' = 3.0 Hz C-2 ' 136.0
H-5' 3.60 m J3',3'-OH = 4.2 Hz C-4 138.1
H-5" 3.55 m J4'.S' = 3.7 Hz C-5 123.2
5'-OH 4.95 t .!.t"s· = 4.7 Hz C-6 141.0
H-2 9.18 s Js',s· = -12.5 Hz C-8 139.9
H-8 8.52 s JS'.S'-OH = 5.5 Hz C-li 129.6
H-li 7.41 s Ji3.13-0H = 6.1 Hz C-12 127.7
H-13 5.01 m J 13.14 = 6.6 Hz C-13 63.6
13-DH 5.48 d C-14 34.9
H-14 1.92 td C-15 31.2
H-15 1.51 m C-16 25.3
H-16 1.29 m C-17 22.2
H-17 1.23 m C-18 14.1
H-18 0.85 t

• m. multlplet: t. trlplet; d, doublet; s, slnglet.

followlng aldehydes had been added: DOE. trans-2-octenaJ, and
HNE (dissolved in 50/lL of methanol). The resultlng mixtures
were lncubated at 37 ·C wlth stlrring for 5 days. The DNA was
preclpltated by additlon of 2-propanoI (150 /lL), Ieft at -20 ·C
for 2 h, and centrlfuged at 14000gfor 30 Il)in. The residue was
dlssolved in 0.4 mL of 20 mM acetate buffer (pH 4.8) and
subsequently digested ovemight with 33 units of nuclease PI
at 37 ·C. Then, 50 p.L of enzyme buffer and 25 units ofalkaline
phosphatase were added for an addltional 2 h incubatlon. The
enzymes were precipitated by the additlon of 0.5 mL of
chloraform followed by centrifugation at 14000B' for 30 min.

Analysis of lhe DNA Hydrolysates by HPLC/FIuores
cence andLClESI·MS. The samples obtained in the previous
section were analyzed and quantified by HPLC with fluores
cence detectlon (system 3). The reported data are fram analyses
which were made in quadruplicate. The amount of dAdo was
quantifled by UV detection (.t = 260 nm). The fluorescence
detection of etheno-dAdo adducts was achieved with the
excltation wavelength set at 300 nm and the emission wave
length set at 410 nm. The lluorescent peaks corresponding to
the adducts were collected and dried under vacuum. The
resultlng residue was dissolved in 10/lL of water prior to re
analysls using LClESI-MS (system 2).

Results

Formation and Structural Determination ofAd·
ducts m and IV from the Reaction of 2,4-Decadi
enal Oxidation Products with 2'-Deoxyadenosine.
The HzOz-mediated DDE oxidation products with 2'
deoxyadenosine (dAdo) gave rise to four 'main adducts
which were separated and purified by HPLC. The four
modifjed nucleosides displayed a strong fluorescence
(l.x,,,,,,,, = 310 nm, l.m.max = 421 nm) (data not shown)
together with similar UV absorption properties. Interest
ingly. the absorption spectra are aJso similar to that of
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€dAdo with. however, a bathochromic shift of 3 nm.
Altogether. the fluorescence and UV features are strongly
indicative of an €dAdo structure for the four modjfied
dAdo nuc1eosides.

Figure 1 shows the HPLClESI-MS detection profile of
the four compounds. Products that eluted at 10.2 and 15.0
min exhibited pseudomolecular ions [M + H]+ a1: mz
436.22 and 406.20. respectively. They correspond to the
etheno adducts to dAdo previously charaeterized and
aJready designated as adducts I and 11 (25). In the work
presented here. emphasis was placed on strueture elu
cldation of the not yet characterized adduets. m and IV.
which exhibited retention times of 28 and 36-38 min.
respeetively.

The ESI-MS of adduct m showed a pseudomolecular
ion at niz376.20~d a quasi-molecuJar ion at aiz398. I 9.
corresponding to the protonated form [M + H]+ and the
sodium adduct [M + Na]+. respectively. The MS data are
indicative of an increase in the molecular mass (MW) of
the adduct by 124 Da with respect to dAdo. This was
unexpected since DDE has a MW of 154 Da, implytng a
lo~s of 30 Da from the aJdehyde (vide infra). Further
insights into the structure of m were obtained from
extensive IH NMR measurements (Table 1) involving 2D
COSY and 2D-J resolved anaJysis. The signaJ that
resonates as a singlet at 7.41 ppm in the IH NMR
spectrum recorded in DMSO-c;4 was assigned to the
etheno praton (H-lI). This is characteristic of 1.lV'-€dAdo
derivatives (25). corroborating the UV and fluorescence
data which were discussed above. The other signals in
the 10w-fteJd region (8.52 and 9.18 ppm) which appear
as two singlets correspond to the purlne protons (H-8 and
H-l. respectively). The high chemical shift vaJues ofH-2
and H-8 protons suggest that the purlne ring aromatlcity
was retained during adduct formadon. In addidon. the
resonance signaJs of the 2-deoxyribose protons were
assigned starting from the pseudotriplet pattern for the
anomeric proton at d =6.48 ppm. The exchangeable 3'
and 5'-hydroxyl protons (3'-OH and 5'-OH, respectively)
were observed at d =5.34 and 4.95 ppm. respectively. in
the spectra acquired in DMSO-d&. The presence of an
aJkyl chain on the etheno ring was inferred from the
observation of signals in the high-fteld region af the
spectrum (0.8 < d < 2 ppm). ThesignaJ at d = 0.85
ppm was assigned to a methyl group. whereas the
resonances at d = 1.23, 1.29. 1.51. and 1.92 ppm cor
respond to four methylenic protons. Although it was not
possible to determine most of the individuai coupling
constants pertaining to the aJkyl chain due the complex
ity of the splltting patterns, the integration data are
consistent with II protons. Interestingly. a scaJar cor
relation between the methylenic protons at d = 1.92 ppm
and methinic praton at d = 5.01 ppm was observed in
the 2D-COSY experiments. It was further conflrmed that
the latter signaJ corresponds to a carbinol group. a
hydroxyl proton being observed at d = 5.48 ppm in
DMSO-d\.

Further support for the structure of adduct UI was .
gained from 13C NMR measurements in DMSO-et.; (I'able
I). Eighteen carbon resonances were observed. AlI the
nonquaternary carbons were assigned from HMQC ex
periments. Thus, the five resonances of the sugar moiety
of m exhibit chemical vaJues similar to those of the 2'
deoxyribose moiety of dAdo. We note a decrease in the
chemical shift values of the carbons of the hydroxy
substituted aJkyl chain. starting from the carbinol carbon
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Tab1e 2. 500 MHz IH and 125 MHz 13C NMR Features af Adduct IV-

..
15 14 .:1,,'!rHO N' N

~ I ,.
2 ~N • N

Ho)j•.
:r r

HO
IHNMR 13CNMR

õ (ppm) Õ (pprn)

a b a b a b

H-I' 6048 6048 m JI',r = 6.9 Hz JI'.r= 6.9 Hz C-I' 84.0 84.l.
H-2' 2.73 2.73 m JI',r= 6.3Hz JI'.r= 6.3Hz C-2' 39.6 39.6
H-2" 2.36 2.36 m Jr,r = -14.0 Hz Jr:r = -14.0 Hz C-3' 70.6 70.7
H-3' 4043 4043 m Jr.y =6.8 Hz Jr,Y =6.8 Hz C-4" 87.9 87.9
3'·OH 5.34 5.34 d Jr,3' = 3.9 Hz Jr,Y =3.9 Hz C-5' 61.5 61.4
H-4' 3.89 3.90 m JY,4' = 3.0 Hz J3',4' =3.0 Hz C-2 136.1 136.0
H-5' 3.62 3.62 m J 4',s' = 3.7 Hz J4',s' =3.7 Hz C-4 ndb 137.9
H-5" 3.53 3.54 m J 4"y= 4.7Hz 4',S- =4.7 Hz C-5 nd 124.0
5'-OH 4.94 4.94 m Js',s- = -12.5 Hz Js'.S" =-12.5 Hz C-6 nd 141.2
H-2 9.20 9,16 s .li3,13-oH =5.2 Hz JI3,I3-oH = 5.2 Hz C-S 139.9 140.0

