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RESUMO 
 

MASSARI-FILHO, J. Mecanismos da Reação de Metabólitos α-Dicarbonílicos com 

Peroxinitrito: Geração de Radicais Livres e Oxigênio Singlete. Possíveis Implicações 

Biológicas. 2014. 122 páginas. Tese – Programa de Pós-Graduação em Química. Instituto de 

Química, Universidade de São Paulo, São Paulo. 

 

Peroxinitrito é um potente agente oxidante, nitrante e nucleofílico formado in vivo pela reação 

difusional do radical ânion superóxido com óxido nítrico, cuja produção exacerbada em 

situações de estresse oxidativo e nitrosativo pode resultar em danos a biomoléculas e 

estruturas sub-celulares. Por outro lado, vários compostos carbonílicos reativos tais como 

acroleína e compostos α-dicarbonílicos são descritos como citotóxicos e genotóxicos, pois 

reagem com biomoléculas aminadas resultando em perda de funções nativas, situação esta 

denominada de “estresse carbonílico”. Dentre os metabólitos α-dicarbonílicos, altamente 

suscetíveis a adições nucleofílicas, destacam-se o biacetilo, derivado do metabolismo hepático 

de etanol e contaminante de alimentos, e metilglioxal e glioxal, ambos catabólitos de glicose, 

proteínas e lipídios acumulados em doenças relacionadas ao envelhecimento. Neste trabalho, 

observou-se que, em tampão fosfato normalmente aerado de pH próximo à neutralidade, (i) 

estes três compostos sofrem adição nucleofílica de peroxinitrito com constantes de velocidade 

de segunda ordem uma a três ordens de grandeza acima dos valores relatados para compostos 

monocarbonílicos (k2 ≈ 4-100
 
M

−1
s

−1
); (ii) os sistemas biacetilo ou metilglioxal/peroxinitrito 

consomem o oxigênio dissolvido com produção de acetato ou acetato e formiato, 

respectivamente, via radical acetila capaz de acetilar histidina, lisina e 2’-desoxiguanosina se 

adicionados à mistura reacional; e (iii) o sistema glioxal/peroxinitrito gera sucessivamente 

radical formila e radical formilhidroperoxila, cujo desproporcionamento a formiato e gás 

carbônico é acompanhado da emissão de luz no infra-vermelho próximo (λmax = 1270 nm), 

atribuída a oxigênio molecular no estado singlete (O2
1
Δg) (Reação de Russell). Estes estudos 

evidenciam que a reação de metabólitos α-dicarbonílicos com peroxinitrito gera radicais livres 

e embasam a hipótese de que possam contribuir para a acetilação radicalar, não-enzimática 

intracelular, de proteínas (epigenética) e DNA, portanto potencialmente implicadas na 

fisiologia e patologia do envelhecimento e desordens metabólicas, nas quais a participação de 

espécies reativas de oxigênio, nitrogênio e compostos carbonílicos foi relatada. Deve-se ainda 

notar que a descoberta de acetilação radicalar de biomoléculas por metabólitos α-

dicarbonilicos e peroxinitrito prepara o caminho para a identificação de novas reações 

químicas de biomoléculas, não catalisadas por enzimas, que possam eventualmente revelar 

novos biomarcadores teciduais em doenças adquiridas e inatas. 

 

Palavras-chaves: Biacetilo; Metilglioxal; Glioxal; Peroxinitrito; Radical Acetila; Oxigênio 

Singlete. 





ABSTRACT 
 

MASSARI-FILHO, J. Reaction Mechanisms of α-Dicarbonyl Metabolites with 

Peroxynitrite: Generation of Free Radicals and Singlet Oxygen. Potential Biological 

Implications. 2014. 122 pages. PhD Thesis – Graduate Program in Chemistry. Instituto de 

Química, Universidade de São Paulo, São Paulo. 

 

Peroxynitrite is a strong biological oxidant, nitrating and nucleophilic agent, formed by the 

diffusion-controlled reaction of the superoxide anion radical with nitric oxide, whose 

exacerbated production in oxidative and nitrosative stress leads to chemical damage to 

biomolecules and sub-cellular structures. On the other hand, various reactive carbonyl 

compounds like acrolein and α-dicarbonyls are reportedly cytotoxic and genotoxic for their 

ability to react with amino biomolecules resulting in loss of native functions, a situation 

named “carbonyl stress”. Among very reactive α-dicarbonyls highly prone to nucleophilic 

additions, we highlight biacetyl, a hepatic alcohol metabolite and food contaminant, and 

methylglyoxal and glyoxal, both catabolites of glucose, proteins and lipids that accumulate in 

ageing-related disorders. Here, we report that, in normally aerated phosphate buffer near the 

physiological pH, (i) these three dicarbonyls undergo nucleophilic addition of peroxynitrite 

whose second order rate constants are one to three orders of magnitude than those 

documented for monocarbonyls (k2 ≈ 4-100
 

M
−1

s
−1

); (ii) the biacetyl or 

methylglyoxal/peroxynitrite systems consume the dissolved oxygen yielding the acetate anion 

or acetate plus formate anion, respectively, from acetyl radical intermediate which was found 

to acetylate added histidine, lysine and 2’-deoxyguanosine; and (iii) the glyoxal/peroxynitrite 

system ultimately generate formyl radical and formylperoxyl radical, whose dismutation to 

formate and carbonic oxide is accompanied by near infrared monomol emission (λmax = 1270 

nm) characteristic of singlet molecular oxygen (O2
1
Δg) (Russell reaction). Our studies 

strongly attest that the reaction of α-dicarbonyls with peroxynitrite release free radicals that 

can potentially contribute for the radical, non-enzymatic acetylation of proteins (epigenetics) 

and DNA bases possibly implicated in the ageing physiopathology and metabolic disorders, 

where participation of reactive oxygen, nitrogen and carbonyl species is well recognized. Also 

noteworthy is that our findings may pave the way to the discovery of novel biochemical 

reactions whose products can eventually be useful as biomarkers of acquired and innate 

maladies. 

 

Keywords: Biacetyl; Methylglyoxal; Glyoxal; Peroxynitrite; Acetyl radical; Singlet oxygen. 
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1 INTRODUÇÃO 
 

1.1 COMPOSTOS CARBONÍLICOS 

 

Compostos carbonílicos apresentam o grupo funcional polar carbonila em sua 

estrutura, o qual é formado por um átomo de carbono ligado a um átomo de oxigênio por 

dupla ligação. Devido à maior eletronegatividade do átomo de oxigênio frente à do carbono, o 

grupo carbonila pode ser estabilizado por ressonância. O caráter polar do grupo carbonila de 

aldeídos e cetonas os tornam susceptíveis a ataques de nucleófilos ao átomo de carbono e a 

eletrófilos ao seu átomo de oxigênio. Há ainda como consequência o efeito indutivo sacador 

de elétrons do oxigênio que torna o átomo de hidrogênio do carbono-α à carbonila com 

caráter relativamente ácido (Figura 1). 

    
Figura 1. Estruturas Canônicas Estabilizadas por Ressonância e Sítios de Reatividade da Carbonila. 

 

Dentre os compostos carbonílicos, podemos destacar aldeídos, que apresentam átomo 

de hidrogênio ligado diretamente ao carbono carbonílico, e cetonas, que apresentam o 

carbono carbonílico ligado a dois outros átomos de carbono. Devido ao menor efeito estérico 

e ao fato de átomos de carbono serem doadores de elétrons mais efetivos do que átomos de 

hidrogênio (efeito eletrônico da hiperconjugação de orbitais), aldeídos são mais reativos em 

adições nucleofílicas do que cetonas análogas. O ataque de um nucleófilo a uma carbonila, 

portanto, depende de dois fatores básicos: efeito estérico dos grupos adjacentes à carbonila e 

densidade de carga positiva no carbono carbonílico, sendo esta diminuída quando há efeitos 

de hiperconjugação. A adição de nucleófilos à carbonila pode ser em meio ácido (Esquema 1) 

ou básico (Esquema 2). Em meio aquoso, compostos carbonílicos tendem a sofrer adição de 

água, formando seus correspondentes hidratos (dióis geminais) em equilíbrio (Esquema 3). 
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Esquema 1. Representação do Mecanismo de Adições Nucleofílicas a Carbonilas em Meio Ácido. 

 
Esquema 2. Representação do Mecanismo de Adições Nucleofílicas a Carbonilas em Meio Básico. 

 
Esquema 3. Representação da Reação de Hidratação de Composto Cabonílico Formando seu Diol 

Geminal. 

 

Normalmente, a estabilidade do composto carbonílico é maior do que a de seu diol 

geminal, devido à hibridização favorável sp
2
 do carbono carbonílico (menor repulsão entre os 

ligantes) frente à hibridização sp
3
 do diol germinal (maior respulsão entre os ligantes). Da 

mesma forma, quanto maior é o impedimento estérico dos grupos adjacentes à carbonila, 

menor é a constante de equilibro K dessa reação de hidratação, enquanto que quanto maior é o 

efeito sacador de elétrons dos grupos adjacentes à carbonila, maior tende a ser a constante de 

equilíbrio K dessa reação de hidratação devido à desestabilização da carbonila e 

favorecimento do ataque de água ao composto carbonílico. Para exemplificar esse efeito, a 

Tabela 1 lista diversos compostos carbonílicos e suas respectivas constantes de equilíbrio de 

hidratação. Pode-se observar que aldeídos são mais reativos do que suas cetonas análogas e 

que os compostos α-dicarbonílicos apresentam constantes de hidratação maiores do que os 

seus análogos monocarbonílicos, sendo este efeito explicado pelo efeito sacador mútuo de 

elétrons de uma carbonila adjacente à outra. Essas reações de adição de água sofrem catálise 

ácida geral ou catálise básica geral
1
. 
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Tabela 1. Constantes de Equilibro a 25°C para Adição de Água a Compostos Carbonílicos. 

Composto Carbonílico K (Hidratação) Referência 

 
2,2 × 10

3
 

2
 

 

1,06 
2
 

 

0,85 
2
 

 

0,65 
2
 

 

0,61 
2
 

 

0,23 
2
 

 

2,9 × 10
4
 

2
 

 

1,4 × 10
−3

 
2
 

 

0,11 
2
 

 
10 

2
 

 

2,9 
2
 

 

35 
2
 

 

1,2 × 10
6
 

2
 

 

3,3 
3,4

 

 

3,5 
4
 

 

7,2 × 10
5
 

5
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Na presença de doadores de elétrons, compostos carbonílicos podem formar iminas 

(bases de Schiff), oximas, hidrazonas e semicarbazonas, enquanto que na presença de aminas 

secundárias podem formar enaminas. Do ponto de vista biológico, é importante a formação de 

iminas entre compostos carbonílicos de derivados de grupos amino de resíduos de proteínas e 

bases nitrogenadas de ácidos nucleicos. O mecanismo da formação de uma imina em pode ser 

representado no Esquema 4. 

 
Esquema 4. Mecanismo Geral para a Formação de Iminas Através de Compostos Carbonílicos e Aminas 

Primárias. 

 

Por sua vez, compostos carbonílicos mais reativos como alcanais (acetaldeído, n-

hexanal), alcenais (acroleína (propenal, IUPAC), heptadienais, nonadieanais), β-cetoácidos 

(acetoacetato e 2-metilacetoacetato), β-dicetonas (succinilacetona) e α-dicarbonílicos 

(biacetilo, ácido 4,5-dioxovalérico, metilglioxal) foram identificados como produtos de 

oxidação e desidratação de carboidratos
6
, peroxidação de lipídios

6,7
, oxidação de proteínas

8,9
 e 

oxidação de DNA
10

. Tais catabólitos estão implicados em várias desordens relacionadas ao 

envelhecimento, incluindo diabetes
9,11,12

, esclerose lateral amiotrófica
13

, doença de 

Alzheimer
9,14,15

 e câncer
6,16

. São espécies amplamente distribuídas nos organismos vivos e 

conhecidas principalmente por seus efeitos prejudiciais devido à sua toxidade direta ou 

indireta, com efeitos deletérios, citotóxicos e mutagênicos
17

. O acúmulo celular de compostos 
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carbonílicos reativos causadores de modificação química de estruturas moleculares e celulares 

com perda de funções nativas é denominado “estresse carbonílico”
12,18–20

. 

Estes compostos carbonílicos reativos, catabólitos secundários de carbohidratos, 

lipídios e proteínas, sofrem adição nucleofílica de resíduos de grupos amino de proteínas 

gerando bases de Schiff, produtos de Maillard, produtos de Amadori e pentosidina 

(biomarcador do envelhecimento e de complicações no diabetes tipo 2
21

) (Esquema 5) e 

compostos carbonílicos α-β-insaturados formam adutos de Michael com grupos amino (lisina, 

arginina) ou tiólico (cisteina) de resíduos de aminoácidos de proteínas (Esquema 6)
22

. Com 

bases nitrogenadas de DNA produzem adutos mutagênicos como o etanoaduto de 2’-

desoxiguanosina (dGuo) com trans,trans-2,4-decadienal
23

. Estes produtos finais da glicação 

avançada com proteínas e bases nitrogenadas podem ser acumulados em tecidos in vivo e 

disparar respostas biológicas adversas (doenças degenerativas do envelhecimento, 

aterosclerose, diabetes, mutagênese, entre outras). 

 

 
Esquema 5. Produtos da Glicação Avançada em Proteínas (P) por Glicação e Glicoxidação de Grupos 

Amino de Lisina (Lys) e Arginina (Arg) Produzindo Bases de Schiff, Produtos de Amadori, Produtos de 

Maillard e Pentosidina. Adaptado de Stadtman & Levine
22

. 
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Esquema 6. Produtos da Lipoperoxidação Avançada em Proteínas (P) por Aldeídos α-β-Insaturados com 

Resíduos de Lisina (Lys), Cisteína (Cys) ou Histidina (His) Gerando Adutos de Michael. Adaptado de 

Stadtman & Levine
22

. 

 

Compostos α-dicarbonílicos, especialmente biacetilo, metilglioxal e glioxal, chamam a 

atenção como modelos de estudo devido à sua simplicidade, ocorrência bioquímica e alta 

reatividade frente a adições nucleofílicas. Têm alto caráter electrofílico devido à carbonila 

adjacente a outra carbonila, conferindo ao átomo de carbono uma grande densidade de carga 

parcial positiva
24,25

. 

 

1.1.1 Biacetilo 

 

 
Figura 2. Estrutura Química do Biacetilo. 

 

Biacetilo ou diacetilo (Figura 2) – 2,3-butanodiona (IUPAC) – é bastante reativo e 

tóxico, apresenta cor amarelada e odor característico de manteiga. É largamente empregado 

na indústria alimentícia como flavorizante em margarinas, manteigas, pipoca de microondas e 
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queijos processados e produzido pela fermentação alcoólica de diversos microorganismos tais 

como leveduras e algumas espécies da família das bactérias lácticas dos gêneros 

Streptococcus, Leuconostoc, Lactobacillus, Pediococcus e Oenococcus
26

. Ocorre na produção 

de queijos, vinho, iogurtes, cervejas, conhaque, saquês, café torrado e vários outros alimentos 

fermentados, além de estar presente na fumaça de cigarro
26–30

. É tido como um dos 

aromatizantes com os quais mais se tem contato diariamente
26

. A exposição constante a 

biacetilo de trabalhadores de fábricas de pipoca de microondas, por exemplo, tem sido 

relacionada a bronquiolite obliterante (inflamação dos bronquíolos com fibrose e obstrução 

das pequenas vias aéreas), limitação do fluxo aéreo, sintomas respiratórios como falta de ar, e 

irritação da mucosa conjuntiva
27,31,32

. De acordo com Dworak et al., pode-se presumir que a 

inflamação resulta de reações de biacetilo com grupos amino de nucleófilos duros (por 

exemplo, lisina, arginina) em proteínas, que conduzem à sua inativação e lesão celular
25

. 

Endogenamente, pode ser produzido pelo metabolismo de etanol no organismo
33,34

, 

formando juntamente com acetoína (3-hidroxi-2-butanona (IUPAC)) e 2,3-butanodiol os 

metabólitos interconversíveis C4, acumulados quando uma grande quantidade de etanol é 

ingerida ou em indivíduos com deficiência na enzima aldeído desidrogenase e que são tidos 

como responsáveis pela ressaca
13

. Otsuka et al. avaliaram a concentração de biacetilo no 

plasma de estudantes voluntários do sexo masculino que ingeriram etanol como sendo de 

0,25-0,75 µM, enquanto que a concentração de acetoína foi de cerca de 2,2 µM. 

Curiosamente, a concentração de 2,3-butanodiol foi de 10-50 µM no plasma e de 50-300 µM 

na urina de um voluntário com a enzima aldeído-desidrogenase 2 defeituosa, três horas após a 

ingestão de etanol
34

. Além disso, cerca de 3 µM de biacetilo e 2 µM de acetoína foram 

encontrados no plasma de ratos adultos, enquanto que 3,4 nmol de biacetilo e 3,6 nmol de 

acetoína por grama de tecido foram encontradas no fígado de ratos adultos
30

. A concentração 
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de biacetilo presente em amostras biológicas, segundo a literatura, não é alta devido à 

facilidade de redução e de condensação do biacetilo com grupos amino das proteínas
13,25

. 

 

1.1.2 Metilglioxal 

 

 
Figura 3. Estrutura Química do Metilglioxal. 

 

Metilglioxal (Figura 3) – 2-oxopropanal (IUPAC) – é um α-oxoaldeído de cor 

acastanhada e odor pungente. É encontrado em soluções aquosas como uma mistura de 

derivados hidratados em equilíbrio dinâmico, onde prevalecem as formas mono-hidratada (56-

62%) e di-hidratada (38-44%), sendo a forma livre observada apenas em traços
35

. Thornalley 

et al. observaram que em tampão fosfato de sódio 50 mM, pH 7,4, e a 37°C, a proporção 

aproximada dessas formas é 28:71:1, respectivamente
36

. 

É altamente reativo, sendo putativamente produzido in vivo por quatro vias 

enzimáticas distintas: (i) a partir de triose-fosfatos (gliceraldeído-3-fosfato e dihidroxiacetona 

fosfato) interconvertidas por isomerases; (ii) oxidação de acetona, um dos chamados “corpos 

cetônicos”, catalisada pelo citocromo P450 2E1; (iii) degradação de aminoácidos por amino-

oxidases; e (iv) oxidação de acetoacetato mediada pela mieloperoxidase. Vias não enzimáticas 

a partir de glicose, triose-fosfatos, acetoacetato, succinilacetona e aminoacetona também 

foram reveladas in vitro como produtoras potenciais de metilglioxal nas células (Esquema 

7)
6,19,37–46

. 
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Fontes exógenas de metilglioxal incluem nevoeiro, água da chuva, atmosfera urbana, 

fumaça de cigarro, bebidas e diversos produtos alimentares derivados de açúcares e óleos, 

podendo ser produzido no processo de cozimento ou longa estocagem
43

.  

 
Esquema 7. Sumário das Vias Endógenas Hipotéticas da Produção de Metilglioxal in vivo

39,43,46,47
. 

 

Apesar de ser normalmente consumido por glioxalases, aldeído-oxidases e outras 

enzimas, metilglioxal sofre adições nucleofílicas e promove agregações de proteínas de 

efeitos biologicamente adversos envolvidos em diabetes, doença de Alzheimer e outras 

enfermidades relacionadas com o envelhecimento
19,38

. Concentrações de nanomolar a 

micromolar de metilglioxal livre têm sido relatados em plasma humano
38

, sendo a 

variabilidade desses valores relacionada com a conjugação de metilglioxal com proteínas em 

amostras biológicas e aos diferentes métodos utilizados para a preparação das amostras e das 

análises
38,48

. De acordo com Beisswenger et al., a concentração de metilglioxal é de 123 ± 37 

nM no plasma de seres humanos normais e 189,3 ± 38,7 nM em portadores de diabetes do 

tipo 2
49

, enquanto que as concentrações celulares de metilglioxal situam-se na faixa de 1-5 
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µM
38

. Trabalhos posteriores mostraram que em pacientes diabéticos nos quais a diabetes é 

mal controlada, as concentrações plasmáticas de metilglioxal estão na faixa de 400 µM e que 

a concentração em tecidos e microambientes tendem a ser muito maiores do que os níveis 

plasmáticos
50–53

. Sua concentração também está aumentada em condições caracterizadas por 

hiperglicemia, hiperlipidemia e estresse oxidativo, sendo geralmente consideradas típicas de 

obesidade
54

. 

