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Introdução 

O oxigênio singlete (O2 (
1
Δg)) é um estado excitado 

do oxigênio molecular, muito reativo e fortemente 
oxidante, promovendo a oxidação de diversos 
substratos biológicos, podendo provocar, assim, 
danos ao DNA através da oxidação de proteínas [1]. 
Uma possível reação, endógena,  que gera O2 (

1
Δg) 

é a reação entre a acroleína (Ac) e o peroxinitrito 
(ONOO

−
). A Ac constitui um importante agente 

citotóxico e mutagênico e o ONOO
−
 é um forte 

oxidante, nitrante e nucleófilo envolvido em eventos 
fisiológicos e patogênicos. Ambos produzidos 
endogenamente, principalmente em situações 
inflamatórias [2] [3]. Nossa hipótese de trabalho é 
de que ocorrerá adição de Michael ou adição 
conjugada do ONOO

−
 à Ac, com a formação de um 

aduto cuja homólise resulte em um radical oxila. 
Este radical oxila sofreria homólise beta da ligação 
C-C resultando em formiato e radical etenila pelo 
ataque ao carbono carbonílico e formaldeído e 
radical hidróxietenila pelo ataque ao carbono β. Os 
radicais hipoteticamente formados pelo sistema Ac/ 
ONOO

−
 podem sofrer reação de Russell produzindo 

assim oxigênio molecular singlete, acetato e etanal 
no caso do radical etenila e oxigênio molecular 
singlete, glioxal e 2-hidróxietanal no caso do radical 
hidróxietenila. 

Resultados e Discussão 

Através de medidas em um oxígrafo foi constatado 
o consumo de oxigênio pelo sistema 
Acroleína/Peroxinitrito devido à reação de Russell 
dos intermediários radicalares hipotéticos (radical 
etenila e hidroxietenila), subsequente à reação da 
acroleína com o peroxinitrito (Fig. 1). Estudos em 
um espectrofotômetro stopped-flow possibilitaram o 
cálculo do k2 para a reação Ac/ ONOO

−
, sendo este 

da ordem de 10
3
 M

-1
s

-1
 a 25°C em tampão fosfato 

500 mM. Além disso foram testadas as influências 
da concentração de tampão fosfato e do pH na 
reação. Experimentos conduzidos com PN 200 μM 
e Ac 0 - 20 mM em tampão fosfato 100 mM – 1 M, 
pH 7,2 a 25°C, mostraram um aumento da 
constante de reação proporcional ao aumento da 
concentração do tampão. A análise da influência do 
pH na constante  
 

 
de reação mostrou um pH ótimo na faixa de 6,8 – 
7,2, utilizando uma concentração fixa de PN em 
200 μM, Ac 0 – 30 mM em tampão fosfato 700 mM 
em uma faixa de pH de 6,2 – 8,2 a 25°C. 

 
Figura 1. Consumo de O2 pelo sistema 
Acroleína/Peroxinitrito, tampão fosfato 500 mM pH 
7,2, 25°C. Concentrações constantes de 
peroxinitrito (1 mM). 

Conclusões 

O consumo de oxigênio pelo sistema, conforme 

mostrado anteriormente, é condizente com nosso 

mecanismo hipotético proposto, sendo o oxigênio 

consumido na reação de Russell dos intermediários 

radicalares formados pela reação entre a Ac e o 

ONOO
−
. Estudos seguintes elucidarão os 

mecanismos da reação Ac/ONOO
−
 e da formação 

de O2 (
1
Δg) produzido pelo sistema. 
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