! H-S 8.53 8.53 s .li3,14 = 4.8 Hz -'i3,14 = 4.6 Hz C-ll 13004 130.7
H-ll 7.49 7,4S s JI4.t5 = 1.7 Hz J I4,IS = 1.7 Hz C-12 nd nd

) H-13 5.01 5.09 m Jt5,16 = 5.6 Hz .lis.16 =5,1 Hz C-13 64.3 64.5.'
13-0H 5.95 6.01 t C-14 59,9 59.0
H-14 3.28 3.24 m C-15 55.3 56.4
H-15 2.98 2.87 dt C-16 30.9C 3O.9c
H-16 1.53 1.55 m C-17 30.Sc 3O.sc
H-17 1.34 1.3S m C-18 25.1 25.0
H-18 1.21 1.27 m C-19 21.9 21.9
H-19 1.21 1.27 m C-20 13.7 13.7
H-20 0.84 0.85 t

I

9.2 8.' '.4 '.0 U 7.4 ...
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iI m, multlplet; t. trlplet; d. doublet; s, sInglet. b nd. not detected. cThese assIgnments mJght be reversed.)

)
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OLL_-....L~--'--_L-~-'- ..............l.-.~

Intensity

Figure 2. Long-range HETCOR (7.05 1') spectrum af adduct
III In DMSO-~.

Figure 1. Separation by reverse·phase HPLC and MS analysis
of the <idducts fonned between dAdo and DDE epoxides. Mass
scanning from mz 370 to 450. Conditions are described In
Experimental Procedures.

(ó = 63.6 ppm) down to the terminal methyl group (ó =
14.1 ppm). The signa]s corresponding to C-2. C-8, and
C-I] were observed at ] 36.0. 139.9, and 129.6 ppm.
respective]y. The assignment of the four quaternary
carbons was obtained from a ]ong-range HETCOR ex
periment (Figure 2). The proton H-2 underwent 2J(C.H)

couplings with signals at 138.1 and 141.0 ppm. while H-8
is invo]ved in 2J(C,H) couplings with the carbons resa
nating at ]38.1 and ]23.2 ppm; therefore. the signal at
]38.] ppm was assigned as C-4 and that at 123.2 ppm
as C-S. The existence of couplings between resanances
at 127.7 and ]41.0 ppm on one hand and H-lI on the
other hand a]]ows the assignments of C-]2 and C-6.
respectively. Taken together, the IH and 13C NMR data
are consistent with an etheno structure bearing a six
carbon alky] side chaln substituted with a hydroxy]
group.
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)

418.2

Figure 3. Representative reverse-phase HPLC separation with
fluorescence detection (l...: = 300 nm. Àemb = 410 nm) of
hydrolyzedcalfthymus DNA treated with 2-octenal (top), HNE
(midd1e), and DOE (botton) as described in Experimental
Procedures.

O
!::350~~""""-""':4:::;OO::<"----:<450= mlz

100 DOE
AdductlV

" nd, not detected~

adduct levei (adductsll03 dAdo)

O~_""'_~~..u._-.!",
350 400 450 mIz

Table 3. Leveis of Adducts Fonned in the Reaction of
DNA with Octenal. HNE, and DDE in the Presence of

HzOz

nd
nd
nd
6.9::l: 0.4

nd
114.1 :l:: 17.7
nd
26.4:l:: 3.0

nd
nd
179.8:l:: 2.9
4.9 :l::O.5

I fi 'm IV

nda

nd
nd
6.5:l:: 2.1

control
octenal
HNE
DOE

Figure 4. ESI-MS analysis of the adducts produced from the
reaction ofcalfthymus DNA with 2-octenal, HNE, and ODE in
the presence of HzÜz. CondItions are descdbed in Experimental
Procedures.

coupling constants between protons 14 and 15 (1.7 Hz)
suggest a trans structure for both diastereoisomers
showing that the aldehyde stereochemistry is retained
during epoxidation.

The 13C NMR features of adducts IVa and IVb are very
similar to those of adduct m. The main differences were
found in the side chain carbons (Table 2). Besides the
typical methyl signal at 13.7 ppm, five methylenic
carbons were detected within the chemical shift range
(13.7-30.9 ppm). The presence of the epoxide group on
C-14 and C·15 was confirmed by the observation of the
signals at 59.9 and 55.3 ppm (isomer a) and 59.0 and
56.4 ppm (isomer b). When these values are compared
with those from typical aliphatic epoxides, the carbon at

Two HPLC peaks whose content exhibits similar EIS
MS features were observed on the chromatogram shown
in Figure I. Both show pseudomolecu1ar ions at rriz
418.21 [M + H]+ and a quasi-molecular ion atrriz440.19
[M + Na]+. These findings strongly suggest they could
be diastereoisomers. and therefore, they were designated
as adducts IV (diastereoisomers a and b). The UV and
fluorescence properties of IV are indicative of a 1,#
edAdo structure as was shown for adduct m. Thus, it
may be proposed that adducts IV exhibit a side alkyl
chain of 143 Da attached to the etheno ring. Both
compounds were analyzed by IH NMR, and their chemi
cal shifts and coupling constants are reported in Table
2. In particular. the signals of the 2-deoxyribose moiety,
the purine base. the etheno ring together with the methyl
substituent, and the four methylene groups of the alkyl
chain exhibit features Similar to those af adduct m. In
addition, four other resonances are observed in the
spectra: Õ = 2.98, 3.28. 5.01, and 5.95 ppm (diastereo
isomer a) and á = 2.87, 3.24, 5.09, and 6.01 ppm
(diastereoisomer b). Relevant structural information was
gained from the scalar couplings involving these protons
in the 2D-COSY spectrum. It appears that the latter
protons undergo one or two scalar couplings, whereas the
signal at low fjeld (á =5.95 or 6.01 ppm) is not observed
in the spectra recorded in DzO. The NMR arid EIS-MS
features may be rationalized in terms of an etheno adduct
to dAdo which exhibits ao alkyl chain with a hydroxyl
group at C-13 and an epoxide involving C·}4 and C-15
(see the structure shown in Table 2). The only observed
differences in the IH NMR spectra of a and b involved
the protons attached to the chiral carbons. The small

)
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Scheme 1. Mechanistic Pathways for the Formation of the Four DOE Adducts to DAdo
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ca. 59 ppm presents a small shielding that might be
attributable to the influence of the 3r-electron current in
the etheno ring. A carbinol carbon was observed at 64.3
and 64.5 ppm (diastereoisomers a and b. respectively).
Hence, these data are consistent with the epoxy-bearing
structures depicted in Table I.

Isolation and Characterization of the Adduct
from the Reaction of trans-2-0ctenal with 2'
Deoxyadenosine. For comparison purposes. attempts
were made to isolate and characterize the main addition
products of the reaction of oxidized trans-2-octenal.
another breakdown product of Jipid peroxidation. with
dAdo. As for DOE. oxidation of trans-2-octenal was
performed by preincubation with H 20 2• The HPLC elu
tion profile of the reaction products of the oxidized
aldehyde with dAdo showed the presence of only one
main peak that coeluted with adduct IH (data not
shown). Unambiguous assignment of the modified nu
c1eoside as adduct IH was obtained from the comparison
of the fluorescence. UV. mass spectroscopy. and NMR
features (data not shown) with those of the authentic
sample (vide supra).