 

1.1.3 Glioxal 

 
Figura 4. Estrutura Química do Glioxal. 

 

Glioxal (Figura 4) – etanodial (IUPAC) – é um composto levemente amarelado, 

incolor em soluções aquosas, onde se apresenta predominantemente dihidratado (≈ 98%) e 

monohidratado (2-0,5%), estando presente apenas em traços na forma dialdeídica mais reativa 

(0,02-0,005%)
36,55

. Seus hidratos podem se condensar a oligômeros
55

. É o composto di-

aldeídico mais simples presente em comida
56,57

, podendo ser gerado em processos de 

fermentação, cozimento e frituras
58

, estando presente, por exemplo, em torradas, “ketchup”, 

molho de soja e manteigas
59

. Está presente também em bebidas incluindo vinho
60

 e água 

mineral
61

 ou tratada por ozônio
62

, ar urbano
63–65

, fumaça de cigarro
28

, solo, sedimentos e 

águas subterrâneas e do mar
58

. 

Endogenamente, pode ser produzido a partir de açúcares por reações de oxidações 

diretas, conversão através de fragmentação retroaldol, ou por reações de Maillard e produtos 

de Amadori. Pode ainda ser produzido a partir da lipoperoxidação não enzimática de ácidos 

graxos poli-insaturados, a qual gera peróxidos intermediários que se degradam para produzir 
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uma variedade de produtos oxidados inclusive glioxal. Ácido ascórbico sofre hidrólise 

espontaneamente produzindo glioxal. Assim como metilglioxal, o glioxal é consumido por 

enzimas do sistema da glioxalase, aldeído redutases, aldose redutases, carbonil redutases, 

aldeído desidrogenase e 2-oxoaldeído desidrogenase. Também pode formar adutos com lisina, 

arginina e cisteína, sendo que mais de 90% do glioxal presente em matrizes biológicas está 

covalentemente ligado aos átomos  de nitrogênio ou enxofre desses aminoácidos, tendo assim 

um papel chave na glicação das proteínas
58,66,67

. 

A concentração de glioxal no soro está na faixa de 0,05-0,08 mg/L e de 12,5±0,5 mg/L 

no plasma de indivíduos saudáveis, mas atinge 0,19-0,33 mg/L no soro, 22,6±3 mg/L no 

plasma e 0,18-0,40 mg/L na urina de pacientes com diabetes
68,69

. 

 

1.2 ESPÉCIES REATIVAS DE OXIGÊNIO E NITROGÊNIO 

 

Em sistemas biológicos, espécies reativas de oxigênio são geradas constantemente 

pelo metabolismo do oxigênio molecular e fazem parte de diversos processos naturais 

responsáveis pela vida. São produzidas em cada célula durante a oxidação normal, fazendo 

parte da respiração celular, sendo as mais estudadas o radical ânion superóxido (O2
●−

), o 

peróxido de hidrogênio (H2O2), o radical hidroxila (HO
●
), o radical hidroperoxila (HOO

●
), o 

radical alcoxila (RO
●
), o radicalalquilperoxila (ROO

●
), o ozônio (O3), o ânion hipoclorito 

(ClO
−
), e o oxigênio molecular singlete (O2

1
Δg

+ 
ou simplesmente 

1
O2)

70–74
. 

Por sua vez, as espécies reativas de nitrogênio têm como um dos precursores a 

produção de óxido nítrico (
●
NO (monóxido de nitrogênio, segundo a IUPAC)) pelas óxido 

nítrico sintases a partir  de arginina, NADPH e oxigênio molecular. O óxido nítrico é um 

importante mensageiro intracelular, vasodilatador, modulador de fluxo sanguíneo, da 

trombose e da atividade neural, sendo uma das menores e mais simples moléculas sintetizadas 

pelo organismo. Além disso, é de extrema importância para a defesa não específica de 
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hospedeiros a patógenos e tumores. O óxido nítrico também é precursor de uma pequena 

porém reativa família de espécies reativas de nitrogênio, compreendendo principalmente 

peroxinitrito/ácido peroxinitroso (ONOO
−
/ONOOH), dióxido de nitrogênio (NO2), trióxido de 

dinitrogênio (N2O3), tetróxido de dinitrogênio (N2O4) e o íon nitrosônio (NO
+
), um 

intermediário hipotético
70,74–76

. 

Uma vez formadas, as espécies reativas de oxigênio e nitrogênio tendem a ser 

utilizadas pelo organismo ou neutralizadas por atividade enzimática ou de antioxidantes 

naturais que impedem a formação inicial de outros radicais. A superprodução de espécies 

reativas de oxigênio e nitrogênio resulta nos denominados estresse oxidativo e nitrosativo, 

respectivamente, os quais estão relacionados com uma grande variedade de processos 

inflamatórios e patológicos como câncer, doenças neurodegenerativas (Alzheimer e 

Parkinson), envelhecimento, aterosclerose e diabetes. O Esquema 8 trás um panorama 

resumido de algumas importantes espécies reativas de oxigênio em nitrogênio e algumas de 

suas principais reações
70,75,76

. 

 
Esquema 8. Esquema Representativo de Algumas Espécies Reativas de Oxigênio e Nitrogênio Importantes 

e Suas Reações. XO: Xantina Oxidase; SOD: Superóxido Dismutase I; P-Fe(III): Ferrihemeproteínas; BH: 

Bimolécula geral; e Mn+: íon de metal de transição. Adaptado de Medinas et al.
77

. 

 



33 

1.2.1 Oxigênio Molecular Singlete 

 

O oxigênio molecular (dioxigênio, O2), segundo a teoria dos orbitais moleculares, em 

seu estado fundamental encontra-se no estado triplete (
3
Σg

−
). É um birradical pois apresenta 

dois elétrons desemparelhados em seus orbitais antiligantes degenerados π*. O fato de os 

elétrons se apresentarem com spins paralelos restringe a reatividade do oxigênio molecular 

triplete com biomoléculas pela regra de conservação do spin. Isto se deve ao fato de que, para 

a reação ocorrer, a espécie alvo do oxigênio molecular triplete também teria que ter nos 

orbitais HOMO elétrons com spins paralelos, sendo esta uma condição rara para a grande 

parte das moléculas pelo fato dessas serem não-radicais formadas por ligações covalentes de 

spins emparelhados nos seus orbitais moleculares. No entanto, quando se fornece energia para 

a molécula de oxigênio triplete, este deixa de ser um birradical e há o emparelhamento de 

elétrons num mesmo orbital, formando o oxigênio singlete no estado 
1
∆g (22,5 kcal/mol acima 

do estado triplete), ou em orbitais diferentes, formando o oxigênio singlete no estado 
1
Σg

+
 

(37,5 kcal/mol acima do estado triplete). Com o emparelhamento de elétrons, os estados 

singlete do oxigênio são formas muito mais reativas de oxigênio molecular
78–82

. O tempo 

médio de vida em meio aquoso do O2 
1
∆g é de aproximadamente 10

−6 
s, enquanto que o do O2 

1
Σg

+
 é de aproximadamente 10

−11
 s, sendo este último sem relevância biológica por 

rapidamente gerar a espécie 
1
∆g

78
. 

A desativação do oxigênio singlete 
1
∆g ao estado fundamental de oxigênio triplete 

3
Σg

−
 

pode ocorrer por através do choque de uma molécula de O2
1
∆g com uma de O2

3
Σg

−
, 

emitindoluz no infravermelho próximo, em ≈ 1270 nm (emissão monomolecular), ou pelo 

choque de duas moléculas de O2
1
∆g, com emissão no vermelho visível em ≈ 634 e em ≈ 703 

nm (emissão bimolecular)
78

. 

Oxigênio singlete (¹Δg) pode ser produzido por três rotas de processos: (i) 

quimicamente, pela reação de hipoclorito com peróxido de hidrogênio
83

, peroxinitrito com 
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peróxido de hidrogênio
84

, a partir da decomposição térmica de dioxetanos ou 

endoperóxidos
78,85

, na dismutação de radicais peroxila primários e secundários (RHCOO
●
, 

reação de Russell)
81,86–90

, reação de O3 com biomoléculas, e na decomposição do peroxinitrito 

e do peroxinitrato
82

; (ii) em reações mediadas por enzimas, como as catalisadas por 

ciclooxigenase, hemoglobina, mioglobina e lactoperoxidase na presença de peróxido de 

hidrogênio e na fagocitose mediada por mieloperoxidase; ou (iii) fotoquímicamente, 

sensibilizada por um corante (fotossensibilizador) na presença de 
3
O2 e irradiação

78
. 

Os alvos biológicos do 
1
O2 são DNA, proteínas, enzimas e lipídios, via reações de 

adição 1,2, 1,3 e 1,4 a compostos insaturados formando peróxidos, a biomoléculas sulfuradas 

gerando sulfóxidos e a alguns compostos nitrogenados dando nitróxidos. Tais reações têm 

consequências benéficas como no caso da fagocitose, sinalização celular e terapia 

fotodinâmica ou deletérias com alterações estruturais e perda de funções nativas levando à 

necrose, ou então morte apoptótica que pode ser natural ou não
78

. 

 

1.2.2 Peroxinitrito 

 
Figura 5. Estruturas Químicas do Peroxinitrito. 

 

Dentre as espécies reativas de oxigênio e nitrogênio, destaca-se o peroxinitrito (Figura 

5) que é um potente nucleófilo, nitrante, nitrosante e oxidante formado in vivo pela reação 

controlada por difusão (k2 = 4-20×10
9
 M

−1
s

−1
) de radical ânion superóxido com óxido 

nítrico
75,77,91,92

. Apresenta-se em equilíbrio com o ácido peroxinitroso, com um pKa de 6,8 

(podendo variar na faixa de 6,55-7,33 quando em tampões fosfato, dependendo da 

concentração do tampão)
92

. Este par HOONO/ONOO
−
 promove uma gama de reações de 

oxidação, uni- ou bi-eletrônica, nitrosilação e nitração em lipídeos, proteínas e DNA, podendo 
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causar, diretamente ou através de mecanismos radicalares, prejuízos à expressão de proteínas, 

atividades de enzimas e rotas sinalizadoras. Peroxinitrito reage diretamente com vários 

substratos, incluindo alguns aminoácidos, nucleosídeos, metabólitos carbonílicos, tióis, 

ebselen (mimético de glutationa peroxidase), complexos metálicos, hemeproteínas, ascorbato 

e uréia. O aumento da formação de peroxinitrito em tecidos está associado a inflamação e 

com doenças degenerativas (Alzheimer, Parkinson, artrite reumatóide, arterosclerose), 

problemas pulmonares, esclerose amiotrófica lateral, diabetes, câncer e toxicidade de 

drogas
70,75,76,91,93

. 

 

1.3 REAÇÕES DE COMPOSTOS CARBONÍLICOS COM PEROXINITRITO 

 

Em virtude da alta reatividade de peroxinitrito como nucleófilo e de compostos 

carbonílicos como eletrófilos, concomitantemente encontrados em ambientes submetidos a 

estresse carbonílico, nitrosativo e oxidativo, tais como diabetes, envelhecimento, doença de 

Alzheimer e câncer, torna-se importante estudar as reações de compostos carbonílicos com 

peroxinitrito. 

Os primeiros trabalhos sobre a adição de peroxinitrito a compostos monocarbonílicos 

revelaram que essas reações são relativamente lentas, tais como aquelas com acetona (k2 = 4,2 

M
−1

s
−1

, pH 7,2, 25°C), acetaldeído (k2 = 680 M
−1

s
−1

, pH 7,4, 37°C), propionaldeído (k2 = 530 

M
−1

s
−1

, pH 7, 25°C), isobutanal (k2 = 344 M
−1

s
−1

, pH 7,2, 25°C), piruvato (k2 = 88 M
−1

s
−1

, pH 

7,4, 37°C), e 3-metilacetotacetona (k2 = 166 M
−1

s
−1

, pH 7, 25°C)
4,94–96

. Por isso, essas reações 

foram consideradas negligenciáveis quanto à sua relevância biológica, visto que a reação do 

peroxinitrito com o dióxido de carbono, ordens de grandeza predominante nos tecidos, 

apresenta uma constante de velocidade muito maior (k2 = 2,9 × 10
4
 M

−1
s

−1
, pH 7,4, 24°C; k2 = 

5,8 × 10
4
 M

−1
s

−1
, pH 7,4, 37°C)

97,98
. Esta constatação é, entretanto, questionável quando se 

leva em conta as concentrações nos microambientes biológicos, a difusibilidade das 
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moléculas reagentes através das membranas e a duração destas reações nas células e tecidos 

ao longo da situação de estresse. 

No que diz respeito à adição nucleofílica de peroxinitrito a compostos carbonílicos, de 

acordo com Uppu et al., um intermediário putativo nitrosoperoxicarbonato regenera o aldeído 

e forma nitrato, além de outros produtos secundários considerados na época de menor 

interesse, incluindo ácidos e nitratos orgânicos
95

. Em paralelo, Nakao et al.
96

 demonstraram 

que aproximadamente 1 mM de acetato e formiato podem ser obtidos através da reação de 

acetaldeído (100 mM) com peroxinitrito (10 mM) em meio ligeiramente alcalino através das 

mesmas condições propostas por Uppu et al.
95

. Já Yang et al.
4
 sugeriram que o aduto 

nitrosoperoxicarbonato putativo forma um intermediário dioxirano e nitrito antes da 

regeneração do composto carbonílico e geração de nitrato, sendo esta hipótese embasada pela 

observação da epoxidação de 1,3-dimetilciclohexeno adicionado ao meio reacional, em 

competição com a reação de peroxinitrito formadora de carboxilatos. Estas rotas propostas 

estão sumarizadas no Esquema 9. 

 
Esquema 9. Rotas Hipotéticas para a Isomerização do Peroxinitrito a Nitrato Catalisada por Composto 

Carbonílico, Acompanhada da Formação de Ácidos Carboxílicos e Nitrocompostos. Adaptado de Uppu et 

al.
95

 e Nakao et al.
96

 (rotas a e b), e de Yang et al.
4
 (rota c). 
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2 OBJETIVOS 
 

Diante da importância biológica e alta reatividade de compostos α-dicarbonílicos 

(eletrófilos) e de peroxinitrito (nucleófilo), propôs-se estudar a reação de adição nucleofílica 

de peroxinitrito à biacetilo, metilglioxal e glioxal (todos eles considerados de alta relevância 

biomédica) com enfoque na cinética das reações, intermediação de radicais e produtos de 

reação na presença de oxigênio molecular e de modelos de biomoléculas (aminoácidos e 

nucleobases). 

 

2.1 HIPÓTESE GERAL DA PESQUISA 

 

Com base nos trabalhos anteriores de Uppu et al.
95

, Nakao et al.
96

 e Yang et al.
4
, 

esperava-se que peroxinitrito poderia adicionar-se aos compostos α-dicarbonílicos gerando 

um aduto nitrosoperoxicarbonato que poderia, segundo Uppu et al.
95

 e Nakao et al.
96

, 

regenerar o composto carbonílico e isomerizar-se a nitrato (rota a, Esquema 9), ou sofrer 

clivagem homolítica da ligação O-O gerando 
●
NO2, ácidos carboxílicos e radicais livres (rota 

b, Esquema 9). 

Levantou-se a hipótese de que radicais acetila poderiam, além de adicionar o oxigênio 

molecular dissolvido na solução produzindo carboxilatos, ligar-se a aminogrupos de 

aminoácidos e nucleobases adicionados à mistura de reação, abrindo uma nova frente de 

investigação sobre acilação radicalar de biopolímeros celulares. 

A elucidação do mecanismo de reação de peroxinitrito com os compostos α-

dicarbonílicos, com formação de radicais acila e de oxigênio singlete lançou mão de técnicas 

de oximetria, espectrofotometria acoplada à stopped-flow, ressonância paramagnética 

eletrônica em fluxo e com captadores de spin, eletroforese capilar, cromatografia líquida de 

alta eficiência (CLAE), quimiluminescência com fotomultiplicadora ultrasenssível no 
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infravermelho, supressão física e química de oxigênio singlete, captação química de oxigênio 

singlete, marcação isotópica do oxigênio molecular e espectrometria de massas (EM). 

 

2.1.1 Hipótese de Trabalho com Biacetilo 

 

A partir de biacetilo, esperava-se que a adição nucleofílica de peroxinitrito à sua 

carbonila através do mecanismo proposto por Uppu et al.
95

 e Nakao et al. (rota b,Esquema 9), 

levasse à produção de 
●
NO2, acetato e radical acetila, conforme sumarizado no Esquema 10. 

 
Esquema 10. Mecanismo Hipotético para a Geração de Radical Acetila e Acetato pelo Sistema 

Biacetilo/Peroxinitrito. 

 

Uma vez na presença de oxigênio, dissolvido no meio reacional, o radical acetila 

reagiria com o oxigênio produzindo um radical acetilperoxila que, por aniquilação, geraria um 

radical acetoxila. A colisão deste radical com o radical acetila (reação birradicalar, controlada 

por difusão) geraria anidrido de ácido acético cuja hidrólise gera ácido acético (Esquema 11). 

Já na presença de aminoácidos e bases nucleicas, imaginou-se quee pudesse ocorrer, 

competitivamente à adição de O2, acetilação radicalar dessas biomoléculas. 

 
Esquema 11. Mecanismo Hipotético para o Consumo de O2 por Radical Acetila Produzindo Ácido 

Acético. 
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2.1.2 Hipótese de Trabalho com Metilglioxal 

 

Como o metilglioxal tem duas carbonilas, sendo uma de natureza aldeídica e outra 

cetônica, há formalmente duas possibilidades de adição, uma no C
1
 e outra no C

2
, conforme 

Esquema 12. Uma vez que aldeídos são mais reativos do que cetonas, esperava-se que a 

reação procedesse prevalentemente pela adição ao C
1
 (rota 1 do Esquema 12 favorável à rota 

2). De forma análoga com o biacetilo, esperava-se que o radical acetila produzido por este 

sistema consumisse oxigênio formando acetato (Esquema 11) e que, na presença de modelos 

de biomoléculas, este radical acetila também pudesse ser capaz de formar adutos da acetilação 

radicalar. 

 
Esquema 12. Mecanismo Hipotético para a Reação de Peroxinitrito com Metilglioxal. Pelo fato de aldeídos 

serem mais reativos do que cetonas, espera-se que a rota 1 seja predominante
99

. 
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2.1.3 Hipótese de Trabalho com Glioxal 

 

A adição de peroxinitrito à carbonila do glioxal poderia produzir radical formila e 

formiato (Esquema 13). 

 
Esquema 13. Mecanismo Hipotético para a Produção de Radical Formila pelo Sistema 

Glioxal/Peroxinitrito. 

 

Uma vez que o radical formila apresenta um átomo de hidrogênio geminal à carbonila, 

esperava-se que, na presença de oxigênio, formar-se-ia o radical formilperoxila o qual, via 

reação de Russell
81,86–90

, pudesse produzir oxigênio molecular no estado singlete, dióxido de 

carbono e formiato (Esquema 14).  

 
Esquema 14. Geração de Oxigênio Molecular Singlete (

1
∆g) Através de Radical Formila pelo Mecanismo 

de Russell. 
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3 MATERIAIS E MÉTODOS 
 

3.1 REAGENTES E SOLUÇÕES 

 

Todos os reagentes usados nos experimentos foram obtidos da Sigma-Aldrich-Fluka 

ou Merck, com exceção do captador de spin 5,5-dimetil-1-pirrolina-N-oxido (DMPO) que foi 

adquirido da Dojindo e do captador de oxigênio singlete 9,10-divinilantraceno disulfonato de 

sódio (AVS) que foi cedido pelo Professor Paolo Di Mascio (IQUSP) que o sintetizou 

segundo o método de Nardello et al.
100

. 

