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Introdução 

A doença de Parkinson (DP) é caracterizada pela 

perda progressiva de neurônios dopaminérgicos na 

substância negra, parte compacta. Embora a causa 

da doença seja pouco conhecida, acredita-se que o 

estresse oxidativo gerado pela oxidação da 

dopamina produza espécies reativas de oxigênio 

(EROs) e quinonas reativas, as quais podem levar à 

morte dos neurônios dopaminérgicos.
1,2
 

Visando investigar a hipótese de que o óxido nítrico 

(NO) e moléculas carregadoras de NO, como a S-

nitrosoglutationa (GSNO), são capazes de atuar na 

proteção dos neurônios dopaminérgicos, através da 

inibição de processos de oxidação da dopamina, 

com perspectivas de serem utilizadas na prevenção 

e/ou terapêutica da DP. Neste trabalho avaliamos a 

influência da GSNO na cinética de oxidação da 

dopamina mediada pelo ânion-radical peroxinitrito 

(OONO�-), através das variações espectrais 

acompanhadas pela técnica de stopped flow.  

Resultados e Discussão 

A reação entre a dopamina (DA) e o peroxinitrito foi 

monitorada por espectrofotometria no UV-visível, 

em experimentos de fluxo interrompido (stopped 

flow), monitorando o aparecimento do 

dopaminocromo (Figura 1), um dos produtos de 

oxidação da DA, que apresenta uma banda de 

absorção com máximo em 480 nm, cujo 

crescimento está associado com o aparecimento de 

uma banda em ca. 300 nm (Fig. 1 A).  As curvas 

cinéticas de crescimento da banda em 480 nm 

durante a reação entre a dopamina e o peroxinitrito, 

na ausência e na presença da GSNO (banda com 

máximo de absorção em 336 nm) são mostradas na 

Fig. 1 B. Observa-se que a GSNO inibe formação 

do dopaminocromo. Sabe-se que a auto-oxidação 

da dopamina envolve etapas de reações radicalares 

(Esquema 1). A GSNO pode exercer ação 

antioxidante reagindo diretamente com radicais oxila 

formados ou pode sofrer reação de decomposição 

térmica gerando NO livre que, por sua vez, reage 

com os radicais oxila. Nos dois casos, os produtos 

nitrados formados, bloqueiam a propagação 

radicalar. 

 

 

 

 

 

 

 

Esquema 1. Representação da etapa primária da 

auto-oxidação da dopamina. 

 

 
 
 

 

 

 

Figura 1. (A) Variação espectral representativa da 

reação entre dopamina e peroxinitrito, destacando 

em (B) o efeito da GSNO na cinética de formação 

do dopaminocromo (máximo de absorção em 480 

nm) a partir da reação entre 2 mmol/L de dopamina 

e 2mmol/L de peroxinitrito. 

Conclusões 

A presença de GSNO, uma molécula doadora de 

NO, inibe a reação de oxidação da DA pelo 

peroxinitrito, reforçando a hipótese de que 

compostos doadores de NO possam atuar na 

proteção dos neurônios dopaminérgicos. 
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