Identification of Etheno Adducts to dAdo upon
Incubation of DOE, trans-2-0ctenal, or HNE with
Calf Thymus DNA in the Presence of H 20 2• Calf
thymus DNA was allowed to react with DOE. trans-2
octenal. and HNE in the presence of H20 2 under condi
tions similar to those described for dAdo reactions.
Etheno adducts to dAdo which were enzymatically re
leased from modified DNA were analyzed and quantified
by HPLClfluorescence. Typical chromatograms are dis
played in Figure 3. The elution promes of the reaction
products of trans-2-octenal and HNE are quite simple.
since in each case only one main fluorescent peak was
observed. The modified nucleosides were assigned to
adduct m for LTans-2-octenal and adduct H for HNE. The
DOE prome was more complexo indicating the formation
of several products which were assigned as adduets I - IV.
The identity of the fluorescent modified nucleosides was
provided by co-elution with authentic standards and
further confirmed by ESI-MS analysis. The corresponding
mass spectra. each'exhibi.ting a predominant pseudomo
lecular ion [M + H]+. are shown in Figure 4. Information
on the reactivity of the aldehydes may be inferred from

_._~._.~_•• _. o .~. 0.0 • __._._.,...._•• ~•••
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Scheme 2. Formation of Etheno Adducts to dAdo by DDE and Related Lipid Peroxidation Breakdown
Products
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the comparison of the yields of etheno adducts which are
reported in Table 3. Higher yields of etheno adducts to
dAdo in DNA are observed with HNE and trans-2
octenal. when compared with yields with DDE. However.
the reactions mediated by oxidized DDE are more com
plex,leading to the formation offour maln etheno adducts
to dAdo.

Discussion

In a previous study. we reported the HPLC isola
tion and the characterization of three adducts gene
rated through the reaction of DDE with dAdo (25).
Besides 1.JVI-etheno-2'-deoxyadenosine (EdAdo). two other
products were characterized' namely. 1-[3-(2-deoxy-,B-o
e.rythro-pentofuranosyl)-3Himidazo[2.1-1]purin-7-yl]-1.2.3
octanetriol and 1- [3-(2-deoxy-,B-o-erythro-pentofuran
osyl)-3Himidazo[2.1-11purin-7-yl]-1.2-heptanediol. des
ignated as adducts I and n. respectively. Initial epoxi
dation of DDE and the subsequent reaction of oxi
dized aldehyde with dAdo constitute the sequence of
events giving rise to the etheno adducts. It was demon
strated elsewhere that epoxides formed by either mi
crosomal activation or peroxide-mediated oxidation are
the reactive species of several DNA alkylating carcino
gens (21. 241.

In the work presented here. two new hydrophobic
adducts were isolated by reverse-phase HPLC after
oxidation of DDE by H20 2 and subsequent reaction with
dAdo. Thus. 1-[3-(2-deoxy-,B-o-erythro-pentofuranosyl)
3lf-.imidazo[2.1-11purin-7-yl]-1-hexanol (adduct llI) and
1-[3-(2-deoxy-,B-o-erythro-pentofuranosy1}-3Himidazo
[2.1-J]purin-7-yl]-2.3-epoxy-l-octanol (adduct IV) were
characterized on the basis of extensive spectroscopic
measurements.

The formation of the five etheno adducts through the
reaction of DDE with dAdo requires the oxidation of the
aldehydes with the subsequent generation of a mixture

of oxidation products such as diepoxides. epoxides. and
hydroperoxides. Reactlon of the larter oxidation products
with dAdo will produce. besides EdAdo. four other "ad
ducts. A mechanism for the formation of the adducts is
proposed in Scheme 1. As discussed in a previolls work.
adduct I could be formed through the inteni1ediary of 2.3
epoxy-4.5-dihydroxydecanal. whereas 2.3-epoxy-4-hydroxy
nonanal is involved in the generation ofn. Formation of
adduct m (Scheme 1) may be rationalized in terms of
initlal productlon of either 2-octenal or its corresponding
epoxide. In this respect. formation of 2-octenal upon DDE
oxidatlon has been previously reported (2í) through a
mechanism involving in the initial step a,p-double bond
hydratlon giving rise to 3-hydroxy-4-decenal. This is
followed by retro-aldol degradatlon of the latter aldehyde.
leading to 2-octenal and ethanal. In the presence of
peroxides. 2-octenalshould form 2.3-epoxyoctanal. which.
on reactlon with dAdo. yields adduct m. As shown in
Scheme 1. adduct IV can be produced directly through
the reaction of the DDE double epoxide with dAdo.

Adduct IV is very stable. and it cannot be converted
to adduct I. This leads to a refinement of the proposed
mechanism for adduct I formatlon that was previously
reported (25). Thus. it seems reasonable that the hy
drolysis ofthe 4.5-epoxide occurs before the reaction with
dAdo as described now in Scheme 1.

Considering that (i) adduct n is identical to the product
of the reaction Df 2.3-epoxy-4-hydroxynonanal with dAdo
described by Sodum and Chung (3~ and (ti) adduct m
is generated by reaction of the corresponding 2.3-epoxy
octanal with dAdo. attempts were made to compare the
reactivity of DOE. HNE. and 2-octenal toward dAdo in
calf thymus DNA in the presence of H 20 2• 2-0ctenal and
HNE were found to be more reactive than ODE: however.
only DDE was able to generate the four etheno adducts
(I-IV) that were tested.
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Conclusions

Etheno adducts to DNA bases have deserved special
attention due to their implication in the deleterious
biological effects of several known carcinogens such as
vinyl chloride, urethane. and acrylonitrile (reviewed in
ref 26). Transfection studies involving shuttle vectors that
contained 3.N-fdC and I.N-fdA showed that the latter
lesions are highly mutagenic. The associated mutation
frequencies are 81 and 71 %. respectively. in mammalian
ce])s (29. 3Q. The presence of the etheno adducts in DNA
from unexposed humans and rodents was recently re
ported (31). However. the origin ofthe adduct background
is still open to debate. It has been proposed that lipid
peroxidation through the breakdown products is a likely
endogenous source 'of alkylating carcinogens. Among
these products. malonaldehyde and HNE are the most
extensively studied. However. only HNE was shown to
forro DNA etheno adducts. Due to the lack of inforroation
about other lipid peroxidation products. the generation
of the DNA etheno adduct has mostly been attributed to
HNE.