 

3.1.1 Preparação do Peroxinitrito 

 

Segundo a literatura, peroxinitrito pode ser preparado principalmente através de: (i) 

reação de peróxido de hidrogênio com nitrito de sódio em meio ácido, produzindo ácido 

peroxinitroso (instável), seguida de adição de hidróxido de sódio para alcalinizar o pH e 

estabilizar a solução de peroxinitrito
101

; (ii) reação de óxido nítrico gasoso com superóxido de 

potássio sólido, produzindo peroxinitrito de potássio sólido
92

; (iii) reação de superóxido de 

tetrametilamônio com óxido nítrico em amônia líquida
92

; e (iv) ozonólise de solução aquosa 

básica de azida de sódio
102

. Para os experimentos realizados, peroxinitrito foi preparado 

através de adaptações do método (i)
101

. Através de soluções resfriadas a 4°C, ácido 

peroxinitroso foi obtido pela mistura de uma solução aquosa de NaNO2 0,6 M com uma 

solução aquosa de H2O2 0,7 M em meio ácido (HCl 0,6 M), sendo posto em fluxo com uma 

solução aquosa de NaOH 1,5 M, formando peroxinitrito em meio básico. O excesso de H2O2 

existente na solução foi decomposto pela adição de MnO2 granular em banho de gelo, sob 

agitação e no escuro, até não se observar mais liberação de O2 pela solução. Para a purificação 

da solução de peroxinitrito, esta foi colocada em tubos de centrifugação de 50 mL e levada ao 

freezer por pelo menos 12 h. O descongelamento fracionado parcial da solução rendeu 
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alíquotas alcalinas de peroxinitrito de 200-450 mM, sendo estas estocadas a −80°C em 

microtubos de centrifugação de 1 mL e filtradas em Millipore de 22 µm de poro antes do seu 

uso, para remover MnO2 remanescente. Antes do uso, as alíquotas foram dosadaspor 

espectrofotometriaa 302 nm (comprimento de máxima absorção do peroxinitrito) em cela de 

quartzo de 1 cm de caminho óptico e sua concentração calculada através do seu coeficiente de 

absortividade molar em 302 nm (ε302nm = 1670 M
−1

cm
−1

)
99

, sendo necessária uma diluição 

prévia de 10 vezes e outra subsequente de 100 vezes da solução estoque de peroxinitrito em 

solução aquosa de NaOH 1 M a 4°C para a dosagem. 

 

3.1.2 Dosagem da Solução Estoque de Peróxido de Hidrogênio 

 

Solução aquosa de H2O2, adquirida da Merck, estocada a 4°C, foi dosada por 

espectrofotometria a 240 nm em cela de quartzo de 1 cm de caminho óptico antes de ser usada 

através de sua diluição em água Milli-Q a 4°C, tendo a sua concentração calculada através de 

seu coeficiente de absortividade molar a 240 nm (ε = 42 M
−1

 cm
−1

)
103

. 

 

3.1.3 Preparo das Soluções Tampão de Fosfato de Sódio 

 

As soluções de tampão fosfato de sódio utilizadas para a realização dos experimentos 

foram preparadas pela dissolução do sólido comercial adquirido da Merck de NaH2PO4.H2O 

(fosfato de sódio monobásico monohidratado) em água milli-Q para se obter uma solução de 

fosfato de sódio ácida, e do sólido comercial de Na2HPO4.12H2O (fosfato de sódio dibásico 

dodecahidratado) em água milli-Q para se obter uma solução de fosfato de sódio básica em 

balões volumétricos apropriados. Pela mistura das soluções ácida e básica equimolares em 

fosfato e da medida do pH final da solução com um pHmetro foi possível preparar soluções 

de tampão fosfato de pH de 6,2 a 8,2 nas concentrações utilizadas nos experimentos. Todas as 
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soluções tampão de fosfato de sódio foram tratadas por 24 hs com Chelex-100 para remoção 

de traços de íons de metal contaminante e filtradas antes de seu uso. 

 

3.1.4 Preparação do Captador de Spin DBNBS 

 

Ácido 3,5-dibromo-4-nitrosobenzenosulfônico (DBNBS) foi preparado de acordo com 

a literatura
104

. Ácido 3,5-dibromosulfanílico (3,52 g) foi adicionado em uma mistura de ácido 

acético glacial (30 mL) com uma solução de peróxido de hidrogénio aquoso a 30% (2 mL), e 

acetato de sódio anidro (0,8 g). A solução foi deixada em repouso à temperatura ambiente 

durante 14 dias formando precipitados de cor de palha que foram filtrados e lavados uma vez 

com ácido acético (5 mL) e três vezes com éter seco (50 mL). O ácido acético foi removido 

por meio de cristalização a partir de etanol, obtendo-se um sólido amarelado deponto de fusão 

≈ 300°C correspondente ao 3,5-dibromo-4-nitrosobenzenosulfonato de sódio. 

 

3.1.5 Destilação do Biacetilo 

 

Biacetilo foi adquirido da Aldrich e destilado em um miniforno destilador Büchi 

constituído por cinco bulbos horizontais, sob rotação constante e a 180°C, com resfriamento 

do destilado em gelo seco e álcool. Alíquotas do destilado do segundo bulbo foram coletadas 

e realiquotadas em microtubos de centrifugação de 200 µL e estocadas a −20°C até seu uso. 

 

3.1.6 Dosagem da Solução Estoque Comercial de Metilglioxal 

 

Solução estoque comercial de metilglioxal foi adquirida da Aldrich e utilizada sem 

purificação prévia. A dosagem da solução comercial estoque foi feita através da derivatização 

de 25 µL desta solução comercial com 25 µL de água milli-Q e 4 mL de uma solução 

derivatizante (0,2 mmol de 2,4-dinitrofenilhidrazina em 12 mL de ácido clorídrico fumegante 
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em 100 mL de etanol absoluto) a 42°C por 40 min. A absorbância da solução derivatizada por 

espectrofometria foi medida a 432 nm, sendo calculada a sua concentração através de seu 

coeficiente de absortividade molar (ε432nm = 39300 M
−1

 cm
−1

)
105

, obtendo-se a concentração 

de 5,5 M de metilglioxal na solução comercial estoque em água. 

 

3.1.7 Preparo das Soluções Estoque de Compostos Carbonílicos 

 

Os compostos carbonílicos estudados foram previamente diluídos no tampão fosfato 

de sódio utilizado em cada experimento a concentrações de 50 mM a 1 M. As soluções 

estoque foram homegeneizadas e mantidas em banho de gelo e sob o abrigo da luz por 1 h 

antes dos experimentos. 

 

3.1.8 Preparo das Soluções Estoque de Captadores de Spin 

 

Solução estoque do captador de spin 2-metil-2-nitrosopropano (MNP) (0,4 M) foi 

preparada em acetonitrila 1 h antes do uso e mantida no escuro até seu uso. Já as soluções 

estoque de DMPO (1 M) e DBNBS (50 mM) foram preparadas no tampão de reação 

empregado em cada experimento e mantidas no escuro e em banho de gelo seu uso. 

 

3.2 MÉTODOS 

 

3.2.1 Estudos Cinéticos com Peroxinitrito 

 

O monitoramento do decaimento temporal da absorbância do máximo de absorção do 

peroxinitrito (302 nm) foi realizado na ausência e presença de biacetilo, através de um 

espectrofotômetro comercial provido de stopped-flow da Applied Photophysics modelo SX-

18V com injeção pneumática simétrica (biacetilo, acetoína, metilglioxal, glioxal e AVS) ou 
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assimétrica na proporção de 25:1 (acroleína) de duas soluções estoque (A e B) a uma cela de 

quartzo. A temperatura da cela de reação e leitura foram eletronicamente monitoradas pelo 

equipamento, mantida constante a 25,0±0,2°C através de um banho de água circulante 

termostatizado. A solução A era composta pela solução estoque alcalina de peroxinitrito 

diluída em H2O gelada (200-500 µM) e a solução B por tampão fosfato de sódio na ausência 

ou presença de biacetilo, acetoína, metilglioxal, acroleína, glioxal ou AVS, sendo feitas as 

medidas em concentrações crescentes do composto alvo do peroxinitrito. As curvas de 

decaimento temporal da absorbância do sistema para biacetilo, acetoína, metilglioxal, 

acroleína e glioxal receberam o tratamento de pseudo-primeiraordem, obtendo-se assim os 

coeficientes angulares correspondentes às constantes de pseudo-primeiraordem aparentes 

kobs,ap (s
−1

) para cada curva. A constante de reação aparente de segunda ordem k2,ap (M
−1

s
−1

) 

para cada reação com peroxinitrito foi calculada pelo coeficiente angular da reta resultado da 

projeção de kobs,ap (s
−1

) pela concentração (M) do composto alvo do peroxinitrito utilizada, 

sendo cada ponto do gráfico o resultado de uma média de 9-12 experimentos independentes. 

Através do valor de k2,ap foi estimado o valor do k2 de reação no meio estudado para biacetilo, 

acetoína, metilglioxal, acroleína e glioxal através da equação proposta por Yang et al.
4
, k2 = 

k2,ap (1 + [hidratos] ÷ [composto carbonílico não hidratado]. O perfil de pH da reação foi 

obtido pelo traçado do gráfico dos resultados de kobs–k0 (s
−1

) em função do pH do tampão 

fosfato. O efeito da concentração de fosfato no meio foi avaliado pela projeção dos resultados 

de kobs–k0 (s
−1

) versus concentração do tampão fosfato de sódio utilizada, de força iônica 

constante igual a 2 (compensada pela adição de NaCl ao tampão), de pH 7,2. 

 

3.2.2 Oximetria 

 

As medidas da concentração de oxigênio para os sistemas biacetilo/peroxinitrito e 

metilglioxal/peroxinitrito foram realizadas em um oxímetro “Hansatech Oxygraph” equipado 
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com um eletrodo de Clark. Todas as medidas foram realizadas em tampão fosfato de sódio 

200 mM de pH 7,2 a 37°C ([O2 dissolvido] ≈ 220 µM
106

) no caso do biacetilo e a 25°C ([O2 

dissolvido] ≈ 240 µM
106

) no caso do metilglioxal. As corridas foram iniciadas com a adição da 

solução estoque alcalina de peroxinitrito com uma seringa de vidro à cela de leitura cotendo a 

solução tampão na ausência ou presença do composto carbonílico estudado já estabilizada e 

sob agitação eletromagnética constante. 

 

3.2.3 Ressonância Paramagnética Eletrônica 

 

A espectroscopia de ressonância paramagnética eletrônica é uma técnica que detecta 

espécies paramagnéticas, ou seja, que apresentam um elétron desemparelhado. É importante 

no estudo de metais de transição e de radicais livres. Nesta técnica, há acoplamento dos spins 

dos elétrons sob o campo magnético do equipamento, podendo o momento magnético de cada 

elétron ser paralelo (menor estado de energia) ou antiparalelo (maior estado de energia) ao 

sentido do campo magnético. A diferença de energia entre estes estados é igual a energia da 

radiação incidente na condição de ressonância, sendo esta responsável pelo sinal de 

ressonância paramagnética eletrônica. do núcleo do átomo contendo elétron desemparelhado 

tiver um spin nuclear diferente de zero, o átomo possui um campo magnético associado, 

originando um acoplamento hiperfino, causando o desdobramento do sinal, que também é 

afetado pelos demais átomos da espécie. Como nem sempre é possível observar diretamente 

os radicais livres pelo fato da sua concentração poder ser inferior ao limite de detecção do 

equipamento, ou de seu sinal não ser observável a temperatura ambiente, pode-se usar 

captadores de spin. Estes consistem na reação de adição do radical livre a um composto 

diamagnético que produz um radical livre de meia-vida maior e que pode ser acumulado, 

atingindo uma concentração detectável. Nitróxidos são relativamente estáveis, porque o 

elétron não emparelhado é estabilizado por ressonância
107

.  



47 

3.2.3.1 Experimentos Realizados em Celas 

 

Espectros de ressonância paramagnética eletrônica foram conduzidos a 20°C em um 

espectrômetro “Bruker EMX” em celas tipo “flat” de quartzo de 200 µL de capacidade em 

cavidade padrão (SD) para os experimentos com biacetilo e metilglioxal ou de alta 

sensibilidade (HS). O início da leitura dos espectros foi realizado após a tunagem do sistema e 

dado o tempo de incubação da amostra de reação de cada experimento. As amostras foram 

realizadas em tampão fosfato de sódio na presença de 20 mM de MNP, 10 mM de DBNBS ou 

100 mM de DMPO e na auência ou presença dos compostos carbonílicos estudados. A 

solução de peroxinitrito era a última a ser adicionada ao sistema, sob agitação com 

turbilhonamento em um agitador de tubos de ensaio “Vortex”. As condições instrumentais de 

leitura dos espectros estão marcadas nas legenda das figuras. 

 

3.2.3.2 Experimentos Realizados em Fluxo 

 

As experiências foram conduzidas à temperatura ambiente (20±2°C) em um 

espectrômetro “Bruker EMX” equipado com uma cavidade de fluxo Bruker ER 4117 D-MTV 

com um ressonador dielétrico dotado de misturador com 9 milímetros de distância entre a 

célula de mistura e o centro do ressonador. Os reagentes empregados foram colocados em 

seringas montadas sobre uma bomba (Harvard Apparatus 22) e injetados no ressonador sob 

fluxo constante. As condições experimentais e as configurações do equipamento são descritos 

nas legendas das figuras. O campo magnético foi calibrado com o nitróxido de 4-hidroxi-

2,2,6,6-tetrametilpiperidina-N-oxila (TEMPOL), cujo valor de g é 2,0056
108

. As simulações 

de computador de espectros foram realizadas usando o programa WINSIM
109

. 
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3.2.4 Análise de Produtos Finais de Reação do Sistema Biacetilo/Peroxinitrito por 

Eletroforese Capilar 

 

Os eletroferogramas referentes às análises das amostras finais de reação foram obtidos 

em um sistema de eletroforese capilar “Agilent Technologies”, modelo “HP 
3
D CE”, 

equipado com um detector com varredura de diodos fixado em 191 nm, com temperatura do 

sistema mantida eletronicamente a 25°C, em capilares de sílica fundida da “Polymicro 

Technologies” de 48,5 cm de comprimento total (40 cm até o detector) com 75 µm de 

diâmetro interno (375 µm de diâmetro externo). O eletrólito de corrida era composto por um 

tampão de 20 mM de tetraborato de sódio de pH 9,1 com 0,3 mM do inversor de fluxo 

brometo de cetiltrimetilamônio (CTAB). As amostras foram injetadas pelo método 

hidrodinâmico com 50 mbar de pressão por 3 s. A voltagem aplicada para a corrida foi 

constante de −22 kV. As amostras de reação foram preparadas para análise pela adição de 

água, solução de ácido fosfórico em concentração suficiente para manter o pH final da 

amostra de reação entre 7,1-7,5, biacetilo e, por último, peroxinitrito sob agitação vigorosa 

com turbilhonamento em um agitador de tubos de ensaio “Vortex”. Após no mínimo 4 min, 

padrão interno de ácido 2-hidroxiisobutírico (1 mM) foi adicionado à mistura final de reação e 

esta analisada no equipamento. Testes foram feitos com 20 min e 24 h de incubação, não 

sendo observadas mudanças consideráveis nos resultados das análises. 

 

3.2.5 Análise de Produtos Finais de Reação (Carboxilatos) do Sistema 

Metilglioxal/Peroxinitrito por Eletroforese Capilar 

 

Carboxilatos foram analisados com um sistema de eletroforese capilar (modelo P/ACE 

551) da Beckman Instruments (Fullerton, CA) equipado com um detector de UV com filtro 

regulado para 254 nm para a detecção indireta, a 25°C. O eletrólito de corrida foi de 10 mM 

de ácido 3,5-dinitrobenzóico (DNB), com 0,10 mM de CTAB (inversor de fluxo), com o pH 
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final ajustado para 3,6 pela adição de NaOH concentrado. Foram utilizados capilares de sílica 

fundida (Polymicro Technologies, Phoenix, AZ) de 50,0 cm de comprimento total, sendo 40 

cm de comprimento até o detector (efetivo) e 50 µm de diâmetro interno com 375 µM de 

diâmetro externo. A separação foi realizada a uma voltagem constante de −20 kV. As 

amostras foram injetadas hidrodinamicamente com 1 psi de pressão por 3 s. Alíquotas de 

peroxinitrito foram adicionadas à solução contendo metilglioxale ácido fosfórico (2,5-11,0 

mM) suficiente para se obter um pH final na faixa de 7,1-7,5 sob agitação vigorosa por 

Vortex imediatamente antes das análises. Ácido oxálico (1 mM) foi usado como padrão 

interno. 

 

3.2.6 Análise de Produtos Finais de Reação do Sistema Glioxal/Peroxinitrito por 

Eletroforese Capilar 

 

As análises de formiato foram realizadas num aparelho de eletroforese capilar 

Beckman P/551 equipado com um detector de UV com filtro regulado em 254 nm para a 

detecção indireta. O eletrólito de corrida 10 mM de DNB, com 0,10 mM de CTAB como 

inversor de fluxo eo pH final foi ajustado para 3,2 com adição de NaOH concentrado. Foram 

utilizados capilares de sílica fundida com 50 cm de comprimento total (40 cm efetivo até o 

detector) e 75 µM de diâmetro interior por 375 µM de diâmetro externo. A separação foi 

realizada a uma voltagem constante de −20 kV. Amostras das misturas de reação obtidas de 

1,0-10 mM glioxal tratados com 1,0-5,0 mM de peroxinitrito foram injetadas 

hidrodinamicamente a uma pressão de 1 psi por 3 s. 
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3.2.7 Análise das Biomoléculas Acetiladas pelo Sistema Biacetilo/Peroxinitrito por 

CLAE-EM 

 

As análises de CLAE-EM foram realizadas em um sistema “1100 Agilent HPLC” 

constituído por bomba binária, desgaseificador de soluções automático com compartimento 

termostatizado eletronicamente para amostras e da coluna, acoplados a um espectrômetro de 

massas de captura de íons do tipo quadrupolo triplo híbrido “2000 Q TRAP”. Para as corridas, 

foi usada uma coluna polar de fase reversa revestida por grupos éter-fenila “Synergi™ polar 

RP” com partículas de 4 µm e coluna de 150 mm de comprimento por 2,1 mm de diâmetro. O 

sistema de eluição foi constituído pelo solvente A: fase aquosa com 0,1% de ácido fórmico e 

1,0 mM de formiato de amônio, e pelo solvente B: 0,1% de ácido fórmico e 1,0 mM de 

formiato de amônio em 19 partes de acetonitrila para 1 parte de água em um fluxo de 250 

µL/min. Os produtos de reação com L-histidina foram analisados por eluição isocrática de 

95% do solvente A e 5 % do solvente B, enquanto que os produtos de reação com dGuo foram 

analisados por eluição em gradiente linear de 95% do solvente A por 30 s a 95% do solvente 

B até 7 min, mantendo 95% do solvente B até o final da corrida em 11 min. O volume de 

injeção foi de 5 µL em todas as análises. O espectrômetro de massas foi operado no modo 

positivo sob as seguintes condições instrumentais: voltagem: 4000 V; cortina de gás: 25; 

temperatura: 370°C;  

 

3.2.8 Análise de L-Lisina Acetilada pelo Sistema Metilglioxal/Peroxinitrito por 

Eletroforese Capilar Acoplada à EM 

 

Todas as análises foram realizadas em um sistema de eletroforese capilar P/ACE 

MDQ da Beckman Instruments, acoplado a um espectrômetro de massas da Thermo Finnigan 

modelo LCQ Ion Max avançado com uma fonte de íons por pulverização de elétrons e um 

analisador de captação de íons da Thermo Electron Corporation (Walthan, MA). O solvente 



51 

auxíliar (mistura de metanol/água/ácido acético, 50:49,5:0,5) foi bombeado (5 mL/min) para a 

interface com uma seringa de Hamilton (Reno, NV) instalado no espectrômetro de massas. 

Usou-se capilar de sílica fundida da Polymicro Technologies (Phoenix, AZ) com 

comprimento total de 90 cm e diâmetro interno de 50 µm. A separação foi realizada a uma 

voltagem constante (25 kV). O tampão de separação foi composto por acetato de amônio 50 

mM, pH 3,5. O capilar foi pré-condicionado com 1,00 M de NH4OH, água desionizada, e 

finalmente pelo tampão de separação por 5 minutos em cada etapa, a uma pressão de 50 psi. 

As amostras foram injetadas de forma hidrodinâmica a 2 psi por 10 s. As condições 

experimentais espectrometria de massas foram as seguintes: número de leituras, 3; tempo da 

leitura, 200 ms; temperatura do capilar, 275°C; tensão da pulverização de elétrons, 27 V, e 

deslocamento da lente de tubo, −8. Os experimentos de fragmentação foram realizados no 

modo de íon positivo com uma tensão de pulverização iónica de 4,5 kV. A seleção 

espectrometrica de massa foi realizada com o software 1.4 Xcalibur SR1 (Thermo Electron 

Corp), utilizando infusão direta de 20 µM de L-lisina, a uma pressão de 10 psi. Um sinal de 

limite mínimo de intensidade de 1 × 10
3
 foi definido para a aquisição dos dados. Nitrogênio 

foi utilizado como gás de nebulização e de varrimento à vazão de 15 e 5 unidades arbritárias, 

respectivamente, e hélio foi utilizado para o processo de fragmentação. 