Evidence 15 now provided that DDE is a versatile
alkylating agent (Scheme 2) being able to generate. after
epoxidation. five ditIerent adducts in its reaction with
dAdo. Interestingly. the five etheno adducts are also
forroed with calf thymus DNA. Indeed. DDE ean produce
the expected adducts whieh are generated by HNE.
2-octenal. and 4,5-dihydroxy-2-decenal, three other break
down products oflipJd peroxidation (32). Actually. 2-octe
nal and 4,5-hydroxy-2-deeenal have been reported to be
highly cytotoxie (19. 32). Even though DDE generates
lower leveis of adducts n and m than 2-octenal and
HNE. the larger variety of etheno adducts produced by
DDE reaetions could account for the high magnitudes of
the cytotoxie properties of the aldehyde. Moreover, the
possible use of etheno adducts as biomarkers of carcino
gen exposure should take into account the dJtIerent
mechanisms of adduet forroation.
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Purine ,DNA adducts of 4,5-dioxo
valeric ac'id and 2,4-decadienal

J~ Cadet,~V.M. Carvalho, J. Onuki, T. Douki, M.H.G. Medeiros & P. Di Mascio'

lhe present overview describes recent findings on the formation of cyclic adducts of purine
DNA bases after reaction with two aldehyde compounds, 4,S-dioxovaleric acid (DOVA) and 2,4
decadienal (DOE), which are involved in 5-aminolaevullnic acid (ALA) accumulation and Iipid
peroxidation, respectively. ALA accumulates under pathological conditions and is assoeiated
with an inereased incidence of Iiver eancer. lhe final oxidationproduct of ALA, DOVA, is an effi,,:,
eient alkylating 'agent of the guanine moieties in both nucleoslde and Isolated DNA. Adducts
were produced through the formatlon of a Schiff base involvlng the N2.amino group of 2'
deoxyguanosine and the ketone function of DOVA, respectively. DOE Is an importantbreakdown
product of Iipld peroxidation. It Is cytotoxic to mammalian eells and is known to be implieated

r In DNA damage. It can blnd to 2'-deoxyadenosine, ylelding highly f1uorescent produets, includ
ing 1,JV6-etheno-2'-deoxyadenoslne and two other, related adducts. lhe reaetion mechanlsm for

. ,the formation of DDE':"2'-deoxyadenosine adducts involves epoxidatlon of DDE and subsequent
addltion of the resulting reactive intermediates to the ti' amino group of 2'-deoxyadenosine, foi
lowed by cyelization at the N1 slte. Formation of endogenous DNA adduets may contrlbute to'
the genotoxie potential of ALA and DOE. '

Ihtroduction
A series of chemicals can alkylate DNA bases,

someby addition to the N7-position of guanine
tesidues 'or by involvement of the exocyclic
amino groups of cytosine, adenine and guanine.
Malondialdehyde (Basu et al., '1988), glyoxal
(Shapiro ,& Hachmann, 1966; Shapiro et aI.,
1968) and a,~-unsaturated aldehydes (Chung et
aI., 1984; Winter et aI., 1986; Eder & Hoffman,
1992, 1993; Nath & Chung, 1994; Douki &
Ames, .1994) can be involved in the formation of
Íllodified, bases with an additional ring. The lat
ter structure can be either five-membered, as in
the malondialdehyde-guanine adduct, ar six
Ibembered as in 1,NZ-propano adducts of a,p
imsaturated aldehydes. In addition, etheno
bases can be generated afier reaction of DNA
bases with vinyl chloride, ethyl carbamate, a
halogenated aldehydes, a-haloketones (Bartsch
et aI., 1994) and epoxidized a,~-unsaturated

àldehydes (Sodum & Chung, 1988, 1991). Most
of these lesioIis have been characterized at the
leveI of nucleosides and isolated DNA. Some of
them have also been detected in cellular DNA,
including that of rodent and human liver (Vaca

et' aI.; 1992; Chalidhary et aI., 1994; Nath &
Chung, 1994; Nair et aI., 1995). Emphasis is
placed in this chapter on the identification of
the main DNA bases produced by two aldehydic
compounds, 4,5-dioxovaleric acid (DOVA; Douki
et al., 1998a) and 2,4-decadienal (DDE; Carvalho
et aI., 1998). In both cases, the initial steps in
adduct formation are similar to those identified
for other reactive aldehydes (glyoxal and 2,3
epoxy-4-hydroxynonanal, respectively); howev
er, additional rearrangements lead to the forma
tion of unusual substituted rings.

DNA alkylation by 4,S-dioxovaleric acid
5-Aminolaevulinic acid (ALA), a precursor of

porphyrin IX in the biosynthesis of haem, can
accumulate in liver, brain and other organs
under pathological conditions such as acute
intermittent porphyria, tyrosinosis (Kappas et al.,
1983; Hindmarsh, 1986) and lead poisoning
(Chisolni, 1971). A high incidence of primary
liver cancer has beeIi reported in patients with
acute intermittent porphyria andhas been a5SO~

ciated with the frequency of acute attacks when
the ALA plasma concentration rises about 100-
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fold (Lithner& Wetterberg, 1984; Gubleret ai.,
1990; Thunnissen et ai., 1991). This observation
is an indication of possible mutagenic properties
of ALA. Moreover, it has recently been observed
that ALA can induce chromosomal aberrations in
rat hepatocytes (Fiedler et ai., 1996). The deter
mination of the carcinogenic potential of ALA
has received additional attention as the result of
the increasing use of ALA in cancer photothera
py (Kennedy & Pottier, 1992; Ortel et ai., 1993;
Peng et ai., 1997). Nevertheless, little is known
about the possible side-effects of ALA and the
chemical mechanisms associated with its DNA
damagingproperties. The iilvolvement of reac
tive oxygen species produced during the metal
catalysed oxidation of ALA by oxygen has been
demonstrated by Bechara and coworkers (1993).
In addition, ALA may catalyse its own oxidation,
since it can release iron from ferritin (Oteiza et
ai., 1995). Moreover, iron mobilization in the
brain and liver of rat is triggered by long-term
treatment with ALA (Demasi et ai., 1996).
Induction of DNA damage by ALA is also indicat
ed by the observation that DNA strand breaks are
formed in plasmids in the presence of ferrous
ions (Onuki et ai., 1994), copper ions (Hiraku &
Kawanishi, 1996) or ferritin (Di Mascio et ai.,
unpublished data). In addition, increases in the
leveIs of several radical-induced modified bases
have been observed in isolated DNA after treat
ment with ALA (Fraga et ai., 1994; Hiraku &
Kawanishi, 1996; Douki et ai., 1998b).
Interestingly, the reIative- yield of the latter
lesions was similar to those obtained by gamma
irradiation of isolated DNA in aerated aqueous
solution (Douki et ai., 1998b), which strongly
suggests the involvement of hydroxyl radicaIs in
ALA-mediated DNA damage. Formation of oxi
dized bases, induding 8-oxo-7,8-dihydroguanine
and 5-hydroxycytosine, has also been found in
liver DNA of rats treated with ALA (Fraga etal.,
1994; Douki et ai., 1998b). Taken together, these
data provide evidence for the biological rele
vance of ALA metal-catalysed oxidation. In that
respect, the final oxidation product of ALA,
DOVA, isan interesting compound, and its dicar
honyl structure makes it a good candidate for
alkylating the exocyclic amino group of DNA
bases, asalready reported for acetaldehyde (Vaca
et ,ai., 1995) and glyoxal derivatives (Shapiro &
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Hachmann, 1966; Shapiro et al., 1968).
Therefore, we investigated the reactivity of
DOVA towards 2'-deoxyguanosine (dG) and

, identified two diastereoisonieric adducts. Their
formation involves addition df the ketone func
tion of DOVA to the NZ-amino group of dG, lead
ing to formation of a Schiff base. The reaction
was aIso shown to take pIace within isoIated dou
ble-stranded DNA.

Addition of4,5-dioxovaleric acid to 2 '-deoxyguano
sine and reductian af the reaction praducts

The reaction between DOVA and dG ledto the
formation of two major products (Figure I), which
were separated by reversed-phase high-perfor
mance liquid chromatography (HPLC). The UV
absorption features of 1 and 2 were very similar to
those of dG, except for a slight red shift of approx
imately 5 nm (Figure 2). Attempts to isolate com
pounds 1 and 2 were unsuccessful because the
adducts rapidly reverted to dG with a half-life of
25 min in neutra! aqueous solution at room tem
perature. Another interesting feature of the reac
tion between dG and DOVA is the dependence of
the effidency of adduct formation on the concen
tration of the reagents. The yield of products 1
and 2 was near 90% at high concentration of
reagents (13 mmol/L dG, 130 mmol/L DOVA), but
limited to 40% under more dilute conditions (9
mmol/L dG, 20 -mmol/L DOVA). Altogether, these
results strongly suggest that the formation of
DOVA-dG adducts was reversible in water.
Adducts 1 and 2 are like1y to be $chiff bases result
ing from the initial addition of a carbonyl group
of DOVA to the exocydic amino group of dG. The
similarity of the chromatographic behaviour and
UV spectra of adducts 1 and 2 suggests that they
are diastereoisomers. The reaction mixture of dG
with DOVA was treated with NaBH4 in order to
convert the labile Scniff base linkage of adducts 1
and 2 into a stabIe secondary amine function, and
two new compounds, 3 and 4, were isolated.
These two products were clearly generated at the
expense of adducts 1 and 2. Compounds 3 and 4
exhibited UV absorption spectra similar- to those
of adducts 1 and 2, but à major difference between
the compounds and their reduction products was
the high stability of adducts 3 and 4, with no
detectable degradation after more than three days
in aqueous solution at room temperature.
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Figure 1. Structure and formation of 4,5-dioxova/eric acid (DOVAr2'-deoxyguanosine (dG) adducts and their reduction produets

The nomenclature used for the labelling of the atom is shown by the bold numbers on the structures of 3 and 4.

j Figure 2. UV absorption sp~tra of 2'-deoxyguanosin~ (dG)
and 4,5-dioxovaleric acid (DOVA)-dG adducts.1 and 2

The UV specfra were obtained by high-performance liquid
chromatography with a diode array detector. The mobile

,phase was a pH 7, 25-mmoVL ammonium formate solution
containing 5% methanol.

Characterization of the reduced 4;5-dioxovaJeric
acid-2'-deoxyguanosine adducts

Nucleosides 3 and 4 were characterized as the
two diastereoisomers of the reduction products of
the Schiff base generated by addition of DaVA to
the NZ-amino group of the guanine moiety. The
molecular mass of 3 and 4 was shown to be 383, as
inferred from electrospray ionization mass spec
trometry. This can be rationalized in terms of a
[1:1] DaVA adduct to dG that had a reduced Schiff
base and a reduced carbonyl group. Indeed, the
data from infrared spectroscopy unambiguously
showed that a carboxylate group (v = 1604 em-I)
was still present in the molecule. The nucleosidic
structure of 3 and 4 was confirmed by the observa..,
tion in the electrospray ionization-mass spectrom
etry spectrum of a [MH+-116] peak which arose
from loss of the 2'-deoxyribose ring (Figure 3). The
presence of an unmodified 2-deoxyribose ring was
also shown by IH- and l3C-nuclear magnetic reso
nance (NMR). AlI of the signals of the sugar moiety
of 3 and 4 were similar to those of unmodifieddG.
In addition, the multiplidty of the signals was
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Figure 3.Electrospray ionization tandem. mass spectrum in the positive mode of an equimolar mixture of the reduced 4,5-diox
ovaleric acid-2·-deoxyguanosine adducts 3 and 4
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dR, 2-deoxyribose; Gua, guanine. lhe spectrum represents the daughter ions of the parent ion at m/z = 384 ([MH+J). I

identical for both adducts. lhe chemical shifts of an asterisk represents those of the aldehyde moiety, I
H8 and the carbon atoms of the guanine moiety of numbered as in the free aldehyde). In adducts 3 and i

3 and 4 were similar to those of dG. The latter ,4, the· aldehyde. function was converted into a'!
observations, and the strong simílarity· between hydroxymethyl group afier reduction by NaBH4• I

the UV spectra of 3 and 4 on the one hand and dG lhis is in agreement with the observation in the IH- i
on the other hand, suggest thatthe purine ring was NMR spectrum of two signals around 3.8 ppm ,
not modified by the addition reaetion. which were assigned to the two H5* atoms. The IH- '

Evidence for alkylation of the exocyclic amino NMR signals observed in the low field region (2.5 > i

group of the guanine moiety was provided by the ó > 1.9 ppm) were assigned to the C2* andC3* !
observation of the loss of the corresponding signal· methylene groups of .the DaVA moiety. T~e 13C
(6.47 ppm for dG) in the IH-NMR spectrum record- NMR chemical shifts of C2*· and C3* in the high .
ed in dimethyl sulfoxide-d6. Interestingly, an field region are inagteement with the latter assign
exchangeable pioton which resonated at ó =6.85 ments. The higher values of the chemical shifts of
ppm was assigiled to a NH group. This amino pro- C5* and C4* can be accounted for by the attach
ton underwent scalar coupling with the vianal H- ment of a heteroatom to both carbons; lhe pres
C4* methinic proton of the DaVA moiety. It can ence of the Cl* signal in the very low field region
thus be conduded that the initial addition of the (177.1 ppm) of the spectrum confirmed that the ,i

amino group of guanine occurred on the ketone NaBH4 reduction step hild not modified the car'"
.funetiún of DaVA. lhe NH would have been linked boxylic aad funetion of the DaVA moiety: .
to .a methylene group and should resonate as a _
triplet in the case of an addition to the aldehyde Detection of 4,5-dioxovaleric acid-2 '-deoxyguano-
functioil. The chemical shift of the H4* proton sine adducts in DNA
(4.21 ppm) is also in agreement with the presencé Reduced DaVA-dG adducts 3 and 4 were found
of a vidnal secondary amine (atoms labelled with to be hydrolysed quantitatively into their corre-
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sponding base afier treatment with 0.1 N HCI at 50
°C for 2 h. The UV absorption spectrum of the
hydrolysi~ product 5 was similar to those of the
modified nudeosides 3 and 4. In addition, the lH_
NMR features of 5 were very similar to that of the
pase moiety.of 3 and 4. Interestingly, hydrolysis of
reduced adduct 3 or 4 led to the formation of the
same compound. This provides an additional indi
(ation that the nudeosides were diastereoisomers.
The hydrolysed reduced DOVA-dG adduct 5 was
detected by taking advantage of its electroactivity .
with the' detection potential of the HPLC-electron
capture system set at 850 mV with respect to a
AgO/AgCI reference electrode. The detection limit
was dose to 10 pmol, and the assay could be used
to search for 5 in isolatedDNA afier incubation
with DOVA and subsequent reduction byNaBH4•

DNA was first hydrolysed into nucleosides by suc
cessive incubation with nuclease P1 and alkaline
phosphatase. The resultlng mixture was injected
onto a first HPLC system, and the fractions corre
~ponding to the retention time of the reduced
POVA-dG adducts were collected. The purified
lfraction containing the mixture of adducts 3 and 4
jwas then hydrolysed under addic conditions and
lanalysed by HPLC with electrochemical and UV
/detection. Both HPLC elution profiles exhibited a
tpeak corresponding to hydrolysed reduced adduct
15. The leveI of modification was determined to be
11300 adducts per 106 normal nucleotides,
iíllthough this value might be an underestimate
~ince no evidence could be obtained for comple
ltion of the NaBH4 reduction step.
I·
i

Mechanism of formation of 4,5-dioxovaleric
!acid-2 '-deoxyguanosine adductsand biological
lsignificance
: Identification of reduction products 3 and 4
provided evidence for the formation of a covalent
aink between the exocydic N2 atom of guanine
hnd the C4* atom of the DOVA moiety. This
Ehowed that the Schiff base expected to be pre
isent in adducts 1 and 2 involves the ketone func
~ion of DOVA and the exocyclic amino group of
!dG. It is likely that a subsequent attack on the N1
iriline group of the guanine moiety occurs at the
aldehyde function of DOVA (Figure 1). This
Would lead to the formation of a five-membered
dhg carrying an asymmetric carbon, namely the
former C5* atom of DOVA. Unfortunately, the

Purine DNA adducls of 4,5-dioxovaleric acid and 2,4-decadienal

instability of adducts 1· and 2 prevented the
extensive spectroscopic studiesthat would be
required for more complete characterization. It
was aiso not possible to determine whether dehy
dration of the -NH-CHOH-link leading to the for
mation of a Schiff base occurred before or afier
cyclization of the adduct. In the .latter case, a
compound with a structure similar to that of the
products obtained by additionof either glyoxal or
its derivatives to 2'-deoxyguanosine (Shapiro &
Hachmann, 1966; Shapiro et aI., 1968) could be
an intermediate in the formation of 1 and 2.