 

3.2.9 Detecção de Emissão de O2 
1
∆g no Infravermelho 

 

A fotoemissão monomolecular em 1270 nm, atribuível ao decaimento do oxigênio  

singlete 
1
∆g ao estado triplete, foi monitorada por um equipamento de contagem de fótons 

montado conforme descrito na literatura
110,111

. O aparelho é constituído por um tubo 

fotomultiplicador resfriado a −80°C com nitrogênio líquido para reduzir efeitos de corrente. A 

potência foi fornecida por uma fonte de alimentação de alta tensão de corrente contínua, e o 

potencial aplicado foi fixado em −1,5 kV. A luz emitida pela amostra foi processada com uma 
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rede de difração capaz de selecionar comprimentos de onda na região do infravermelho. A 

saída do fototubo foi ligada ao computador e o sinal adquirido e processado digitalmente. As 

reações foram realizadas em solução de D3PO4/D2O de pD entre 7,1 e 7,5 por meio da adição 

da solução de alcalina de peroxinitrito a 25°C no escuro, conduzidas em cubeta de quartzo sob 

agitação eletromagnética contínua à temperatura ambiente. A adição de peroxinitrito se deu 

após aproximadamente 20 s de contagem de luz como linha base em cada experimento, e a 

área do pico referente à fotoemissão foi calculada pelo software Origin 7 Pro. 

 

3.2.10 Análise de AVSO2 da Captação Química de Oxigênio Singlete por AVS 

 

A geração de O2 (
1
Δg) pela reação do glioxal com peroxinitrito, em meio aerado, foi 

realizada na presença de AVS, reportado como captador específico deste estado de oxigênio 

excitado eletronicamente
100

. Para este fim, misturas finais de reação contendo glioxal e 

peroxinitrito na presença de AVS em D3PO4/D2O foram analisadas por CLAE (Shimadzu, 

Tóquio, Japão), acoplado a um detector de UV (λ = 215 nm). Um volume de 25 µL das 

misturas finais de reação foi injetado no equipamento de CLAE equipado com uma coluna da 

“Phenomenex Peixes” C-18 (250 mm comprimento por 4,6 mm de diâmetro com partículas 5 

µm). Um gradiente de metanol/acetonitrila (7:3, v:v) (solvente B) e formiato de amônio 25 

mM (solvente A) foi utilizado com fluxo de 0,80 mL/min. Os compostos foram eluidos 

através da manutenção de solvente B a 18% durante 30 min, sendo o solvente B aumentado de 

18% para 65% ao longo de 5 min. 

Já a identificação do AVSO2 gerado pelo sistema glioxal/peroxinitrito foi realizada em 

um sistema de CLAE (Shimadzu, Tóquio, Japão) acoplado a um espectrômetro de massas 

Quattro II (Micromass, Altricham, Reino Unido). Vinte microlitros da mistura final de reação 

foram injetados no equipamento de CLAE com uma coluna “Phenomenex Luna” C-18 (250 

mm de comprimento por 4,6 mm de diâmetro e partícula de 5 µm). Um gradiente de 
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metanol/acetonitrila (7:3, v:v) (solvente B) e formiato de amônio 25 mM (solvente A) foi 

utilizado a um fluxo de 0,80 mL/min. Os compostos foram eluídos através da manutenção de 

solvente B a 18% por 30 min, sendo o solvente B aumentado de 18 a 80% durante 10 

minutos, e mantendo o solvente B a 80% durante mais de 5 min.Subsequentemente, o 

solvente B foi devolvido para a condição inicial, de 18% ao longo de 2 min, e foi mantida a 

esta condição durante 10 min. O modo de monitoramento de reações múltiplas foi utilizado 

para comprovar a transição de massa específica de AVS
16

O2 (m/z 210:194) e AVS
18

O2 (m/z 

212:194), quando a reação foi processda com oxigênio marcado isotopicamente. A voltagem 

do capilar foi 3,5 kV, a energia de colisão 10 eV, a voltagem do cone de amostra 10 V e do 

cone de extração 4 V. As temperaturas da fonte e de dessolvatação foram mantidas a 100 e 

200°C, respectivamente. A coluna de separação por CLAE e as condições experimentais 

foram as mesmasdescritas acima. O fluxo dirigido para o espectrômetro de massa foi de 0,20 

mL/min. Os experimentos com oxigênio isotopicamente marcado (
18

O2) com AVS forem 

realizados após remoção do 
16

O2 na solução por congelamentos e descongelamentos 

sucessivos de uma solução de AVS 8,0 mM e 10,0 mM de glioxal em 1,0 mM de D3PO4/D2O 

sob vácuo. Este processo foi repetido pelo menos três vezes para assegurar a remoção 

completa de 
16

O2. Depois disso, todo o sistema foi ligado a um cilindro de gás a 0,5 atm 

contendo oxigênio isotopicamente marcado (
18

O2) e a solução agitada eletromagneticamente 

durante 5 min, seguindo-se a injecção de 4,5 mM de peroxinitrito através de um septo de 

borracha. Os controles negativos foram executados, substituindo-se
18

O2 por 
16

O2 ou N2. 
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4 RESULTADOS E DISCUSSÃO 
 

4.1 BIACETILO 

 

4.1.1 Estudo Cinético do Sistema Biacetilo/Peroxinitrito 

 

O monitoramento temporal da absorbância em 302 nm atribuível ao peroxinitrito (500 

µM) na presença de biacetilo (0-10 mM) em tampão fosfato de sódio 250 mM, pH 7,2, a 

25°C, revelou que quanto maior a concentração de biacetilo no meio, mais rápido é o 

decaimento da absorbância da solução (Figura 6). 

 
Figura 6. Decaimento Temporal da Absorbância de Peroxinitrito na Presença de Biacetilo. Peroxinitrito 

500 µM na ausência de biacetilo (a) e na presença de 2 mM (b), 4 mM (c), 6 mM (d), 8 mM (e) e 10 mM (f) de 

biacetilo em tampão fosfato de sódio 250 mM a 25°C. A abosrbância em 302 nm foi normalizada [(Abs – Abs∞) 

÷ (Abs0− Abs∞)]. 

 

O tratamento dos dados produziu as constantes de pseudo-primeira ordem, kobs,ap (s
−1

) 

da reação em função da concentração de biacetilo presente no meio (Figura 7). O coeficiente 

angular da reta obtida resultou no valor da constante de velocidade de segunda ordem 

aparente, k2,ap = 2,2 × 10
3
 M

−1
s

−1
. Este valor é próximo ao obtido anteriormente por Yang et 

al.
4
 (k2,ap = 3,3 × 10

3
 M

−1
s

−1
) que estudaram este mesmo sistema em tampão fosfato de 

potássio 125 mM de pH 7,4 a 22°C com acetonitrila (9:1 v/v). Levando-se em conta as 
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considerações destes autores de que (i) apenas a forma dicetônica do biacetilo sofre adição 

nucleofílica do peroxinitrito, (ii) a forma hidratada não sofre reação de substituição 

nucleofílica por peroxinitrito, (iii) 76% do biacetilo está presente no meio reacional na forma 

hidratada, e (iv) k2 = k2,ap× (1 + [biacetilohidratado] ÷ [biacetilo dicetônico]), podemos 

estimar que k2 = 1,0 × 10
4
 M

−1
s

−1
. Este valor é maior do que os publicados para a reação de 

peroxinitrito com compostos monocarbonílicos (4-100 M
−1

s
−1

) e bastante próximo ao valor 

obtido por Lymar & Hurst
97

 para a reação de peroxinitrito com CO2 a 24°C (k2 = 2,9 × 10
4
 

M
−1

s
−1

) e o obtido por Denicola et al.
98

 a 37°C (k2 = 5,8 × 10
4
 M

−1
s

−1
). 

 
Figura 7. Constante de Velocidade de Segunda Ordem Aparente da Reação de Peroxinitrito com Biacetilo. 

Projeção das constantes de pseudoprimeira ordem (kobs,ap) em função da concentração de biacetilo presente na 

solução (mM), cujo coeficiente angular fornece o valor de k2,ap = 2,2 × 10
3
 M

−1
s

−1
. 

 

Estudos do efeito do pH (6,4-8,0) do tampão fosfato de sódio 250 mM a 25°C presente 

no meio reacional foram conduzidos para peroxinitrito 500 µM na ausênciade biacetilo e 

presença de 1 mM de biacetilo. O tratamento dos dados cinéticos revelaram as constantes de 

pseudoprimeira ordem k0 e kobs, respectivamente, para cada valor de pH estudado. A projeção 

dos valores de kobs−k0 versus pH do tampão traçou o perfil de pH em forma de sino expresso 

na Figura 8. Este perfil apresenta uma porção ascendente de reatividade do peroxinitrito frente 

ao biacetilo até o pH de 7,2, e uma curva descendente após este pH. Este comportamento  

pode ser explicado como resultante de dois fatores: (i) aumento da concentração de 
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peroxinitrito com o aumento do pH (pKa ONOOH/ONOO
−
 = 7,2 para 500 mM de fosfato) e 

(ii) catálise ácida geral dos íons dihidrogenofosfato do tampão (pKa H2PO4
−
/HPO4

2−
 = 7,2), 

relatada por Yang et al.
4
 para biacetilo e outras cetonas. Ambos os fatores governam o 

aumento da velocidade da reação com o aumento do pH até 7,2, a partir do qual diminui a 

concentração do íon H2PO4
−
 catalisador da adição nucleofílica. Em outras palavras, o perfil de 

pH da reação deve espelhar a sobreposição das curvas de titulação do ácido peroxinitroso e do 

íon H2PO4
−
. 

 
Figura 8. Perfil de pH da Reação de Biacetilo com Peroxinitrito. Projeção das constantes de pseudo-primeira 

ordem obtidas com 1 mM de biacetilo e 500 µM de peroxinitrito, subtraído do valor da constante de pseudo-

primeira ordem da decomposição espontânea de peroxinitrito 500 µM em tampão fosfato de sódio 250 mM a 

25°C pelo pH de cada sistema tampão. 

 

4.1.2 Estudo Cinético do Sistema Acetoína/Peroxinitrito 

 

Para efeito de comparação, foi estudado o efeito da substituição do átomo de oxigênio 

de um grupo carbonílico do biacetilo por um grupo hidroxila, resultando em acetoína, o 

produto de redução do biacetilo por dois elétrons. 

O monitoramento temporal da absorbância do peroxinitrito (200 µM) em 302 nm na 

presença de acetoína (0-10 mM) em tampão fosfato de sódio 250 mM, pH 7,2, a 25°C, 

também revelou dependência da concentração, sendo mais rápido o decaimento quanto maior 

é a concentração de acetoína. O tratamento dos dados cinéticos da mesma forma já descrita 
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anteriormente produziu a reta da Figura 9, cujo coeficiente angular revelou uma constante de 

velocidade de segunda ordem aparente, k2,ap = 7,5 M
−1

s
−1

. Considerando que a hidratação da 

acetoína em água é praticamente desprezível
112

, pode-se estimar que k2 ≈ 7,5 M
−1

s
−1

. Este 

valor é comparável aos publicados para a reação de peroxinitrito com compostos 

monocarbonílicos (4-10
2
 M

−1
s

−1
), portanto pouco maior do que o relatado para acetona (k2 = 

4,2 M
−1

s
−1

)
4
 e bastante inferior do que o valor publicado por Lymar & Hurst para a reação de 

peroxinitrito com CO2 a 24°C
97

 e do que o valor aqui obtido e publicado para a reação de 

biacetilo com peroxinitrito a 25°C (k2 = 1,0 × 10
4
 M

−1
s

−1
)
113

. 

 
Figura 9. Determinação da Constante de Velocidade de Segunda Ordem da Reação de Peroxinitrito com 

Acetoína. Constantes de pseudo-primeira ordem (kobs,ap) em função da concentração de acetoína (mM), em em 

tampão fosfato de sódio 250 mM, pH 7,2, a 25°C. 

 

4.1.3 Estudo de Ressonância Paramagnética Eletrônica com Captação de Spin do 

Sistema Biacetilo/Peroxinitrito 

 

Usando 20 mM de MNP como captador de spin para radicais gerados pelo sistema 

biacetilo/peroxinitrito, em tampão fosfato de sódio aerado 500 mM, pH 7,2, a 20°C, após 4 

min de incubação, obteve-se um espectro de ressonância paramagnética eletrônica assinalável 

a um aduto centrado em carbono com o MNP, de constante de acoplamento hiperfino aN = 

0,83 mT, compatível com o valor de constante de acoplamento hiperfino do aduto do radical 

acetila com o MNP segundo a literatura
39,107,114

. Também foi possível observar que a 
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amplitude do sinal responde positivamente à concentração tanto de biacetilo quanto de 

peroxinitrito no meio reacional (Figura 10). Este resultado corrobora o mecanismo proposto 

de geração de radical acetila pelo sistema biacetilo/peroxinitrito, que inclui adição 

nucleofílica do peroxinitrito ao biacetilo seguida de homólise de ligação O−O do aduto de 

adição com perda de 
●
NO2 e posterior clivagem da ligação 

2
C−

3
C ao radical acetila e acetato 

(Esquema 10). 

 

 
Figura 10. Espectros de Ressonância Paramagnética Eletrônica do Sistema Biacetilo/Peroxinitrito na 

Presença de MNP como Captador de Spin. Reação realizada em tampão fosfato de sódio 500 mM, pH 7,2, na 

presença de 20 mM de MNP e com 4 min de tempo de incubação a 20°C. A: Biacetilo (10 mM) na ausência (a) e 

na presença de 1 mM (b), 2,5 mM (c), e 5 mM (d) de peroxinitrito. B: Peroxinitrito (2,5 mM) na ausência (a) e 

na presença de 5 mM (b), 10 mM (c), e 20 mM (d) de biacetilo. Os espectros obtidos são compatíveis com o 

aduto de MNP-CH3CO
●
, cujo aN = 0,83 mT. Condições instrumentais: amplitude de modulação, 0,1 mT; 

potência de microonda, 20,21 mW; ganho do equipamento, 2,52 × 10
3
. 

 

Na presença de bicarbonato (0-20 mM), 5 mM de biacetilo e 2,5 mM de peroxinitrito, 

pode-se observar que quanto maior é a concentração de bicarbonato no meio, maior é a 

supressão do sinal do aduto do radical acetila com MNP, sendo esta total para 20 mM de 

bicarbonato (Figura 11). Este resultado demonstra uma possível competição entre o biacetilo e 

o CO2 para a adição nucleofílica do peroxinitrito, visto que ambos têm constantes de 
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velocidade de valores próximos em condições semelhantes (k2,biacetilo = 1,0 × 10
4
 M

−1
s

−1
, 

25°C
113

; k2,CO2 = 2,9 × 10
4
 M

−1
s

−1
, 24°C)

97
. 

 
Figura 11. Efeito da Adição de Bicarbonato na Amplitude do Sinal do Espectro de Ressonância 

Paramagnética Eletrônica Atribuído ao Aduto MNP-CH3CO• Oriundo do Sistema Biacetilo/Peroxinitrito 

na Presença de MNP. Reação conduzida em tampão fosfato de sódio 200 mM, pH 7,2, na presença de 20 mM 

de MNP e com 4 minutos de incubação a 20°C. Biacetilo (5,0 mM) e peroxinitrito (2,5 mM) na ausência (a) e na 

presença de 2,5 mM (b), 5,0 mM (c), 10,0 mM (d), e 20 mM (e) de bicarbonato. Condições instrumentais: 

amplitude de modulação, 0,1 mT; potência de microonda, 20,21 mW; ganho do equipamento, 2,52 × 10
3
. 

 

4.1.4 Oximetria do Sistema Biacetilo/Peroxinitrito 

 

O monitoramento da concentração de oxigênio na solução contendo apenas 

peroxinitrito (0,25-1,0 mM) em tampão fosfato de sódio 200 mM, pH 7,2, a 37°C, mostrou 

liberação espontânea de oxigênio. Na presença de biacetilo (1,0-5,0 mM), essa produção é 

compensada pelo consumo do oxigênio presente na solução pelos radicais intermediários da 

reação. Como esperado, na ausência de peroxinitrito (controle), biacetilo não consumiu 

oxigênio durante o tempo monitorado (60 s). Fixando a concentração de peroxinitrito em 1 

mM e variando a de biacetilo (1,0-5,0 mM) (Figura 12A), observou-se que quanto maior é a 

concentração de biacetilo, mais rápido e maior é o consumo de oxigênio da solução. Do 

mesmo modo, o aumento da concentração de peroxinitrito de 0,25-1,5 mM (Figura 12B) 

acelera o consumo do oxigênio dissolvido no meio reacional. Este consumo de oxigênio pelo 
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sistema é atribuível à reação do radical acetila gerado na reação com o oxigênio molecular 

dissolvido o qual deve gerar como produto final ácido acético, conforme proposto pelo 

mecanismo expresso no Esquema 11 da hipótese de trabalho. 

 
Figura 12. Oximetria do Sistema Biacetilo/Peroxinitrito. Experimentos realizados em tampão fosfato de sódio 

250 mM, pH 7,2, a 25°C. A: Biacetilo (5,0 mM) (controle) na ausência de peroxinitrito (a) e biacetilo 1,0 mM 

(b), 2,0 mM (c), 3,0 mM (d), e 5,0 mM (e), tratado com peroxinitrito (1,0 mM). B: Biacetilo (1,0 mM) na 

ausência (a) e na presença de 0,25 mM (b), 0,50 mM (c), 0,75 mM (d), 1,0 mM (e), 1,25 mM (f), e 1,5 mM (g) 

de peroxinitrito. 

 

4.1.5 Demonstração por Eletroforece Capilar da Geração de Acetato pelo Sistema 

Biacetilo/Peroxinitrito 

 

Peroxinitrito foi adicionado nas soluções aquosas contendo biacetilo e ácido fosfórico 

em água em microtubos de centrifugação de 2,0 mL cobertos com papel alumínio para 

minimizar o efeito da luz na reação. Para prevenir a interferência de fosfato em altas 

concentrações nos eletroferogramas, as reações tiveram o pH final medido e apenas as 

amostras com pH final na faixa de 7,1-7,5 foram analisadas por eletroforese capilar. A 

concentração de ácido fosfórico adicionado na solução antes da reação com o peroxinitrito foi 

previsto por cálculos de titulação com o objetivo de produzir um pH final igual a 7,2. Os 

eletroferogramas obtidos através das análises (simplificado na Figura 13) demonstram que 

acetato é produzido pelo sistema biacetilo/peroxinitrito, que a produção de acetato é 

dependente da concentração de ambos os reagentes. Espera-se que cada molécula de biacetilo 

gere duas moléculas de ácido acético, porém o cálculo da esquiometria desta reação é 
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dificultado pelo fato de que (i) o peroxinitrito, quando isolado, sofrer isomerização 

espontânea a nitrato (30%), (ii) o biacetilo está presente nas formas livre e monohidratada em 

solução e (iii) o radical acetila pode recombinar-se a biacetilo. Desta forma, estabelece-se uma 

competição entre vários eventos concomitantes e sucessivos, o que exige um tratamento 

cinético mais apurado dos dados para o cálculo inequívoco do rendimento da reação. Porém, 

em situações de excesso de biacetilo, este rendimento pode ser até mesmo estequiométrico à 

concentração de peroxinitrito adicionado, estando os valores sumarizados na Tabela 2. Estes 

resultados confirmam a hipótese de que radical acetila na presença de O2 gera acetato, 

conforme proposto no Esquema 11. Traços de acetato (0,09 mM de acetato a partir de 5,0 mM 

de biacetilo) foram encontrados no experimento-controle, realizado na ausência de 

peroxinitrito, sendo este acetato gerado provavelmente pela oxidação de biacetilo pelo 

oxigênio dissolvido no meio catalisada por íons de metais de transição contaminantes (ferro, 

cobre). 