The structure of the DOVA-dG adducts is inter
esting since, in contrast to glyoxal adducts which
exhibit a diol function, they carry a Schiff base and
a hydroxyl group on vidnal carbons. The detection
of the DOVA-dG adducts in isolated DNA showed
that the involvement of the N2 amino group of
guanine in the hydrogen bonding with cytosine
does notdecrease its ability toreact with DaVA. It
is likely that the double-helical structure of DNA
increases the stability of the adducts over that· of
isolated dG, as observed for other .hydrolytic
processes such as deamination. Other aldehydes
that can induce formation of Schiff bases in DNA
are known to be mutagenic (Maniett et aI., 1985;
Dellarco, 1993). Interestingly, glyoxal and other (1
dicarbonyl compounds are both mutagens
(Bjeldanes & Chew, 1979) and efficient alkylating
agents of the N2 exocyclic amino group of guanine
(Shapiro & Hachinann, 1966; Shapiro et aI., 1968).
Acetaldehyde adducts to guanine with aSchiffbase
structure have recently been detected in human
leukocytes (Fang & Vaca, 1997). Altogether, these .
data suggest that the formation of adducts between
DaVA and guanine moieties of DNA might be bio
logically relevant in the mutagenidty af ALA.

Etheno-2'-deoxyadenosine adducts with 2,4
decadienal

DDE has been reported to be one of the most
cytotoxic of the (1,~~unsaturatedaldehydes arising
from the breakdown of lipid peroxides. This was
inferred from the lethal effects exerted byDDE on
human diploid fibroblasts and umbilical vein.
endothelial cells (Kaneko et aI., 1987, 1988). DDE
is also highly cytotoxic' to human ery-'
throleukaemia cells (Nappez et aI.; 1996): it
inhibits cell growth, affectscell viability, changes
the cellular glutathione concentrationand is
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involved in DNA fragmentation.Furthermore,
similar amounts of DDE and 4-hydroxynonenal
were formed after oxidation of low-density
lipoproteins (Thomas et aL, 1994). As it is a substi
tuted cx,p-unsaturated aldehyde, DDE was expect
ed to react with DNA bases. Therefore, attempts
were made to characterize the products of the
reaction of DDE with 2'-deoxyadenosine (dA),
which was used as a model for DNA. Identification.
of the nucleoside adducts produced by such reac
tions is of fundamental importance in order· to
unveil the structural features that govern the abil
ity of cx,p-unsaturated aldehydes to alkylate DNA.

Isolation and characterization of the main adducts
between 2,4-decadienal and 2'-deoxyadenosine
and isolated DNA

Reversed-phase HPLC analysis of the reaction
mixture of DDE and dA showed the presence of
two major well-retained adducts, 7 and 8 (Figure

DDE

t dA

4), with other minor products, including 1,N6
etheno-2'-deoxyagenosine (edA) (Barrio et ai.,
1972) on the basis of a comparison of its UVand
HPLC features with those of an· authentic stan
dardo Adducts 7 and 8 had UV absorption fea
tures similar to .those of edA, strongly suggesting
an etheno structure similar to that of the
adducts reported by Sodum and Chung (1991).
The .bathochromic shift (Li = 3 nm) is consistent
with the presence of an alkyl side-chain on the
etheno ring. Moreover, 7 and 8 show strong flu
orescence, with maxima of excitation and emis
sion at 320 and 410 nm, respectively. The latter
feature is also characteristic of edA derivatives
(Kochetkov et ai., 1971; Secrist et aI., 1972).

The electrospray ionization-mass spectrum of
adduct 7 in the positive mode shows a pseudo
molecular ion [MH+] at m/z =436. This may be
due to a [1:1] adduct between dA and DDE with
a gain of two oxygen atoms. The H8 and H2 res- .
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Figure 4. Proposed mechanism for the formation of the 2,4-decadienal (DDE)-2'-deoxyadenosine (dA) adduct

HNE, trans-4"hydroxy-2-nonenal. The nomenclature used for the labelling of the atom is shown by the bold numbers on the
structures of7 and 8.
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Only the protons of lhe purine ring and the 2,4-decadienal
moiety are labelled.

Figure 5. 400-MHz 1H-nuclear magnetic resonance spectrum
of 2,4-decadienaI-2'-deoxyadenosine adduct 7 in D20
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Mechanisticconsiçlerations
The reaction of adenine nudeosides with 2,3

epoxy-4-hydroxynonanal yields adducts with an
extended I,N6-etheno ring (Sodum & Chung,
1991). Interestingly, DDE could react with 2'
deoxyadenosine to yield cyclic adducts by a simi
lar meehanism. Preliminary experiments on the
reaetion of calf thymus DNA with DDE showed
generation of edA, adduct 7, adduet 8 and other

from careful consideration of the1H-NMR features.
The signals of the H2 and H8 protons of adenine
were observed at 8 =9.29 and 8 =8.39 ppm, with
an etheno proton (8 =7.52 ppm) in the low field
region of the spectrum (Figure 5). The presence of
a heptyl ehain was inferred from the observation
of pentane signals (0.74 < 8 < 1.44 ppm) and two
earbinol protons assigned as H3* and H4* at o=
5.09 and 8 = 4.13 ppm, respectively. These data
indieate that adduct 8 is identical to the substitut
ed etheno base adduct generated by incubation of
dA with 2,3-epoxy-4-hydroxynonanal (Sodum &
Chung, 1991).

Isolated calf thymus DNA was allowed to react
with DDE under conditions similar to those
described for dA. Afier enzymatic hydrolysis, the
resulting mixture of nudeosides was analysed by
reversed-phase-HPLC with fluorescence detection

,(Figure 6). Three main altered nucleosides were
formed, which had retention times identical to
those of EA and adducts 7 and 8, as inferred fiom
co-elution with authentic standards.

manees of the adenine moiety of adduet 7 were
)bserved at õ =8.27 and.9.22 ppm, respeetively
:Figure 5). The high values for the ehemieal shift
;uggest that the aromaticity of the purine ring
Nas retained during adduet formation. The five
:haraeteristie signals of the DDE moiety, eom
prising fQur vinyl and one aldehyde protons,
were not observed in the lH-NMR spectrum of
ldduet 7. This ruled out either a direct reaction
::>f the aldehyde carbonyl group with the exo
:yclic NHz of the. adenine ring or a Michael addi
tion meehanism for the formation of adduct 7.