 
Figura 13. Eletroferograma Indicativo da Presença  de Acetato na Mistura Final de Reação de 

Biacetilo/Peroxinitrito. A reação foi realizada na presença (A) e ausência (B) de biacetilo. C: Mistura-padrão de 

reação: acetato + 2-hidroxi-isobutirado (padrão interno). Condições instrumentais: Eletrólito de corrida: 20 mM 

de tetraborato de sódio com 0,30 mM de CTAB de pH 9,0; Capilar de sílica fundida com comprimento até o 

detector de 40 cm, comprimento total de 48,5 cm, e diâmetro interno de 75 mm; Detecção em 191 nm; Voltagem 

de separação de −22 kV; Injeção das amostras a 50 mbar por 3s a 25°C. Equipamento Aligent CE3D. 

Identificação dos compostos químicos: 1, brometo (pico de sistema oriundo do CTAB); 2, nitrito + nitrato; 3, 

fosfato; 4, acetato; 5, 2-hidroxiisobutirato. 
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Tabela 2. Rendimentos Químicos de Acetato (mM) Produzidos pela Reação de Biacetilo com Peroxinitrito. 

[Peroxinitrito], 

mM 

[Biacetilo], mM 

0,50 2,0 5,0 

0,00 Não detectado Não detectado 0,09  0,04 

0,19 0,24  0,03 0,46  0,05 0,52  0,05 

0,25 0,32  0,03 0,57  0,06 0,65  0,06 

0,38 0,37  0,04 0,72  0,07 0,94  0,09 

0,56 0,41  0,04 1,01  0,06 1,2  0,1 

0,75 0,54  0,04 1,18  0,09 1,6  0,1 

 

A produção de acetato observada para o sistema biacetilo/peroxinitrito contradiz o 

estudo realizado por Yang et al.
4
 ao adicionar 0,322 mM de peroxinitrito a uma solução 1,61 

mM de biacetilo em tampão fosfato de potássio 160 mM, pH 7,4, e analisar por cromatografia 

gasosa a quantidade de biacetilo presente na solução após a reação, concluindo que pelo 

método utilizado não havia consumo expressivo de biacetilo pelo peroxinitrito. 

 

4.1.6 Demonstração da Acetilação de Biomoléculas peloSistema Biacetilo/Peroxinitrito 

por CLAE/EM 

 

4.1.6.1 Acetilação de L-Histidina 

 

O cromatograma com detecção por espectrometria de massas monitorada no modo 

positivo em 198 u, correspondente a um aduto protonado de acetil-L-histidina (m/z 198), de 

uma mistura final de reação contendo 2,0 mM de L-histina, 5 mM de biacetilo e 2,0 mM de 

peroxinitrito em tampão fosfato de sódio aerado 200 mM, pH 7,2, a 25°C, está representado 

na Figura 14A. Produtos atribuíveis à poliacetilação de histidina (monitoramento de 240 ou 

282 u) não foram detectados. O espectro de massas do aduto de 198 u está representado na 

Figura 14B e é compatível com um aduto protonado de acetil-L-histidina, não sendo possível 

apenas por espectrometria de massas atribuir inequivocamente a posição da acetilação. Como 
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aminoácidos de cadeia apolar como alanina, valina e leucina também sofrem reações de 

acetilação pelo mesmo sistema nas mesmas condições,
115

 e que estudos teóricos conduzidos 

por Kyne et al.
116

 com metanoamina, etileno e aminoetileno indicaram que a energia de 

ativação para a adição de radical acetila às ligações C=N e C=C são muito menores no 

segundo caso, o qual prediz a formação de um radical centrado em carbono caso a formação 

do aduto ocorresse através da adição do radical acetila ao anel imidazólico da histidina, é 

tentador propor a acetilação como produtora do isômero 

N-acetil-L-histidina.  

 
Figura 14. Análise por CLAE-EM/EM da Reação de Biacetilo com Peroxinitrito na Presença de L-

Histidina. A: Cromatograma da mistura final de reação de 5,0 mM de biacetilo tratado com 2,0 mM de 

peroxinitrito na presença de 2,0 mM de L-histidina em 200 mM de tampão fosfato pH 7,2 a 25°C com 

monitoramento por espectrometria de massas a 198 u. B: Espectro de massas compatível com o de acetil-L-

histidina do pico de tempo de retenção de 1,80 min. 
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Este resultado comprova nossa hipótese de que a acetilação radicalar de resíduos de 

aminoácidos pelo radical acetila gerado pelo sistema biacetilo/peroxinitrito pode ocorrer in 

vitro, sendo necessários estudos para demonstrar se esse tipo de reação pode ocorrer in vivo. 

De fato, a acetilação de resíduos de aminoácidos de peptídeos e de proteínas é um fator 

importante na bioquímica, havendo inúmeras pesquisas sobre a ação das enzimas acetilases e 

desacetilases como fatores de modulação de transcrição e expressão
117

, o que nos levou a 

cogitar a hipótese de que a acetilação radicalar desses resíduos in vivo pode alterar a 

homeostase celular. 

 

4.1.6.2 Acetilação de dGuo 

 

O cromatograma da mistura final de reação de biacetilo 5,0 mM com peroxinitrito 2,0 

mM em tampão fosfato 200 mM, pH 7,2, a 25°C, na presença de 2,0 mM de dGuo foi obtido 

pelo monitoramento no modo positivo em 310 u (correspondente ao aduto protonado da dGuo 

monoacetilada) como precursor e está expresso na Figura 15A. Três picos (1, 2 e 3) com a 

mesma relação massa/carga de 310 u apareceram no cromatograma, sugestivos da formação 

de três isômeros derivados da acetilação da dGuo. Os espectros de massa/massa dos analitos 

de 1-3 estão demonstrados pelos espectros presentes na Figura 15B-D, respectivamente. Os 

analitos 1 e 2 apresentaram espectros de massas similares enquanto que o analito 3 não 

originou o fragmento m/z 194, sugerindo a acetilação na região da guanina somente com o m/z 

194 referente a acetilguanina. Além disso, experimentos conduzidos pelo monitoramento no 

modo positivo em 352 e 394 u, referentes aos precursores da dGuo di- e tri-acetilada, 

respectivamente, demonstraram que apenas o íon de m/z 352 foi detectado (não mostrado). 

Ainda com o objetivo de comprovar que o analito 3 não produz o fragmento 194, um 

experimento EM
3
 foi conduzido usando o íon m/z 310 como precursor 1 e o 194 como 

precursor 2, não observado o analito 3 (não mostrado). Esses resultados podem ter 
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implicância bioquímica, sendo uma nova fonte de lesão em DNA, mais provavelmente 

mitocondrial, o qual em microambientes pode estar susceptível à formação de peroxinitrito e 

biacetilo em situações de alcoolemia. Nukaya et al.
118

 também relataram a acetilação de dGuo 

na incubação de café com metilglioxal e peróxido de hidrogênio. 

 
Figura 15. Estudos de CLAE-EM/EM dos Produtos de Reação de Biacetilo com Peroxinitrito na Presença 

de dGuo. A: Cromatograma da mistura final de reação de 5,0 mM de biacetilo tratado com 2,0 mM de 

peroxinitrito na presença de 2,0 mM de dGuo em 200 mM de tampão fosfato pH 7,2 a 25°C. Picos 1, 2 e 3, 

atribuíveis aos adutos formados entre a dGuo e o radical acetila, foram monitorados em 310 u. Inserção em A 

mostra o rendimento do aduto do pico 1 em concentrações crescentes de biacetilo. B-D: Espectros de massas 

compatíveis com a acetil-dGuo dos picos 1-3, respectivamente. 
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4.2 METILGLIOXAL 

 

4.2.1 Estudo Cinético do Sistema Metilglioxal/Peroxinitrito 

 

O monitoramento da absorbância de peroxinitrito (200 µM) em 302 nm em função do 

tempo na presença de metilglioxal (0-20 mM) em tampão fosfato de sódio 250 mM, pH 7,2 a 

25°C, revelarou que a velocidade de consumo de peoxinitrito aumenta com o aumento da  

concentração de metilglioxal no meio (Figura 16). 

 
Figura 16. Efeito da Concentração de Metilglioxal na Velocidade de Consumo de Peroxintitrito. 

Absorbância normalizada [(Abs – Abs∞) ÷ (Abs0− Abs∞)] de peroxinitrito 200 µM em 302 nm foi acompanhada 

em função tempo na ausência de metilglioxal (a) e na presença de 2 mM (b), 3 mM (c), 4 mM (d), 5 mM (e), 7,5 

mM (f), 10 mM (g), e 20 mM (h) de metilglioxal em tampão fosfato de sódio 250 mM a 25°C. 

 

 O tratamento dos dados da cinética de segunda ordem (primeira ordem para ambos os 

reagentes) através de pseudo-primeira ordem, forneceu as constantes de pseudo-primeira 

ordem aparente kobs,ap (s
−1

) em função da concentração de metilglioxal presente no meio. A 

projeção dos valores de kobs,ap para cada concentração de metilglioxal resultou na Figura 17, 

cujo coeficiente angular da reta calculada pelos seus pontos resultaram revelou k2,ap = 1,0 × 

10
3
 M

−1
s

−1
. 
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Figura 17. Constante de Velocidade de Segunda Ordem Aparente para a Reação de Metilglioxal com 

Peroxinitrito. Projeção das constantes kobs,ap pela concentração de metilglioxal presente na solução (mM), cujo 

coeficiente angular da curva é correspondente ao k2,ap = 1,0 × 10
3
 M

−1
s

−1
. 

 

Considerando que (i) apenas a forma ceto-aldeídica do metilglioxal seja reativa para 

adições nucleofílicas do peroxinitrito, (ii) as formas hidratadas não são tão reativas, (iii) 

aproximadamente apenas 1% do metilglioxal está presente no meio reacional na forma ceto-

aldeídica
36

, e (iv) k2 = k2,ap (1 + [metilglioxal hidratado] ÷ [metilglioxal ceto-aldeídico]
4
, 

pode-se estimar que k2 ≈ 1,0 × 10
5
 M

−1
s

−1
. Este valor é maior do que os publicados para a 

reação de peroxinitrito com compostos monocarbonílicos (4-10
2
 M

−1
s

−1
), CO2 e biacetilo

4,113
. 

Estudos do efeito do pH (6,2-8,2) do tampão fosfato de sódio 250 mM a 25°C presente 

no meio reacional foram conduzidos para peroxinitrito 200 µM na ausência de metilglioxal e 

presença de 3,0 mM de metilglioxal cujo tratamento dos dados cinéticos revelaram as 

constantes de pseudo-primeira ordem k0 e kobs, respectivamente, para cada valor de pH 

estudado. Projetando os valores de kobs−k0 pelo pH do tampão, obtivemos o perfil de pH 

expresso na Figura 18. Este perfil de pH revela uma curva compatível com uma equação de 

terceiro grau de reatividade ascendente do peroxinitrito frente ao metilglioxal até o pH de 7,2, 

com uma curva inflexão em valores próximos a 7,2 e consequente aumento após 7,6. Este 

fenômeno pode ser explicado como a soma de três fatores: (i) aumento da concentração de 

peroxinitrito com o aumento do pH (pKa ONOOH/ONOO
−
 = 7,12 para 250 mM de fosfato)

92
, 
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(ii) um efeito de catálise ácida geral do ácido di-hidrogenofosfórico do tampão fosfato (pKa 

H2PO4
−
/HPO4

2−
 = 7,2), e (iii) a uma possível catálise de desidratação do metilglioxal 

hidratado pelo íon HPO4
2−

 para pHs acima de 7,2, conforme proposto e observado por 

Thornalley e colab.
36

 para seus estudos com o sistema aminoguanidina/metilglioxal.  

A ocorrência de catálise geral básica e ácida do ânion fosfato na reação de 

peroxinitrito com metilglioxal foi suportada pela dependência linear de kobs(4,0 mM metilglioxal, 200 

µM peroxinitrito)−k0 pela concentração do tampão fosfato de sódio de pH 7,2 utilizado (0,05-0,50 

M), a uma força iônica constante igual a 2 corrigida pela adição de NaCl nos tampões 

empregados (Figura 19). 

 

 
Figura 18. Perfil de pH obtido para a Reação de Metilglioxal com Peroxinitrito. Projeção de kobs−k0 pelo pH 

do tampão utilizado para a reação de metilglioxal (3,0 mM) e peroxinitrito (200 µM) em tampão fosfato de sódio 

250 mM a 25°C. 
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Figura 19. Efeito da Concentração do Tampão Fosfato de Sódio na Velocidade da Reação de Metilglioxal 

com Peroxinitrito. Metilglioxal 4 mM com peroxinitrito 200 µM em tampão fosfato de sódio (50-500 mM) de 

força iônica 2 corrigida pela adição de NaCl a cada sistema tampão. Projeção de kobs−k0 pela concentração do 

tampão demonstra a catálise de fosfato na reação de adição nucleofílica de peroxinitrito ao metilglioxal. 

 

4.2.2 Estudo Cinético do Sistema Acroleína/Peroxinitrito 

 

Para fins de comparação, pelo fato de a acroleína ser um aldeído tóxico bastante 

reativo e de importância bioquímica, e por esta possuir dois sítios de adição nucleofília (um 

para adições concertadas no carbono β a carbonila e outro para adições no carbono aldeídico), 

mostrou-se interessante fazer o estudo cinético da reação de peroxinitrito com acroleína. 

Experimentos de monitoramento da absorbância de peroxinitrito (200 µM) em 302 

nm, em função do tempo na presença de acroleína (0-40 mM) em tampão fosfato de sódio 500 

mM, pH 7,2, a 25°C, revelaram que a velocidade de reação responde positivamente ao 

aumento da concentração de acroleína no sistema. Analisando os dados por pseudo-primeira 

ordem, obteve-se as constantes de pseudo-primeira ordem kobs,ap (s
−1

) em função da 

concentração de acroleína presente na solução, cuja projeção dos valores das constantes de 

pseudo-primeira ordem para cada concentração de acroleína estudada resultaram na Figura 

20. O coeficiente angular da reta calculada pelos seus pontos resultaram no valor da constante 

de velocidade de segunda ordem aparente, k2,ap = 5,0 × 10
2
 M

−1
s

−1
. Considerando que (i) 
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apenas a forma livre acroleína seja reativa para adições nucleofílicas do peroxinitrito, (ii) a 

forma hidratada (3-hidroxipropanal) não seja reativa, (iii) 93% da acroleína está presente no 

meio reacional na forma hidratada
119

, e (iv) k2 = k2,ap × (1 + [acroleínahidratada] ÷ [acroleína 

livre])
4
, pode-se estimar que k2 = 7,0 × 10

3
 M

−1
s

−1
. Este valor é uma ordem de grandeza 

superior ao descrito na literatura para compostos monocarbonílicos (4-100 M
−1

s
−1

). 

Já o estudo do pH na velocidade da reação (Figura 21) demonstrou que uma curva em 

forma de sino com máximo em pH 6,8 e um ligeiro aumento em pH acima de 8,0. Este perfil 

de pH também pode ser explicado pelos três fatores já discutidos anteriormente: (i) a parte 

ascendente da curva (6,2-6,8) reflete o aumento da concentração de peroxinitrito no meio 

reacional (pKa ≈ 7,33 para 650 mM de fosfato); (ii) a parte descendente é atribuída à 

diminuição daconcentração de H2PO4
−
 (pKa = 7,2), o qual é um catalizador geral básico para 

a reação de adição nucleofílica; (iii) uma possível catálise geral básica de desidratação da 

acroleína pelo aumento de íons HPO4
2−

 no meio reacional, a exemplo do descrito para o 

estudo da reação de metilglioxal com a aminoguanidina por Thornalley et al.
36

. 

A ocorrência da catálise geral básica e catálise geral ácida por fosfato na reação de 

peroxinitrito com acroleína, também observada para metilglioxal/peroxinitrito
120

 e 

biacetilo/peroxinitrito
4
, foi corroborada pela dependência linear de kobs−k0 na concentração do 

tampão fosfato de sódio de pH 7,2 utilizado (0,096-0,96 M, força iônica constante corrigida 

pela adição de NaCl) (Figura 22).  
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Figura 20. Constante de Velocidade de Segunda Ordem Aparente da Reação de Acroleína com 

Peroxinitrito. Projeção dos valores da constante de pseudo-primeira ordem pela concentração de acroleína 

presente no meio a 25°C em tampão fosfato de sódio 500 mM, pH 7,2, na presença de 200 µM de peroxinitrito. 

 
Figura 21. Perfil de pH da Reação de Acroleína com Peroxinitrito. Projeção de kobs−k0 pelo pH do tampão 

utilizado para a reação de acroleína (30 mM) e peroxinitrito (200 µM) em tampão fosfato de sódio 700 mM a 

25°C. 

 
Figura 22. Efeito da Concentração do Tampão Fosfato de Sódio na Velocidade da Reação de Acroleína 

com Peroxinitrito. Acroleína (20 mM) com peroxinitrito (200 µM) em tampão fosfato de sódio (0,096-0,96 M) 

de força iônica constante corrigida pela adição de NaCl a cada tampão a 25°C. Projeção de kobs−k0 pela 

concentração do tampão demonstra a catálise de fosfato na reação de adição nucleofílica de peroxinitrito a 

acroleína. 
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4.2.3 Estudo de Ressonância Paramagnética Eletrônica com Captação de Spin do 

Sistema Metilglioxal/Peroxinitrito 

 

4.2.3.1 Experimentos com MNP como Captador de Spin 

 

Usando 20 mM de MNP como captador de spin para radicais gerados pelo sistema 

metilglioxal/peroxinitrito, em tampão fosfato de sódio aerado 250 mM, pH 7,2 a 20°C, após 4 

min de incubação, pode-se observar em celas do tipo “flat” de quartzo um espectro de 

ressonância paramagnética eletrônica atribuível ao  aduto MNP-CH3CO
●
 com aN = 0,83 

mT
39,107,114

. Também foi possível observar que a amplitude do sinal aumenta com o aumento 

da concentração de metilglioxal ou de peroxinitrito (Figura 23). Este resultado corrobora o 

mecanismo proposto pela rota 1 do Esquema 12 da reação de geração de radical acetila pelo 

sistema metilglioxal/peroxinitrito após a adição nucleofílica do peroxinitrito a carbonila 

aldeídica do metilglioxal com subsequente homólise de ligação O−O do aduto de adição com 

perda de 
●
NO2 e posterior clivagem da ligação C

1
−C

2
 produzindo radical acetila e formiato. O 

aduto de radical formila com MNP, de aN = 0,70-0,77 mT e aH = 0,14-0,25 mT
121

, não foi 

observado nos experimentos realizados, fortalecendo a hipótese de ocorrência predominante 

da  rota 1 do Esquema 12. No entanto, experimentos posteriores com glioxal, a serem 

detalhados em ítem específico, mostraram que a captação de radical formila pelo MNP não é 

uma tarefa trivial, enquanto que a formação do aduto do radical acetila com MNP é bastante 

favorável em relação a outros radicais centrados em carbono
122

.  O fato do aduto do  radical 

formila com MNP não ter sido detectado nesses experimentos não exclui a possibilidade de 

ocorrência da rota 2, tal como proposto inicialmente
120

. 

Na presença de bicarbonato (0-12,5 mM), 20 mM de metilglioxal e 2,5 mM de 

peroxinitrito, pode-se observar que quanto maior é a concentração de bicarbonato no meio, 

maior é a supressão do sinal causada por ele, sendo esta total para concentrações acima de 10 

mM de bicarbonato (Figura 24). Este resultado demonstra uma possível competição do 
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metilglioxal com o CO2 pela a adição nucleofílica do peroxinitrito, visto que ambos têm 

constantes de velocidade de valores próximos emcondições similares (k2,metilglioxal ≈ 1,0 × 10
5
 

M
−1

s
−1

, 25°C
120

; k2,CO2 = 2,9 × 10
4
 M

−1
s

−1
, 24°C

97
), e que apenas aproximadamente 1% do 

metilglioxal presente no meio reacional está na forma ceto-aldeídica
36

. 

 

 
Figura 23. Espectros de Ressonância Paramagnética Eletrônica do Sistema Metilglioxal/Peroxinitrito na 

Presença de MNP como Captador de Spin. Experimentos realizados em tampão fosfato de sódio 250 mM, pH 

7,2 a 20°C após 4 min de incubação na presença de 20 mM de MNP. A: Peroxinitrito 1,5 mM na ausência (a) e 

presença de 5,0 mM (b), 10,0 mM (c), e 20,0 mM (d) de metilglioxal. B: Metilglioxal 10 mM na ausência (a) e 

presença de 0,5 m M (b), 1,5 mM (c), e 2,5 mM (d) de peroxinitrito. O sinal obtido é um triplete de aN = 0,83 mT 

atribuível ao aduto MNP-CH3CO
●
. Condições instrumentais: amplitude de modulação, 0,1 mT; potência de 

microonda, 20,17 mW; ganho do equipamento, 2,52 × 10
4
. 

 

 
Figura 24. Efeito da Supressão do Sinal do Aduto MNP-CH3CO

●
 com a Adição de Bicarbonato no Sistema 

Metilglioxal/Peroxinitrito. Experimentos realizados em tampão fosfato de sódio 250 mM, pH 7,2 a 25°C após 4 

min de incubação na presença de 20 mM de MNP como captador de spin e bicarbonato de sódio. Metilglioxal 20 

mM com peroxinitrito 2,5 mM na ausência (a) e presença de 2,5 mM (b), 5,0 mM (c), 7,5 mM (d), 10,0 mM (e), 

e 12,5 mM (f) de bicarbonato de sódio. Condições instrumentais: amplitude de modulação, 0,1 mT; potência de 

microonda, 20,17 mW; ganho do equipamento, 2,52 × 10
4
. 
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4.2.3.2 Experimentos com DBNBS como Captador de Spin 

 

Para complementar os estudos de captação de spin com MNP, também foi usado o 

DBNBS (10 mM) para o estudo do sistema metilglioxal/peroxinitrito em tampão fosfato de 

sódio aerado 250 mM, pH 7,2 a 20°C, após 2,5 min de incubação. O experimento controle 

com 20 mM de metilglioxal no meio reacional não produziu sinais (Figura 25a). O 

experimento controle com 1,5 mM de peroxinitrito mostrou a formação de um aduto de 

oxidação do DBNBS
123

, assinalável a DBNBS-OH
●
, de aN = 1,24 mT e aH = 0,06 mT 

(marcado com “X” na Figura 25bc). Este aduto pode ser associado à decomposição 

espontânea do peroxinitrito no tampão fosfato, em 
●
NO2 e 

●
OH. Já o sistema completo, 

composto de 20 mM de metilglioxal e 1,5 mM de peroxinitrito, além do sinal marcado com 

“X”, também foi observado um sinal atribuível ao aduto DNBNS-CH3
●
, de aN = 1,42 mT, aH 

= 1,34 mT e aH(m) = 0,07 mT
124–126

 (Figura 25c). A geração de radical metila pelo sistema 

metilglioxal/peroxinitrito pode ser esperada pela descarbonilação espontânea do radical 

acetila gerado pela rota 1 do Esquema 12, ou então pela rota 2b do mesmo Esquema 12. 

 
Figura 25. Ressonância Paramagnética Eletrônica com DBNBS como Captador de Spin para o Sistema 

Metilglioxal/Peroxinitrito. Experimentos realizados em tampão fosfato de sódio 250 mM, pH 7,2, a 20°C, após 

2,5 min de incubação, na presença de 10 mM de DBNBS. (a) Metilglioxal 20 mM, (b) peroxinitrito 1,5 mM 

(sinal marcado com “X” compatível com o aduto DBNBS-OH
●
 de aN = 1,24 mT e aH = 0,06 mT, e (c) 

metilglioxal 20 mM com peroxinitrito 1,5 mM (sinal marcado como “X” compatível com o aduto DBNBS-OH
●
 

e outro sinal de aN = 1,42 mT, aH = 1,34 mT, e aH(m) = 0,06 mT compatível com o aduto DBNBS-CH3
●
. 

Condições instrumentais: amplitude de modulação, 0,1 mT; potência de microonda, 20,17 mW; ganho do 

equipamento, 2,52 × 10
5
. 
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4.2.4 Ressonância Paramagnética Eletrônica com Captação de Spin do Sistema 

Metilglioxal/Peróxido de Hidrogênio 

 

Ao se substituir peroxinitrito por peróxido de hidrogênio, um nucleófilo pouco potente 

em pH 7,2 (pKa 11,7 a 25°C)
127

, também deve ocorrer, embora mais lentamente, sua adição 

ao metilglioxal, com posterior homólise da ligação O−O do aduto de adição formado, gerando 

o mesmo radical oxila oriundo de metilglioxal, cuja clivagem homolíticaC
1
−C

2
 gera radical 

acetila e formiato. De fato, em estudos conduzidos com 20 mM de MNP em tampão fosfato 

de sódio 250 mM, pH 7,2, a 20°C, com metilglioxal (0-20 mM) e peróxido de hidrogênio (0-

20 mM), após 4 min de incubação, foi possível observar a formação de radicais centrados em 

carbono, sendo um triplete, marcado com “X”, de aN = 0,83 mT na Figura 26, atribuível ao 

aduto MNP-CH3CO
●
, e um sexteto marcado com “I” de aN = 1,54 e aH(2) = 0,61, não 

identificado, podendo ser referende à produtos de oxidação direta do metilglioxal com o 

peróxido de hidrogênio. Também foi observado um sinal triplete no controle e nas misturas 

finais de reação marcado com “O”, de aN = 1,71 mT, atribuível à captação do radical t-butil 

de decomposição do MNP no tampão pelo próprio MNP
107

 (Figura 26). Quando empregadas 

altas concentrações de metilglioxal (30 mM) (Figura 26Bd), o sinal se torna bastante ruidoso 

devido à formação espontânea de bolhas na cubeta de leitura, difícultando a observação dos 

adutos. 

Esses resultados com MNP como captador de spin corroboram os obtidos por 

Nukayama et al.
126

 quando empregaram DMPO e DBNBS como captadores de spin e 

observaram a geração de radicais centrados em carbono não identificados a partir de 

metilglioxal com peróxido de hidrogênio, além de radicais metila, hidroxila e superóxido. 
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Figura 26. Experimentos de Pessonância Paramagnética Eletrônica MNP como Captador de Spin para o 

Sistema Metilglioxal/Peróxido de Hidrogênio. Experimentos realizados em tampão fosfato de sódio 250 mM, 

pH 7,2, a 20°C, após 4 min de incubação na presença de 20 mM de MNP. A: MNP na ausência (a) e presença de 

10 mM de metilglioxal com 10 mM (b), 20 mM (c), e 30 mM (d) de peróxido de hidrogênio. B: MNP na 

ausência (a) e presença de 20 mM de peróxido de hidrogênio com 10 mM (b), 20 mM (c), e 30 mM (d) de 

metilglioxal. Sinais marcados com “O” são de um triplete de aN = 1,71 mT atribuíveis ao aduto t-butil-MNP
●
, 

marcados com “X” são um triplete de aN = 0,83 mT atribuíveis ao aduto MNP-CH3CO
●
, e marcados com “I” são 

de um sexteto de aN = 1,54 mT e aH(2) = 0,61 mT não atribuídos. Condições instrumentais: amplitude de 

modulação, 0,1 mT; potência de microonda, 20,17 mW; ganho do equipamento, 2,52 × 10
5
. 

 

4.2.5 Oximetria do Sistema Metilglioxal/Peroxinitrito 

 

Tal como no estudo do sistema biacetilo/peroxinitrito, descontou-se a liberação 

espontânea de oxigênio do peroxinitrito do consumo de oxigênio registrado para metilglioxal 

(0,05-2,5 mM) sob adição de peroxinitrito (0,25-2,0 mM), em tampão fosfato de sódio 200 

mM, pH 7,2, a 25°C. Durante 120 s não se detectou variação da concentração de oxigênio por 

metilglioxal na ausência de peroxinitrito (controle). Fixando a concentração de peroxinitrito 

em 1 mM e variando a de metilglioxal de 0,05 a 2,5 mM (Figura 27A) ou fixando metilglioxal 

em 1 mM e variando-se a de peroxinitrito (0,25-2,0 mM) (Figura 27B), observou-se aumento 

da velocidade e quantidade de cosumo. No entanto, foi observada uma saturação no consumo 

de oxigênio para concentrações a partir de 5,0 mM de metilglioxal na presença de 1,0 mM de 

peroxinitrito (não mostrado). O consumo de oxigênio se deve, como explicado anteriormente, 
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à adição de oxigênio molecular ao radical acetila gerado na reação, gerando ácido acético 

como produto final (Esquema 11). 

 
Figura 27. Oximetria do Sistema Metilglioxal/Peroxinitrito. Experimentos realizados em tampão fosfato de 

sódio 200 mM, pH 7,2, a 25°C. A: Sinal controle com 1,00 mM de metilglioxal no tampão (a), e peroxinitrito 

1,0 mM na presença de 50 µM (b), 100 µM (c), 150 µM (d), 250 µM (e), 0,50 mM (f), 0,75 mM (g), 1,00 mM 

(h), 1,50 mM (i), e 2,50 mM (j) de metilglioxal. B: Metilglioxal 1,00 mM na ausência (a) e presença de 250 µM 

(b), 500 µM (c), 750 µM (d), 1,00 mM (e), 1,50 mM (f), e 2,00 mM (g) de peroxinitrito. 

 

4.2.6 Análise por Eletroforese Capilar de Produtos Finais de Reação (Carboxilatos) do  

Sistema Metilglioxal/Peroxinitrito 

 

Analogamente ao que foi feito para o sistema biacetilo/metilglioxal, peroxinitrito foi 

adicionado nas soluções aquosas contendo metilglioxal e ácido fosfórico em água em 

microtubos de centrifugação de 2,0 mL cobertos com papel alumínio para minimizar o efeito 

da luz na reação. Para prevenir a interferência de fosfato em altas concentrações nos 

eletroferogramas, as reações tiveram o pH final medido e apenas as amostras com pH final na 

faixa de 7,1-7,5 foram analisadas por eletroforese capilar. A concentração de ácido fosfórico 

foi  calculada com o objetivo de atingir um pH final igual a 7,2. Os eletroferogramas de uma 

mistura padrão de analitos e de um amostra representativa de cerca de 100 corridas 

independentes estão ilustrados na  Figura 28. Evidenciou-se a formação de formiato e acetato 

pelo sistema metilglioxal/peroxinitrito. Glioxalato, esperado pela rota 2b do Esquema 12, não 

foi observado nas misturas finais de reação. O conjunto dos estudos eletroforéticos está 
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sumarizado na Tabela 3. Por motivos semelhantes aos expressos para o sistema 

biacetilo/peroxinitrito, o cálculo da estequiometria da reação é dificultado. No entanto, 1,00 

mM de ambos reagentes produz 0,59 mM de acetato e 0,48 mM de formiato, ou seja, pode-se 

estimar um rendimento químico de cerca de 50% na fragmentação de metilglioxal para 

formiato e acetato na proporção de 1:1. Com concentrações iniciais de 2,50 mM de 

metilglioxal e 3,0 mM de peroxinitrito, produziu-se cerca de 0,90 mM de ambos os produtos 

(cerca de 30% de rendimento). No entanto, em condições de excesso de metilglioal (10,0 

mM), a relação 1:1 nos produtos foi alterada, sendo a concentração de acetato 

consideravelmente menor do que a de formiato (até  aproximadamente 2 de formiato : 1 de 

acetato), provavelmente devido a uma competição entre a reação de aniquilação de radicais 

acetila para formar biacetilo, e a reação do radical acetila com o oxigênio dissolvido para 

produzir ácido acético. 

 
Figura 28. Análise de Ânions por Eletroforese Capilar do Sistema Metilglioxal/Peroxinitrito. 

Eletroferograma da mistura de padrões (a) e da mistura final de reação de 1,00 mM de metilglioxal com 1,00 

mM de peroxinitrito na presença de 2,75 mM de ácido fosfórico (b). Oxalato (1,00 mM) foi adicionado à mistura 

final de reação como padrão interno. Identificação dos picos: 1. Brometo (pico de sistema do CTAB); 2. Nitrito; 

3. Nitrato; 4. Fosfato; 5. Glioxalato; 6. Formiato; 7. Oxalato (padrão interno); 8. Acetato. Condições 

instrumentais: Eletrólito de corrida, 10 mM de DNB com 0,10 mM de CTAB, pH final 3,6 ajustado pela adição 

de NaOH concentrado; capilar de sílica fundida com comprimento até o detector de 40 cm, comprimento total de 

50 cm, e diâmetro interno de 50 µm; detecção indireta em 254 nm; voltagem de separação de −20 kV; injeção 

das amostras hidrodinamicamente a 1 psi por 3 s. Equipamento Beckman P/ACE551. 
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Tabela 3. Concentração de Formiato e Acetato nas Misturas Finais de Reação para o Sistema 

Metilglioxal/Peroxinitrito.  

 [Peroxinitrito] (mM) 

[Metilglioxal] 

(mM) 
1,00 1,50 3,00 4,50 

1,00 
0,59* 

0,48# 

0,59* 

0,56# 

0,79* 

0,68# 

0,78* 

0,63# 

2,50 
0,70* 

0,74# 

0,79* 

0,86# 

0,89* 

0,93# 

1,06* 

0,89# 

10,0 
0,71* 

0,39# 

0,85* 

0,62# 

1,04* 

0,67# 

1,44* 

0,82# 

Valores marcados por * são referentes à concentração de formiato em mM e os valores 

marcados por # são referentes à concentração de acetato em mM. 

 

4.2.7 Análise por Eletroforese Capilar Acoplada à Espectrometria de Massas de L-

Lisina Acetilada pelo Sistema Metilglioxal/Peroxinitrito 

 

O eletroferograma da mistura final de reação de 10,0 mM de metilglioxal com 2,5 mM 

de peroxinitrito na presença de 5,0 mM de L-lisina em tampão fosfato de sódio 200 mM, pH 

7,2, à temperatura ambiente, foi monitorado por espectrometria de massas no modo positivo 

em 147 u (Figura 29A, correspondente a L-lisina) e em 189 u (Figura 29B, correpondente a L-

lisina acetilada). Os espectros de massas dos picos eletroforéticos obtidos foram inseridos em 

suas respectivas figuras. O espectro de massas sequencial da fragmentação do íon de 

massa/carga 189 u (expresso na Figura 29B) está explicitado na Figura 29C. Este padrão de 

fragmentação pode ser explicado por perda de água formando um fragmento de m/z 171, com 

subsequente perda de monóxido de carbono formando um fragmento imínio de m/z 143, cuja 

desaminação gera um fragmento de m/z 126. Concorrente desacetilação do fragmento imínio 

produz um fragmento de m/z 84. A alta abundância dos íons imínios observados na Figura 

29C, evidenciadas pelas m/z 143 e 126, de acordo com Trelle & Jensen
128

, evidencia a 

presença da 
ε
N-acetil-L-lisina, a qual seria mecanisticamente desfavorável no caso do isômero 

α. Também foram observados os fragmentos não identificados de m/z 157 e 129. Em 
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experimentos controle com L-lisina, L-lisina na presença de 10,0 mM de metilglioxal e L-

lisina na presença de 2,5 mM de peroxinitrito não foi possível detectar espécies de m/z 189 u. 

Este resultado embasa a hipótese de que o sistema metilglioxal/peroxinitrito, caso 

ocorra in vivo, possa contribuir para a acetilação radicalar de resíduos de 
ε
N-lisina das 

histonas, sendo que a acetilação e desacetilação desses resíduos pelas enzimas acetilases e 

desacetilases mediam sinalização, fatores de transcrição e processos pós-traducionais de 

proteínas
117

. 

 
Figura 29. Análise de Lisina Acetilada pelo Sistema Metilglioxal/Peroxinitrito por Eletroforese Capilar 

Acoplada a Espectrometria de Massas. Experimento realizado em tampão fosfato de sódio 250 mM, pH 7,2, 

com 5,0 mM de L-lisna, 10 mM de metilglioxal e 2,5 mM de peroxinitrito. A: Eletroferograma da mistura final 

de reação com detecção em 147 u, atribuível a L-lisina protonada e inserção na figura do espectro de massas do 

pico eletroforético. B: Eletroferograma da mistura final de reação com detecção em 189 u, atribuível a um aduto 

protonado de acetilação da L-lisina e inserção na figura do espectro de massas do pico eletroforético. C: 

Espectro de massas sequencial da fragmentação do íon molecular do pico do eletroferograma detectado a 189 u 

(expresso em B) compatível com o da 
ε
N-acetil-L-lisina. 

 



82 

4.3 GLIOXAL 

 

4.3.1 Estudo Cinético do Sistema Glioxal/Peroxinitrito 

 

Os traçados da queda de absorbância de peroxinitrito (200 µM)  em 302 nm na 

presença de glioxal (0-30 mM) em tampão fosfato de sódio 250 mM, pH 7,2, a 25°C, 

revelaram dependência da concentração de glioxal no meio (Figura 30). 

 
Figura 30. Decaimento Temporal da Absorbância em 302 nm de Peroxinitrito na Presença de 

Concentrações Crescentes de Glioxal. Experimentos realizados em tampão fosfato de sódio 250 mM, pH 7,2, a 

25°C com 200 µM de peroxinitrito na ausência de glioxal (a) e na presença de 2 mM (b), 3 mM (c), 5 mM (d), 

7,5 mM (e), 10 mM (f),15 mM (g), 20 mM (h), e 30 mM (i) de glioxal. 

 

Utilizando o mesmo tratamento cinético empregado no estudo da reação de 

peroxinitrito com metilglioxal, biacetilo e acetoína, chegou-se à constante k2,ap = 3,8 × 10
2
 

M
−1

s
−1

 (Figura 31). Considerando que (i) apenas a forma di-aldeídica do glioxal adicione 

peroxinitrito, (ii) as formas hidratadas não sejam reativas, (iii) aproximadamente apenas 

0,005% do glioxal está presente no meio em forma não-hidratada ou polimerizada, e (iv) k2 = 

k2,ap (1 + [glioxal hidratado] ÷ [glioxal di-aldeídico],  estima-se que k2 ≈ 7,6 × 10
6
 M

−1
s

−1
. 

Portanto, o glioxal é cerca de 10 vezes mais reativo com peroxinitrito que metilglioxal e 100 

vezes mais reativo que biacetilo
4,110,120

. 
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Figura 31. Constante de Velocidade de Segunda Ordem Aparente para a Reação de Glioxal com 

Peroxinitrito. Projeção das constantes de pseudo-primeira ordem aparentes (kobs,ap) calculadas pela concentração 

de glioxal presente na solução (mM), cujo coeficiente angular da curva é correspondente ao k2,ap = 3,8 × 10
2
 

M
−1

s
−1

. 

 

Estudos do efeito do pH (6,2-8,2) do tampão fosfato de sódio 350 mM a 25°C presente 

no meio reacional foram conduzidos para peroxinitrito 200 µM na ausência e na presença de 

15 mM de glioxal cujo tratamento dos dados cinéticos revelaram as constantes de 

pseudoprimeira ordem k0 e kobs, respectivamente, para cada valor de pH estudado. Pela 

projeção dos valores de kobs−k0 pelo pH do tampão, obtivemos o perfil de pH ilustrado na 

Figura 32. Este perfil de pH revela uma curva ascendente até pHs próximos a 7,2, com 

saturação após este pH. Este fenômeno pode ser resultadoda soma de três fatores: (i) aumento 

da concentração de peroxinitrito com o aumento do pH (pKa ONOOH/ONOO
−
 = 7,2 para 500 

mM de fosfato)
92

, (ii) efeito de catálise do ácido di-hidrogenofosfórico do tampão fosfato 

(pKa H2PO4
−
/HPO4

2−
 = 7,2), e (iii) possível catálise de desidratação do glioxal hidratado pelo 

íon HPO4
2−

 para pH acima de 7,2, conforme relatado Thornalley et al. para a adição de 

aminoguanidina ao metilglioxal
36

. A ocorrência da catálise de fosfato na reação de 

peroxinitrito com glioxal foi suportada pela dependência linear de kobs(15 mM glioxal, 200 µM 

peroxinitrito)−k0 da concentração do tampão fosfato de sódio de pH 7,2 utilizado (0,05-0,50 M), a 
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uma força iônica constante igual a 2 corrigida pela adição de NaCl nos tampões empregados 

(Figura 33). 

 
Figura 32. Perfil de pH para a Reação de Peroxinitrito com Glioxal. Experimentos realizados em tampão 

fosfato de sódio 350 mM a 25°C com peroxinitrito (200 µM) na ausência e presença de glioxal (15 mM). 