The presenee of an alkyl chain in adduct 7 was
inferred from the observation of signals in the·
high field region of the lH-NMR spectrum (0.64 <
5 < 1.50 ppm). Integration of the related signals
indicated that these 11 protons involve one
methyl and four methylene groups. Three other
signals tha! overlapped with the. bulk of the sugar
resonances over the range 3.30-5.32 ppm were
assigned to H3*, H4* and H5* protons. A last sig
nal which resonated as a singlet was observed at 8
=7.44 ppm. This is typical of an etheno proton
(Hl*) which does not exhibit sealar couplings due
to laek of vicinal hydrogen atoms. Altogether, the
above data are consistent withan etheno strueture
exhibiting an oetyl substituent at C2*. The chem
icaI shifts of H3* (8 = 5.32), H4* (8 = 3.86) and H5*
(8 = 3.30) of the side-ehain are consistent with
those of carbinol groups. This is in agreement with
the molecular mass inferred from electrospray ion
ization-mass spectrometry only if the oxygen. of
the aldehyde function of DDE was lost during the
addition to dA. Therefore, it is likely that the
Cl*-C2* double bond arises from a dehydration
reaction involving the former Cl position of DDE,
subsequent to its covalent binding to the adenine
exocyclic amino group. This is in agreement with
the mechanism proposed for the formation of
etheno bases.

The electrospray ionization-mass spectrometry
spectrum in the positive mode of adduct 8 showed
a signifieant pseudomolecular ion [MH+] at mlz
406 and a predominant fragment at nilz 290 [MH+
- 2-deoxy-D-erythro-pentose]. These two pieces of
information are indicative of the loss of 30 amu in
the molecular mass of adduct 8 with respect to that
of 7. This may be explained in terms of a differenee
of one carbinol group in the struetures of adducts
7 and 8. This conclusion received eonfirmation
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Figüre 6. High-performance Iiquid chromatography elution .
profile of enzymatically digested 2,4-decadienal-treated DNA
obtained by fluorescence detection

edA. etheno-2'-deoxyadenosine
Tha excitation and emission wavelengths of the spectrofluo
rimeter were set at 310 and 420 nm. respectively. The sam
pIe was injected onto a C18 revei'se column and eluted by a
gradient of an aqueous 25-mmoVL ammonium formate solu
tion and acetonitrile.

. Biological relevance
There is evidence in the literature for the forma

tion of fluorescent products fiom the reaction
between adenine nudeosides and oxidative degra
dation products of fatty adds (Frankel et aI., 1983;
Fujimoto et aI., 1984; Frankel et aI., 1987; Grein et
aI., 1993). DOE and 2-octenal were found to be the
most active products in the formation of fluores-

. cent products with dA (Hasegawa et aI., 1988,
1989); however, the adducts obtained were not suc
cessfully characterized. The present results provide
further insight. The formation of substituted
etheno bases afier reaction of DOE with DNA bases
further emphasizes the importance of thís. class of
cyclic DNA adduct. Several carcinogenic and muta
genic compounds, including vinyl monomers, a
halogenated aldehydes and a-haloketones were
shown to form etheno adducts with DNA (Bartsch
et aI., 1994). Etheno nucleotides appear to accumu
late and persist in the livers of rodents exposed to
vinyl chloride and ethyl carbamate. The detection
of low leveis of etheno bases in tissues of untreated
animals and hUinans (Nair et aI., 1995) suggests the
existence of endogenous sources of reactive alde
hyde intermediates, possibly fiom lipid peroxida
tion 'processes. Formation of 1,N6-etheno adducts
fiom the reaction of purine nucleosides with 2,3
epoxy-4-hydroxynonanal was reported by SodUm
and Chung (1991).. a,p-Unsaturated aldehydes are
converted in vitro into the corresponding epoxides
by either rnicrosomal enzymes or reaction with

. endogenously generated peroxides (Chen &
Chung, 1996). The latter process was considered to
be a possible endogenous route for the formation of
DNA etheno adducts in vivo. Furthermore, EdA has
been reported to be highly mutagenicin ~am

malian cells (Pandya & Moriya, 1996).
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fluorescent products that are not yet character
ized. The observation that adducts 7 and 8 were
produced only in the presence of peroxides sug
gests the following mechanism. The formation of
adduct 7 is likely to involve the initial epoxida
tion oftwo ethylenic bonds of DOE. Then, subse
quent .hydrolysis of the C4-C5 epoxide would
give rise to adio!. The formation of adduct 8 may
require initialgeneration of 4-hydroxynonenal
fiom DOE, as reported by Grein et aI. (1993). This
reaction is expected to be followed by epoxida
tion of the C2-C3 double bond. In a subsequent
step, the formation of adducts 7 and 8 requires
nucleophilic addition of the N6 exocyclic amino
group of dA to the C2 position of 2,3-epoxidized
DOE and trans-4..;hydroxy-2-nonenal, respective
ly. Then, the N1 amino proton of the purine ring
adds to th,e aldehyde function. Ring closure fol
lowed by dehydration of the C1*-C2* bond gives
rise to adducts 7and 8, respectively. Interestingly,
both reactions were found to be dependent on
the kind of peroxide present in the reaction mix
ture, and the reactions of DOE with dA and calf
thymus DNA were carried out with peroxidized
terahydrofuran, HzOz or tert-butylhydroperoxide.
Of these peroxides, HzOzgave the highest yield of
adduct formation.
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The unsaturated chain of membrane fatty acids ean
readily react with free radicaIs and undergo peroxidation
(2,3,4). This process CaD become autocatalytic after initia
tion and yields lipid peroxides, lipid ,\J.lcohoIs and aldenydic
by-products (Scheme 1) (5). Reactive aldçhydes generated
by this process have been suggested to be more toxic to
animaIs than monohydroperoxides and may be considered
as "second toxic messengers" that augment the initial free
radical events (5,6). ..

The reaction of lipid oxidation products with amino

Lipid peroxidation in cell membranes has
been associated with a wide variety of delete
rious proc~sses leading tocellular damage~

cancer, inflammation and aging. Aldehydes
formed assecondary Iipid oxidation products
have been suggested to be. more toxic than
Iipid hydroperoxides. Here we summarize
data on DNA dainage induced by reactive
aldehydes. While the ultimate mechanisms
respo~sible for the aging process and
tumorigenesis are obscure, there is growing
evidence that aldehydes produced as second
ary lipid peroxidation products play a key
role in the chromosomal damage associated
with these processes.

-------
A lipopero:xid;'ção tem sido associada a diversos mecanismos celulares
deletérios que podem acarretar câncer; inflamação e envelhecimento.
Diversas evidências indicam que aldefdos oriundos de lipopero:xidação,
são mais tóxicos do que os produtos prinçípilis deste processo, os
mono-hidroper6:xidos. Aqui apresentamos um sumário dos principais
tesultados obtidos sobre danos em DNA produzidos por alde(dos
reativos: Apesar de os mecanismos de envelhecimento e formação de
tumores ainda serem obscuros. a literatura recente indica a
participação pe produtos sec"undários de ./ipopero:xidação na lesão
cromossômica associada a estes processos.

F
ree radicaIs are usual1y very reactive species and'
therefore are potentially harmfuI when generated in

cells. The intracellular free radical concentration is
controlled by radical scavengers, antioxidant en

zymes and "oxidant repair" systems (1). However, excess
generation of free radicaIs in vivo may result in damage to
biomolecuIes and has been closely associated to diverse
pathophysiologicaI processes such as inflammation,
carcinogenesis, aging, radiation damage, phototoxicity etc
(2).

Correspondence to: Marisa H.G. Medeiros, Departamento de
Bioquímica, Instituto de Química, Universidade de São Paulo, Caixa
Postal 26077, São Paulo, SP 05599-970, Brasil

Scheme 1 - Free radicai damage to membranes. Free radicais can
affect /ipids by initiating peroxidation. Variery of cross-linking Teac
tions can be mediated by secondary oxidation products (scheme modi
fied from Reference 4).
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compounds, including amino acids and protelns (7) and
DNA, forms fluorescent pigments that !lave been reIated to
aging (8). Lipid oxidation products are capabIe of damaging
functionaI proteins, inhibiting protein and DNA synthesis,
as well as causing celllysis and Ioss of celIuIar reproductive
integrity (9,10,11,12). .

ChemicaI aIterations and damage to DNA can be pro
c\uced during the Iipid peroxidation process as illustrated by
Scheme 2. Oxygen radicais, necessary for initiate lipid
peroxic\ation, and the lipid radicaIs formed during the
propagation step can react with DNA (13). Another possi
bility of damage resuIts from DNA reaction wilh seconc\ary
lipid oxidation products. The latter process is one of the
mechanisms used to expIain the genotoxicity of these sec
ondary species. The literature on the occurrence of lipid
peroxidation adducts with DNA has been reviewed recently
(13,14) and among the different aIdehydes formed during
lhis process, maIonaIdehyde (MDA) and 4-hydroxynonenaI
(I-INE) are the most extensiveIy studied. We summarize here
data on DNA damage induced by reactive aIdehydes.

Figllre I. FIl/orescel1ce spectra (E: = 335 11m; E = 42011112) of calf
t/Jyml/s DNA (- - -) al1d calf thym"(;s DNA-2,4-de;~diel1al addl/ct (-).
DNA-2,4-decadiellal reactioll: A soll/tioll of I mM 2,4-decadiellal was
prepared ill 1% DMSO alld lVas illcllbated lVith 0.5 mg/ml DNA (calf
thyml/s) ill la 111M acetme bl/ffer cOlltaillillg 15 111M NaCl (pH =4.6).
The reactioll was stopped after 72 h at 37°C. by pl'ecipitatillg DNA >vitlz
2 vol 95% ethallol. DNA was washed twice wilh 95% ethallo1 alld
disso/l'ed ill 0.1 M phosphate buffer pH = 7.4.

J
DNA-adducts

~
DNA DNA"

n Propagation Termination

0, 1.11 Feh FeJ- Aldehydes

!KL'~LOO'~LOOH~ LQ"-- Ketones
Alkones
Alkenes

H,O
Hydroxy-acids

LH

Initiatio

Sc/Jel1le 2· Represel1tatiol1 Df the reactiollS of lipid peroxidatiol1.
Possible patlnvays for the illteraetioll betll'eel1 lipid peroxidatioll
prodl/cts alld DNA (scheme modified from Referellce 14).

DNA damage by 2,4-alkadienals

The incubation of DNA with secondary oxidation products
of methyIlinoIeate hydroperoxides gave proelucts with fluo
rescence spectra different from those obtained by the reac
tion of DNA with MDA, anel no correIation was found be
tween fluorescence intensity and MDA adduct formation (15).
Therefore, some other secondary lipiel oxidation producls such
as 2,4-aIkaelienaIs and 2,4,7-decatrienaI have been suggested
to be involved in the formation offluorescent DNA pigments
(14).

In b"t, we (16) anel others (17) have previousIy shown
that 2,4-elecadienaI reacts with caIf-thymus DNA at 37°C
forming a fluorescent adduct with maximum excitation at 335
nm and maximum emission at 420 nm (Fig. I).

In model studies, Hasegawa et ai (15) isolated a fluores
cent product that couId be regarded as having been formed by
direcl chemical reaction of adenine with 2,4-decadienal. Spec
troscopic data suggest a structure with a,B-unsaturated car
bonyl groups between the amino group at the 6-position and
the nitrogen at the I-position of adenine (Scheme 3). Ollr stuc\
ies confirmed thal adenine-2,4-c1ecaclienal aclducl is the main
species responsible for the observed DNA tluorescence (17).

. , " ,o,,· ~.\ ,.

á;ili~n1~,~" Teij,at(ye ,s;rÍlt'.!"~e:a(;(I~erllj(Jresçell(p~od!{cti(jt~"éi
.!?y !I'eq:ctlo/l, 6f 2.4;decadl.etlal.J'IJ(~'ad.el1lll~' (Lis(!!:s1;Hhéd, iri
;.R,eter.f~çr. ~;$h ; .' ",": ,.' '<':';'r .

Damage to DNA by malonaldehyde

Brooks and Klamerth (18) showed that malonaIdenyde re
acts with DNA in vivo and in vitro, probably by cross
linking with DNA base pairs carrying amino groups. Thus,
Reiss et ai (19) showed that the reaction between
maIonaldehyde and DNA resuIts in the formation af fluo
rescenl products. A linear correlation between lhe forma
tion of the fluorescent products and the decrease in DNA
template activily was demonstrated by the authors.

MalonaIclehyde is also mutagenic as has been ob
served by several investigators in studies with Salmonella
typhimurium (20,21,22), and Escherichill coli (23). The
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suggested mutagenesis mechanism involves addition of a
nucleic acid-base tothe B-carbon af malonaldehyde (24).
Cyclic MDA-nucleobase adducts seem to be the com
pounds responsible for the chemical mutagenesis of MDA.

Recently, adducts of malonaldehyde with guanine
were identified in rat and human urine (25). The endog
enous origin of the guanine-MDA adduct was indicated by
its presence in the urine of rats during consumption of a
MDA-free diet, and by increases in its excretion followiilg
administration of iron or CCI4, which are known as cata
Iysts of lipid peroxidation in vivo. The isolated product
confirrned the chemical structure of the guanine-MDA ad
duct (Scheme 4) as proposed by Seto et aI (26).

In 1992, Agarwal and Draper (27) reported the iso
lation of a malonaldehyde-deoxyguanosine adduct from
rat liver DNA. Analysis of the DNA hydrolysates gave a
steady state dG-MDA leveI in rat liver DNA of 3.25 ± .
0.58 x 105 residues per cell. The detection of endog
enous malonaldehyde-deoxyguanosine adducts in human
liver provided final evidence of the biological impor
tance of this type of DNA damage (28). DNA from dis
ease-free human liver was found to contain 5400 adducts
per cell, a frequency comparable to that of adducts
formed by exogenous carcinogens (28).

The genotoxicity of 4-hydroxynonenal

Among the variety of aldehydic products generated during
the lipid peroxidation process, 4-hydroxy-2-nonenal (HNE)
has been extensively studied due to its high reactivity with
a large range of biomolecules (14). HNE exhibits many
cytotoxic effects such as enzyme inhibition, inhibition of
protein synthesis, inhibition of DNA and RNA synthesis
and induction of heat shock proteins. HNE also shows
genotoxic and mutagenic effects in cells (14).

In immunohistochemical studies, HNE-modified pro
teins were detected in atherosclerotic lesions (29). Using
the renal carcinogen, ferric nitri)otriacetate (Fe-NTA),
Toyokuni et al (30) showed that HNE-modified proteins
are also formed in the target cells of this carcinogenesis
model. The intensity of the immunochemica) reaction with
HNE-modified proteins increased parallel with an increase
in the amounts of thíobarbituric acid-reactive substances.
This study shows a correlation between this aldehyde and
Fe-NTA-induced renal carcinogenesis.

Conclusions

From the literature discussed here, it may be concluded that
the lipid peroxidation process generates high)y reactive
products that may act as second toxic messengers (14).
Severa) studies provided evidence of the genotoxic and
mutagenic effects of these compounds. Moreover, aldehyde
lipid peroxidation products have been shown to interact
directly with DNA leading to fluorescent adducts that have
been associated with aging and cancer. Recently, the detec
tion of malonaldehyde-deoxyguanosine adducts in human
liver (28) provided strong evidence that lipid peroxidation
occurs continuously in healthy individuaIs resulting in
DNA modificillions.

In spite of the importance of the new findings indicat
ing DNA damage by secondary lipid peroxidation prod
ucts, the mechanisms of such damage remain to be dari
fied. Additional studies on lipid peroxidation-induced
DNA damage and the relationship of this process with
carcinogenesis and mutagenesis demands further experi
mental work. _
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