 

 
Figura 33. Efeito da Concentração do Tampão Fosfato de Sódio na Velocidade da Reação de Glioxal com 

Peroxinitrito. Projeção de kobs−k0 pela concentração do tampão demonstra a catálise de fosfato na reação de 

adição nucleofílica de peroxinitrito ao glioxal. Experimentos rezados em tampão fosfato de sódio (50-500 mM) 

de força iônica 2 corrigida pela adição de NaCl, pH 7,2 com peroxinitrito 200 µM na ausência e presença de 15 

mM de glioxal. 
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4.3.2 Ressonância Paramagnética Eletrônica do Sistema Glioxal/Peroxinitrito 

 

4.3.2.1 Experimentos em Celas 

 

4.3.2.1.1 DMPO como Captador de Spin 

Usando 100 mM de DMPO como captador de spin para radicais gerados pelo sistema 

glioxal/peroxinitrito, em tampão fosfato de sódio aerado 500 mM, pH 7,2, a 20°C, após 4 min 

de incubação, pode-se observar, em celas do tipo “flat” de quartzo e na cavidade de alta 

sensibilidade, a geração de sinais de adutos radicalares sumarizados na Figura 34. Em 

experimento controle com peroxinitrito 5,0 mM, foi possível obter um sinal não atribuído, 

caracterizado por simulação com aN = 2,95 mT, aN = 0,06 mT e aH = 0,11 mT, ou aN = 2,95 

mT, aH = 0,09 mT e aH = 0,12 mT. Recentemente, Nash et al.
129

 relataram que de fato DMPO 

pode reagir com peroxinitrito formando vários adutos hipotéticos, porém com constantes de 

acoplamento hiperfino diferentes das relatadas nesta tese. Também foi observado no 

experimento controle com peroxinitrito (Figura 34b) e no experimento controle com glioxal 

(Figura 34a) a geração de sinais pouco intensos com aN = aH = 1,48 mT, atribuível ao sinal do 

aduto de DMPO com o radical hidroxila
107

. Em uma cavidade de alta sensibilidade, e à uma 

concentração alta de DMPO (100 mM), este sinal pode ser considerado sem relevância, 

podendo ser resultado da degradação do próprio DMPO quando exposto à luz em solução 

aquosa. Por fim, na mistura final de reação contendo 100 mM de glioxal e 5,0 mM de 

peroxinitrito, foi possível observar, além do sinal com aN = aH = 1,48 mT pouco intenso, o 

aparecimento de um sexteto com aN = 1,58 mT e aH = 2,11 mT, atribuível ao aduto do radical 

formila com o DMPO, cujas constantes de acoplamento hiperfino são idênticas às descritas na 

literatura como referentes ao aduto do radical formila com o DMPO em solução aquosa
130

. 
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Figura 34. Ressonância Paramagnética Eletrônica com DMPO como Captador de Spin do Sistema 

Glioxal/Peroxinitrito. Experimentos realizados em tampão fosfato de sódio 500 mM, pH 7,2, a 20°C na 

presença de 100 mM de DMPO. (a) Glioxal 100 mM, (b) peroxinitrito 5,0 mM, e (c) glioxal 100 mM com 

peroxinitrito 5,0 mM. (d) Espectro de simulação de aN = aH = 1,48 mT (atribuível ao aduto DMPO-OH
●
), (e) 

espectro de simulação de aN = 2,95 mT, aN = 0,06 mT e aH = 0,11 mT (não atribuído), e (f) espectro de 

simulação de aN = 1,58 mT e aH = 2,11 mT (atribuível ao aduto do DMPO-HCO
●
). Condições experimentais (a-

c): cavidade de alta sensibilidade; potência da microonda, 20,17 mW; amplitude de modulação, 0,1 mT; ganho 

do equipamento de 1 × 10
6
; acumulação de duas leituras por espectro. 

 

4.3.2.1.2 MNP como Captador de Spin 

Usando 20 mM de MNP como captador de spin para radicais gerados pelo sistema 

glioxal/peroxinitrito, em tampão fosfato de sódio aerado 250 mM, pH 7,2, a 20°C, após 4 min 

de incubação, não se pode observar em celas do tipo “flat” de quartzo a geração de sinais de 

radicais formila, mesmo variando as condições instrumentais e a concentração dos reagentes 

(glioxal 0-100 mM e peroxinitrito 0-10 mM). Foi possível obter apenas sinais com aN = 1,72 

mT, inclusive nos experimentos controle, atribuíveis com o aduto t-butil-MNP
●
, oriundo da 

decomposição do próprio MNP do meio de reação
107

. Como as únicas referências de captação 

de radicais formila por MNP utilizava a geração eletroquímica contínua de MNP e de radical 

formila por t-butil-hidroxil-amina e formaldeído ou metanol, respectivamente, na cubeta de 
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leitura durante o experimento
121

, ou geração fotoquímica de radicais através de seus 

precursores na presença do captador de spin
131

, não seria possível predizer pela literatura a 

estabilidade do aduto do radical formila com o MNP em solução aquosa. Por isso, passamos a 

conduzir experimentos de ressonância paramagnética eletrônica em fluxo para a detecção de 

radicais do sistema glioxal/peroxinitrito. 

 

4.3.2.2 Experimentos em Fluxo  

 

4.3.2.2.1 MNP como Captador de Spin 

Através de fluxo contínuo de soluções de 1,4 mL/min com detecção direta de adutos 

radicalares na cavidade de fluxo, em tampão fosfato de sódio 200 mM, pH 7,2, a 20°C, na 

presença de 20 mM de MNP como captador de spin, com 200 µM de peroxinitrito e 30 mM 

de glioxal, foi possível detectar a presença de sinais de dois adutos de radicais livres, sendo o 

primeiro um quarteto (1:2:2:1; aN = a(H) = 1,44 mT), marcado com “I” na Figura 35a, 

atribuível ao sinal da redução do MNP pela captação de átomo de hidrogênio, e o segundo um 

tripleto (1:1:1; aN = 1,72 mT), marcado com “X” na Figura 35a, atribuível ao sinal do aduto 

de t-butil-MNP
●
 proveniente da decomposição do MNP

107
. Experimentos-controle com 200 

µM de peroxinitrito (Figura 35b) ou com 30 mM de glioxal (Figura 35c) mostraram a 

presença apenas do sinal marcado com “X”, de aN = 1,72 mT, atribuível à decomposição do 

MNP no meio. Ao se substituir glioxal por formaldeído (30 mM) (Figura 35d), obteve-se um 

espectro semelhante  àquele resultado da redução do MNP por H
●
 (aN = aH = 1,41 

mT)
107,132,133

 e do aduto de t-butil-MNP
●
 (aN = 1,72 mT).  



88 

 
Figura 35. Ressonância Paramagnética Eletrônica em Fluxo Contínuo na Presença MNP como Captador 

de Spin para o Sistema Glioxal/Peroxinitrito. Experimentos realizados com 20 mM de MNP em tampão 

fosfato de sódio 200 mM, pH 7,2, a 20°C, a um fluxo constante de 1,4 mL/min. (a) Glioxal 30 mM com 

peroxinitrito 200 µM, (b) peroxinitrito 200 µM, (c) glioxal 30 mM, (d) formaldeído 30 mM com peroxinitrito 

200 µM, (e) espectro de simulação da sobreposição dos sinais de aN = aH = 1,44 mT (atribuível ao aduto MNP-

H
●
) e aN = 1,72 mT (atribuível ao aduto do t-butil-MNP

●
). Condições experimentais (a-d): cavidade de fluxo; 

tempo de observação, 500 ms; potência da microonda, 10,13 mW; amplitude de modulação, 0,1 mT; ganho do 

equipamento, 1 × 10
6
; acumulação de oito leituras por espectro. 

 

A captação de átomo de hidrogênio pelo MNP no sistema glioxal/peroxinitrito pode 

ser explicada pela descarbonilação espontânea do radical formila produzindo monóxido de 

carbono e átomo de hidrogênio
134

. A fotólise e oxidação unieletrônica de formaldeído em fase 

gasosa, incluindo radical hidroxila, são fontes relatadas de CO e H2, provavelmente através de 

radical formila intermediário
135

. Em soluções aquosas aeradas, a oxidação de formaldeído por 

HO
●
 gerado da fotólise de H2O2 por laser produziu ácido fórmico e CO, o que implicaria na 

intermediação de um radical 
●
CH(OH)2 (formila hidratado)

122
. Além disso, glioxal 

fotoexcitado na faixa de 395-414 nm na fase gasosa foi relatado recentemente como uma 

fonte de radical formila que se decompõe a CO e H2
64

. Já a produção H
●
 pelo sistema 

formaldeído/peroxinitrito é esperada pela adição nucleofílica do peroxinitrito ao formaldeído, 
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com posterior homólise da ligação O−O gerando o radical oxila, H2C(OH)O
●
, o qual pode 

sofrer clivagem da ligação C−H gerando formiato e átomo de hidrogênio. 

Aumentando-se a concentração de peroxinitrito para 750 µM e a potência da 

microonda para 20,21 mW, e diminuindo-se a amplitude de modulação para 0,05 mT, obteve-

se o espectro reproduzido na Figura 36a.  Neste, é possível visualizar, além dos sinais de aN = 

a(H) = 1,41 mT e aN = 1,72 mT, um sinal pouco intenso de aN = 0,71 mT e aH = 0,14 mT 

assinalável ao aduto do radical formila com o MNP
107,121,122

. A simulação do espectro da 

sobreposição desses três sinais, através do software Winsim, está representado na Figura 36b. 

 

 
Figura 36. Experimentos Complementares de Ressonância Paramagnética Eletrônica em Fluxo Contínuo 

na Presença MNP como Captador de Spin para o Sistema Glioxal/Peroxinitrito. Experimento realizado com 

20 mM de MNP como captador de spin em tampão fosfato de sódio 200 mM, pH 7,2, a 20°C, a um fluxo 

constante de 1,4 mL/min. (a) Glioxal 30 mM com peroxinitrito 750 µM. Condições experimentais: cavidade de 

fluxo; tempo de observação, 500 ms; potência da microonda, 20,21 mW; amplitude de modulação, 0,05 mT. 

ganho do equipamento, 2 × 10
6
; acumulação de quatro leituras por espectro. (b) Espectro de simulação dos dados 

da sobreposição dos sinais de aN = aH = 1,44 mT (atribuível ao aduto MNP-H
●
), aN = 1,72 mT (atribuível ao 

aduto t-butil-MNP
●
) e aN = 0,71 mT e aH = 0,14 mT (atribuível ao aduto MNP-HCO

●
). 

 

4.3.2.2.2 Sem Captador de Spin 

Através de fluxo contínuo de soluções de 20 mL/min com detecção direta de radicais 

em cavidade de fluxo, foi possível detectar a presença de sinal de radical livre compatível 

com um tripleto (1:2:1; a(2H) = 0,78 mT; g = 2,0207), em tampão fosfato de sódio 400 mM, 

pH 7,2, a 20°C, para o sistema glioxal/peroxinitrito, sendo a amplitude do sinal aumentada 

com o aumento da concentração de ambos os reagentes (Figura 37). Ao se substituir glioxal 
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por formaldeído, metanol ou etanol nas mesmas condições experimentais e instrumentais, não 

foram observados sinais, excluindo a possibilidade de esses contaminantes serem os geradores 

do sinal observado. O sinal de a(2H) = 0,78 mT pode ser atribuído ao radical formila hidratado 

pelo fato de (i) o radical formila apresenta alta constante de velocidade de hidratração (k ≈ 2 × 

10
5
 s

−1
, uma ordem de grandeza maior do que o valor para o radical acetila, por exemplo)

136
; 

(ii) o radical formila hidratado tem um tempo de meia-vida no meio aquoso de ≈ 20 µs
137

; (iii) 

pode ser formado a partir da clivagem-β do radical oxila CH(OH)2-CH(OH)-O
●
, que resulta 

da homólise do aduto peroxinitroso hipotético do glioxal com peroxinitrito, CH(OH)2-

CH(OH)-OONO. 

 

 
Figura 37. Detecção Direta de Radicais Livres Gerados pelo Sistema Glioxal/Peroxinitrito por 

Ressonância Paramagnética Eletrônica em Fluxo Contínuo. Experimentos realizados em tampão fosfato de 

sódio 400 mM, pH 7,2, a 20°C, a um fluxo constante de 20 mL/min. A: Espectros obtidos de peroxinitrito 20 

mM na ausência (a) e presença de 220 mM (b), 400 mM (c), 500 mM (d), e 1,00 M (e) de glioxal. B: Espectros 

obtidos de glioxal 1,00 M na ausência (a) e presença de 5,0 mM (b), 10,0 mM (c), 20,0 mM (d), e 45 mM (e) de 

peroxinitrito. Condições experimentais: cavidade de fluxo; tempo de observação, 3,5 ms; potência da microonda, 

10,13 mW; amplitude de modulação, 0,1 mT; ganho do equipamento, 1 × 10
6
; acumulação de dois espectros por 

espectro. 
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4.3.3 Detecção da Luz Gerada pelo Sistema Glioxal/Peroxinitrito 

 

Verficou-se que o sistema glioxal/peroxinitrito em tampão fosfato de sódio 250 mM 

deuterado com pD 7,2 a 25°C emite luz no infra-vermelho próximo, em 1270 nm, atribuível à 

desativação monomolecular do oxigênio singlete (
1
∆g) (Figura 38). A quimioluminescência 

também foi observada em baixos níveis em experimentos-controle com apenas peroxinitrito 

(1,0-5,0 mM). Esta emissão foi atribuida à produção, em pH neutro, de peroxinitrato pelo par 

ácido peroxinitroso/peroxinitrito, cuja decomposição gera oxigênio singlete (
1
∆g) e nitrito

82
. 

Com a adição de glioxal (5,0-50 mM) na solução com 1,0 mM de peroxinitrito, há evidente 

aumento na velocidade da fotoemissão, compatível com uma geração de 
1
O2 (

1
∆g) por 

mecanismo diferente daquele na ausência de glioxal, assim como um aumento expressivo da 

área do pico da emissão, sendo esta área menor em alta concentração de glioxal (50 mM) do 

que com concentrações menores de glioxal (5,0, 25 mM) (Figura 38A). Isso pode denotar uma 

supressão da fotoemissão pelo excesso de glioxal ou da supressão por H2O presente na 

alíquota adicionada da solução estoque de glioxal aquoso. Por outro lado, quanto maior é a 

concentração de peroxinitrito (1,0-5,0 mM) adicionado no meio com 5,0 mM de glioxal, mais 

intensa é a fotoemissão. 

Na presença de supressores clássicos de oxigênio singlete 
1
∆g como L-histidina 

(supressor químico), azida de sódio (supressor físico) e substituição de D2O por H2O como 

solvente do tampão, a fotoemissão de glioxal 5,0 mM tratado com peroxinitrito 2,5 mM foi 

significantmente diminuida, confirmando a natureza singlete da luz detectada a 1270 nm 

(Figura 39)
83,138,139

.  
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Figura 38. Emissão de Luz a 1270 nm Atribuível à Fotoemissão Molecular do Oxigênio Singlete (

1
∆g) pelo 

Sistema Glioxal/Peroxinitrito. Experimentos realizados em tampão fosfato deuterado 250 mM pD 7,2 a 25°C. 

A: Peroxinitrito 2,5 mM na ausência (a) e presença de 5,0 mM (b), 25 mM (c), e 50 mM (d) de glioxal. B: 

Peroxinitrito 1,0 mM (a), peroxinitrito 1,0 mM e glioxal 5,0 mM (b), peroxinitrito 2,5 mM (c), peroxinitrito 2,5 

mM e glioxal 5,0 mM (d), peroxinitrito 5,0 mM (e), peroxinitrito 5,0 mM e glioxal 5,0 mM (f). Áreas (contagens 

s) calculadas pelas integrais dos picos de emissão pelo Software Microcal Origin Pro 7. 
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Figura 39. Efeito de Supressão da Emissão de Luz a 1270 nm por Supressores Clássicos da Fotoemissão 

Monomolecular do Oxigênio Singlete 
1
∆g. Experimentos realizados em tampão fosfato deuterado 250 mM, 

pD/pH 7,2, a 25°C, com peroxinitrito 2,5 mM e glioxal 5,0 mM na ausência (a), e na presença de H2O como 

solvente do tampão (b), 2,5 mM de L-histidina (c), e 2,5 mM de NaN3 (d). Áreas (contagens s) calculadas pelas 

integrais dos picos de emissão pelo Software Microcal Origin Pro 7. 

 

Ao se substituir glioxal por biacetilo (Figura 40d), não foi detectada emissão em 1270 

nm, compatível com o fato desta dicetona ser um gerador exclusivo de radical acetila e não 

radical formila capaz de produzir oxigênio molecular singlete (
1
∆g) pelo mechanismo de 

Russell. Radicais acetila não apresentam um átomo de hidrogênio geminal ao carbono capaz 

de gerar uma radical peroxila primário ou secundário para reagir pelo mecanismo de 

Russell
81,86–90

. Curiosamente, ao empregar metilglioxal no lugar de glioxal, a baixas 

concentrações de metilglioxal (5,0 mM, Figura 40b), há um pequeno aumento na área da 

emissão a 1270 nm (≈ 38% maior em relação ao controle com apenas peroxinitrito), com 

aumento na velocidade desta emissão, semelhante ao observado com glioxal. No entanto, em 

concentração mais alta de metilglioxal (25 mM, Figura 40c), foi observada uma área de 

emissão consideravelmente menor (≈ 
1
/5) do que a observada com apenas peroxinitrito no 

meio reacional. Estes resultados podem indicar uma possível geração de radical formila pelo 

sistema metilglioxal/peroxinitrito, não detectado por ressonância paramagnética eletrônica 

pelo fato de o radical acetila ser prevalente devido ao ataque preferencial de peroxinitrito ao 

C
1
 do metilglioxal e ser mais fácil de ser captado pelo MNP e formar um aduto com MNP 

mais estável do que o radical formila
122

. É importante notar que, recentemente, Tokikawa et 

al.
99

 descreveram a formilação radicalar de L-lisina, derivados de L-lisina e de tetrapeptídeos 

contendo resíduos de L-lisina pelo sistema metilglioxal/peroxinitrito. 
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Figura 40. Emissão de Luz a 1270 nm pelo Sistema Metilglioxal/Peroxinitrito. Experimentos realizados em 

tampão fosfato deuterado 250 mM, pD 7,2, a 25°C com peroxinitrito 2,5 mM na ausência (a) e presença de 5,0 

mM de metilglioxal (b), 25 mM de metilglioxal (c), e 25 mM de biacetilo (d). Áreas (contagens s) calculadas 

pelas integrais dos picos de emissão pelo software Microcal Origin Pro 7. 

 

4.3.4 Captação Química de Oxigênio Singlete por AVS 

 

A captação química de oxigênio singlete por AVS é possível devido à seletividade do 

AVS em reagir apenas com oxigênio molecular no estado singlete através de reação de 

cicloadição-1,4 (Diels-Alder) gerando como produto um endoperóxido-9,10, AVSO2 

(Esquema 15). 

 
Esquema 15. Cicloadição 1-4 de O2 

1
∆g no Derivado Antracênico AVS formando 9,10-AVSO2. 

 

Para avaliar a viabilidade do uso de AVS, um derivado antracênico hidrossolúvel, para 

captar oxigênio molecular singlete em estudos com peroxinitrito, avaliou-se o efeito do 

captador na absorbância temporal em 302 nm de 200 µM de peroxinitrito em tampão fosfato 

de sódio 250 mM, pH 7,2, a 25°C, pela adição de AVS (1,0-10 mM). A decomposição 
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espontânea do peroxinitrito no tampão apresentou uma pequena mudança em seu traçado com 

a adição de AVS, tornando-se um processo ligeiramente mais lento (kobs (0 mM) = 0,38125 s
−1

; 

kobs (10 mM AVS) = 0,31225 s
−1

). Com o aumento da concentração de AVS na faixa estudada 

(1,0-10 mM), não foi possível observar nenhuma diferença significativa entre as curvas de 

decaimento (Figura 41). Portanto, concluiu-se que AVS não é capaz de catalisar a 

decomposição do peroxinitrito, sendo este composto uma ferramenta apta para se realizar 

estudos de captação de oxigênio singlete em sistemas com peroxinitrito.  

 
Figura 41. Cinética da Absorbância de Peroxinitrito (302 nm) na Presença de AVS. Efeito da adição de 

AVS (1,0-10 mM) na absorbância normalizada em 302 pelo tempo de peroxinitrito 200 µM em tampão fosfato 

de sódio 250 mM, pH 7,2, a 25°C. 

 

4.3.4.1 Análises de AVSO2 por CLAE-UV 

 

Amostras de misturas finais de reação da captação química de oxigênio molecular 

singlete por AVS foram analisadas por CLAE com detecção em 215 nm, obtendo-se o 

cromatograma da separação de AVS (tempo de retenção de 26 min) de AVSO2 (tempo de 

rentenção de 21 min) conforme ilustrado na Figura 42. 
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Figura 42. Cromatograma Representativo das Análises de AVSO2 por CLAE-UV. Experimentos realizados 

em tampão fosfato de sódio deuterado 500 mM, pD 7,2, na presença do captador de 
1
O2 AVS com detecção por 

espectrofotometria à 215 nm. Pico de tempo de migração de 26 min correspondente ao AVS e pico de tempo de 

migração de 21 min correspondente ao produto de adição do 
1
O2 ao AVS (AVSO2). (a) Peroxinitrito 2,5 mM. (b) 

Peroxinitrito 2,5 mM na presença de glioxal 5,0 mM. 

 

Amostras da reação de peroxinitrito 2,5 mM na ausência e presença de glioxal (1,0-10 

mM) em tampão fosfato de sódio deuterado 500 mM pD 7,2 com 2,5 mM de AVS indicaram 

o efeito multiplicador da concentração de glioxal na produção de AVSO2 (Figura 43), assim 

sustentando a hipótese do Esquema 14 de geração de oxigênio molecular singlete (
1
∆g) pelo 

sistema glioxal/peroxinitrito via radical formila e mechanismo de Russell. 

Substituindo-se glioxal por metilglioxal observou-se que, na presença 1,0 mM de 

metilglioxal, há um ligeiro aumento na área do pico correspondente a do AVSO2, compatível 

com maior produção de 
1
O2, porém na presença de 5,0 mM de metilglioxal este aumento é 

menos pronunciado e com 10 mM de metilglioxal pode-se observar uma pequena diminuição 

em relação área do pico do peroxinitrito na ausência de metilglioxal (Figura 44). 
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Figura 43. Efeito da Concentração de Glioxal na Área do Pico do AVSO2 Analisado por CLAE-UV. 

Amostras de reação contendo 2,5 mM de AVS, 2,5 mM de peroxinitrito e glioxal (0-10 mM) em tampão fosfato 

de sódio deuterado 500 mM, pD 7,2. 

 
Figura 44. Efeito da Concentração de Metilglioxal na Área do Pico do AVSO2 Analisado por CLAE-UV. 

Amostras de reação contendo 2,5 mM de AVS, 2,5 mM de peroxinitrito e metilglioxal (0-10 mM) em tampão 

fosfato de sódio deuterado 500 mM, pD 7,2. 

 

Já substituindo glioxal por biacetilo (1,0-5,0 mM), observou-se uma diminuição na 

área do pico correspondente a do AVSO2 proporcional à concentração de biacetilo presente no 

meio (Figura 45). Estes dados de captação química de oxigênio singlete por AVS na presença 

metilglioxal e biacetilo são convergentes com os obtidos por luminescência em 1270 nm e 

indicam uma possível produção de radical formila pelo sistema metilglioxal/peroxinitrito por 

ataque do peroxinitrito ao carbono cetônico (C
2
) do metilglioxal através da rota 2 do Esquema 

12. 
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Figura 45. Diminuição na Área do Pico do AVSO2 Analisado por CLAE-UV na Presença de Biacetilo. 
Amostras de reação contendo 2,5 mM de AVS, 2,5 mM de peroxinitrito e biacetilo (0-5,0 mM) em tampão 

fosfato de sódio deuterado 500 mM, pD 7,2. 

 

Ao empregar-se como amostra 10,0 mM de glioxal na presença de 2,0 mM de 

peroxinitrito e 8,0 mM de AVS, e assumindo que (i) a concentração β do captador 

(concentração necessária para se captar 50% do 
1
O2 produzido pelo sistema) seja 8,0 mM 

devido a sua semelhança estrutural com o 9,10-dietilantraceno disulfonato de sódio (EAS)
85

; 

(ii) uma molécula de oxigênio singlete (
1
∆g) requer dois radicais formilperoxila para ser 

formada; (iii) o rendimento da reação de Russell de produção de oxigênio singlete (
1
∆g) é de 

aproximadamente 10%
140

, estima-se que o rendimento da produção de oxigênio singlete a 

partir de glioxal/peroxinitrito relativo à concentração nominal de peroxinitrito é de 

aproximadamente 2%. 

 

4.3.4.2 Análises de AVSO2 por CLAE-EM/EM de Amostras de Reação Sob Atmosfera de 
18

O2, 
16

O2, e N2 

 

Ao se empregar espectrometria de massas como técnica de detecção nas análises por 

CLAE das misturas finais de reação contendo 10,0 mM de glioxal, 2,0 mM de peroxinitrito e 

8,0 mM de AVS em 1,0 mM de D3PO4/D2O com pD final na faixa de 6,8-7,4, sob atmosfera 

de 
16

O2, obteve-se pelo monitoramento de reações múltiplas (MRM) de m/z 210:194 a 

confirmação da captação de 
1
O2 pelo AVS, formando AVS

16
O2 (massa de 210 u) (Figura 
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46A). Experimento controle com 10,0 mM de glioxal na ausência de peroxinitrito não gerou 

produto, enquanto que o experimento controle com peroxinitrito 2,0 mM na ausência se 

glioxal produziu AVSO2 em pequena quantidade se comparada com a produzida pelo sistema 

completo. Já sob atmosfera de 
18

O2, ainda MRM de m/z 210:194, não foi observado produto 

de AVS
16

O2 na mistura final de reação, enquanto que sob atmosfera de N2 este foi observado 

em menor quantidade se comparada à produção sob atmosfera de 
16

O2. O fato de se ter 

observado geração de AVS
16

O2 sob atmosfera de N2 pode resultar de dois fatores: (i) 

contaminação por 
16

O2 da solução sob atmosfera de N2 com O2 dissolvido na solução 

adicionada de peroxinitrito ao sistema; (ii) geração de O2 pelo peroxinitrito logo que este 

começa a ser adicionado à mistura de reação a baixo pD. Isto foi necessário porqueque a 

reação para análise via CLAE-EM/EM teve de ser realizada a baixas concentrações de fosfato 

de sódio, tendo o pD final da reação calculado pela adição prévia de D3PO4 em D2O antes da 

adição do peroxinitrito alcalino na solução. O pD final situa-se na faixa de 6,8-7,4, porém o 

pD inicial é ácido (≈ 3) e pD baixo favorece a decomposição do ácido peroxinitroso a O2 em 

competição à adição nucleofílica de peroxinitrito ao glioxal. 

Por outro lado, pelo monitoramento de reações múltiplas de m/z 212:194 (massa do 

AVS
18

O2 de 212 u), houve detecção do aduto AVS
18

O2 apenas na amostra de reação sob 

atmosfera de 
18

O2, indicando uma participação inequívoca do oxigênio molecular dissolvido 

no tampão no mecanismo da reação na geração de 
1
O2 (

1
∆g) pelo sistema glioxal/peroxinitrito 

(Figura 46B). Este resultado exclui os átomos de oxigênio do peroxinitrito e do glioxal como 

fonte de 
1
O2 (

1
∆g), contrariamente à proposição de Yang et al.

4
 ao considerar o ataque de 

peroxinitrito a um intermediário dioxirano como hipotética fonte de 
1
O2. De fato, esta rota é 

menos provável em solução devido à alta constante de velocidade do peroxinitrito com o 

glioxal e a baixa concentração de dioxirano proposto como intermediário. 
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Figura 46. Cromatogramas das Análises de CLAE-EM/EM da Captação de Oxigênio Singlete 

Isotopicamente Marcado do Sistema Glioxal/Peroxinitrito. Amostras de reação contendo 10,0 mM de glioxal 

com 2,0 mM de peroxinitrito na presença de 8,0 mM de AVS em 1,0 mM de D3PO4/D2O de pD final na faixa de 

6,8-7,4. A: MRM de m/z 210:194, atribuível ao AVS
16

O2. (a) Glioxal + AVS sob atmosfera de 
16

O2; (b) 

peroxinitrito + AVS sob atmosfera de 
16

O2; (c) peroxinitrito + glioxal + AVS sob atmosfera de 
16

O2; (d) 

peroxinitrito + glioxal + AVS sob atmosfera de 
18

O2; (e) peroxinitrito + glioxal + AVS sob atmosfera de N2. B: 

MRM de m/z 212:194, atribuível ao AVS
18

O2, para as mesmas amostras de reação de A. 

 

4.3.5 Análise de Produtos Finais de Reação (Formiato) por Eletroforese Capilar do 

Sistema Glioxal/Peroxinitrito 

 

Peroxinitrito foi adicionado às soluções aquosas contendo glioxal e ácido fosfórico em 

água em microtubos de centrifugação de 2,0 mL de capacidade cobertos com papel alumínio 

para minimizar o efeito da luz na reação. Para prevenir a interferência de fosfato em altas 

concentrações nos eletroferogramas, as reações tiveram o pH final medido e apenas as 

amostras com pH final na faixa de 7,1-7,5 foram analisadas por eletroforese capilar. A 
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concentração de ácido fosfórico adicionado na solução antes da reação com o peroxinitrito foi 

previsto por cálculos de titulação com o objetivo de se alcançar um pH final 

aproximadamente igual a 7,2. O padrão de eletroferograma obtido para as misturas finais de 

reação (Figura 47) demonstra que formiato é produzido pelo sistema glioxal/peroxinitrito, e 

que a produção de formiato é dependente da concentração de ambos os reagentes (Figura 48). 

A ausência de glioxalato e oxalato nas misturas finais de reação indica que a oxidação parcial 

de glioxal pelo peroxinitrito não ocorre. Estes resultados confirmam que a reação prossegue 

por uma primeira etapa de adição nucleofílica do peroxinitrito ao glioxal, conforme Esquema 

13 proposto. 

 
Figura 47. Eletroferograma Representativo das Análises de Formiato por Eletroforese Capilar para o 

Sistema Glixoxal/Peroxinitrito. Mistura de reação contendo 2,5 mM de glioxal e 1,5 mM de peroxinitrito em 

3,0 mM de ácido fosfórico. Identificação dos picos: 1. Brometo (pico de sistema do tampão de corrida), 2. 

Nitrito, 3. Nitrato, 4. Fosfato, 5. Citrato (Padrão Interno), e 6. Formiato. 

 

 
Figura 48. Dependência na Concentração de Glioxal e de Peroxinitrito no Rendimento da Formação de 

Formiato. A: Peroxinitrito 3,0 mM na presença de glioxal (1,0-10 mM). B: Glioxal 5,0 mM na presença de 

peroxinitrito (1,0-4,5 mM). 
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Assim como para os sistemas biacetilo/peroxinitrito e metilglioxal/peroxinitrito, o 

cálculo sobre a estequiometria da reação é dificultado. Espera-se que cada molécula de glioxal 

gere uma molécula de ácido fórmico pela adição do peroxinitrito e uma de radical formila, e 

que duas moléculas de glioxal produzem uma molécula de CO2, uma de O2 e uma de ácido 

fórmico através de dois radicais formila pelo mecanismo de Russell, porém (i) o peroxinitrito, 

quando isolado, sofre isomerização espontânea a nitrato (30%), (ii) o glioxal está presente nas 

formas livre e hidratadas em solução, e (iii) o radical formila pode recombinar-se a glioxal. 

Pela deflexão da curva da Figura 48A, temos que usando 3,0 mM de peroxinitrito e 5,0 mM 

de glioxal, aproximadamente 2,0 mM de formiato é formado. Assumindo que peroxinitrito 

reage estequiometricamente com glioxal e que duas moléculas de glioxal podem gerar três 

íons de formiato, o rendimento químico de formiato é cerca de 44% em termos da 

concentração de peroxinitrito adicionada. 

 

4.4 POSSÍVEIS IMPLICAÇÕES BIOLÓGICAS 

 

Os experimentos foram realizados em concentrações aparentementes não fisiológicas, 

tanto que as estimativas da concentração em estado estacionário fisiológicas de peroxinitrito 

limitadas por CO2 estimadas por Ferrer-Sueta & Radi
91

 estão na faixa de 2-3 nM e muitas 

vezes 2 ordens de magnitude menor quando outros alvos são considerados. Assim, a 

velocidade de pseudo-primeira ordem da reação de peroxinitrito com metilglioxal pode ser 

estimada, limitada apenas pelo CO2, como sendo de 2 × 10
−6

 s
−1

 considerando o valor de k2,ap 

= 1,0 × 10
3
 M

−1
s

−1
. Já a velocidade de reação com glioxal pode ser estimada como sendo de 

7,6 × 10
−7

 s
−1

 considerando o valor de k2,ap = 3,8 × 10
2
 M

−1
s

−1
. Levando-se em conta que a 

reação de metilglioxal com proteínas do plasma exibe valores de ≈ 2 × 10
−5

 s
−1

, e a de glioxal 

valores de ≈ 1 × 10
−7 

s
−1

,
36

 as reações de metilglioxal e glioxal com peroxinitrito podem 

competir com as de proteínas, principalmente em situações de estresse oxidativo e nitrosativo. 
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Além disso, já foi demonstrado que metilglioxal induz a formação de 
●
NO, O2

●−
 e, 

consequentemente, peroxinitrito em células vasculares do músculo liso de ratos 

hipertensos,
141

 portanto esses valores podem ser mais significativos. De fato, a relevância dos 

sistemas biacetilo/peroxinitrito, metilglioxal/peroxinitrito e glioxal/peroxinitrito em sistemas 

biológicos deve ser considerada à luz da espacialidade e temporalidade de eventos celulares 

complexos. Estes são regidos por compartimentalização celular, metabolismo e duração da 

exposição, além de fatores de concentração, vida-média dos intermediários e constantes de 

velocidade de reação. Assim, é tentador propor que a reação dos compostos α-dicarbonílicos 

estudados com peroxinitrito pode ocorrer cronicamente em microambientes de tecido sob 

estresse oxidativo, nitrosativo e carbonílico, como é o caso de locais de inflamação. As 

consequências in vivo destas reações devem ser investigadas, levando em consideração 

possíveis efeitos benéficos, por exemplo, em transdução de sinais, ou deletéros, como na 

modificação irreversível de proteínas. 

Por fim, o oxigênio singlete é um eletrófilo forte conhecido por reagir com várias 

biomoléculas, incluindo ácidos nucleicos, proteínas e lípidos. Apresenta efeitos benéficos e 

nocivos, incluindo cascatas de sinalização celular associadas com a apoptose e morte 

geneticamente controlada de plantas
78,81

. Já a acetilação pós-traducional de proteínas por um 

mecanismo de radicalar, durante eventos normais ou patológicos, pode ser evocada como uma 

via adicional para as reações catalisadas por acetil-transferases, sendo que a acetilação 

epigenética de proteínas, especialmente em resíduos de lisina de histonas, tem consequências 

importantes na sinalização celular e regulação do ciclo celular
117

. 
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5 CONCLUSÕES 
 

Os estudos descritos nesta tese demonstram claramente que a reação de adição 

nucleofílica do peroxinitrito a compostos α-dicarbonílicos ocorre com constantes de 

velocidades maiores do que as com compostos monocarbonílicos, devido a uma maior 

reatividade por efeito sacador de elétrons de uma carbonila ligada a outra carbonila em α. 

Determinou-se as seguintes constantes de velocidade de segunda ordem em pH 7,2 a 25°C em 

tampão fosfato de sódio 250 mM para os compostos estudados: biacetilo, k2 = 1,0 × 10
4
 

M
−1

s
−1

; metilglioxal, k2 ≈ 1,0 × 10
5
 M

−1
s

−1
; glioxal, k2 ≈ 7,6 × 10

6
 M

−1
s

−1
. Se comparados a 

compostos monocarbonílicos, estas constantes de velocidade se mostram de 10-1000 vezes 

maiores, sendo este efeito atribuído à maior reatividade de compostos α-dicarbonílicos. Por 

outro lado, estudos preliminares com a acroleína, importante metabólito reativo da degradação 

de lipídios e de aminoácidos, sugeriram que esta reage provavelmente via adição de Michael 

com peroxinitrito em tampão fosfato de sódio 500 mM, pH 7,2, a 25°C, com uma k2 ≈ 7,0 × 

10
3
 M

−1
s

−1
.  

Os dados desta tese comprovam o mecanismo de adição nucleofílica de peroxinitito a 

compostos carbonílicos
95,96

 via um intermediário nitrosoperoxicarbonato hipotético, cuja 

clivagem homolítica da ligação O-O e clivagem da ligação C-C
α
 produz radicais acila e ácidos 

carboxílicos (Esquema 16, no final deste capítulo). No caso do biacetilo, foi observada por 

ressonância paramagnética eletrônica com captação de spin a produção de radical acetila, 

enquanto metilglioxal produz radicais acetila, metila e provavelmente formila. Já com glioxal, 

foi observada a intermediação de radical formila e átomo de hidrogênio e, através de 

ressoância paramagnética eletrônica em fluxo direto, um sinal compatível com o de um 

radical formila hidratado. 

As análises por oximetria e eletroforese capilar confirmaram que o radical acetila 

gerado pelos sistemas biacetilo/peroxinitrito e metilglioxal/peroxinitrito reage com o oxigênio 
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molecular dissolvido na solução produzindo ácido acético. Por outro lado, metilglioxal e 

glioxal produziram formiato originado pela aniquilação de radical formila por oxigênio 

molecular ou como produto da clivagem C
1
-C

2
 do radical oxila gerado após a perda de 

●
NO2 

pelo aduto hipotético peroxinitroso. 

A emissão de radiação eletromagnética em 1270 nm, atribuída inequivocamente à 

emissão monomolecular do O2
1
∆g, foi observada para o sistema glioxal/peroxinitrito e, em 

menor escala, para metilglioxal/peroxinitrito, não sendo observada para 

biacetilo/peroxinitrito. Estes resultados estão em linha com o mecanismo de Russell, em que 

radicais centrados no carbono portando átomo de hidrogênio geminal podem reagir com 

oxigênio molecular gerando um radical alquilperoxil (nos casos em estudo, radical 

formilperoxil), cuja dismutção gera oxigênio singlete. A captação química de oxigênio 

singlete foi possível com AVS, sendo confirmado o mecanismo de Russell pelos 

experimentos realizados com oxigênio marcado isotopicamente (
18

O2) para a geração de 

oxigênio singlete 
1
∆g pela reação de glioxal com peroxinitrito. 

Quando os sistemas biacetilo ou metilglioxal/peroxinitrito foram acoplados a 

biomoléculas (lisina, histidina e dGuo), foi constatada a acetilação delas por técnicas de 

espectrometria de massas, levantando a hipótese de que este radical pode acetilar 

biomoléculas e contribuir com processos de modificação pós-traducional de proteínas e de 

DNA, eventualmente associados à fisiopatologia ou a mecanismos de proteção do organismo. 
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Esquema 16. Mecanismo Geral Proposto para a Reação de Peroxinitrito com Compostos α-Dicarbonílicos 

(Biacetilo, Metilglioxal e Glioxal) em Meio Aquoso Aerado. I) Se R2 = CH3: aponta-se o destino do radical 

acetila formado por biacetilo/peroxinitrito ou metilglioxal/peroxinitrito em meio aerado na ausência e presença 

de biomoléculas aceptoras do radical acetila (Lisina, Histidina e dGuo). II) Se R2 = H: mostra-se o mecanismo 

de reação da formação de O2 
1
∆g a partir de radical formila formado pelo sistema glioxal/peroxinitrito ou 

metilglioxal/peroxinitrito. 
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6 PERSPECTIVAS 
 

 Têm-se como perspectiva o estudo da reação de peroxinitrito com acroleína 

(contaminante de alimentos e catabólito de biopolímeros) e ácido 4,5-dioxovalérico (produto 

de oxidação de ácido 5-aminolevulínico, precursor do grupo heme) no que tange ao 

mecanismo de reação, os radicais intermediários envolvidos, seus produtos finais de reação, 

assim como outros compostos α-β-insaturados e α-dicarbonílicos como precursores de 

radicais centrados em carbono após reação com peroxinitrito. 

Também se faz importante o prosseguimento de estudos de modelos biológicos para 

avaliar apossível ocorrência in vivo (mitocôndrias, culturas de células, tecidos) das reações de 

adição nucleofílica de peroxinitrito aos compostos carbonílicos estudados, através da geração 

de radicais acetila, metila ou formila e/ou oxigênio singlete, com formação de seus adutos 

com biomoléculas e possíveis conseqüências normais ou patológicas. Eventualmente, os 

produtos destas reações podem constituir biomarcadores específicos de várias desordens 

genéticas e adquiridas. 
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