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RESUMO
Appolinário, P.P. Avaliação do efeito do ácido docosahexaenoico e de seus
hidroperóxidos na oligomerização de SOD1 em um modelo da doença
Esclerose Lateral Amiotrófica. 2013. 126p. Tese (Doutorado) - Programa de PósGraduação em Ciências Biológicas (Bioquímica). Instituto de Química, Universidade
de São Paulo, São Paulo.
A Esclerose Lateral Amiotrófica (ELA) é uma doença progressiva e fatal
causada pela degeneração seletiva dos neurônios motores do cérebro e medula.
Dos casos familiares de ELA (fELA), 20% são causados por mutações pontuais no
gene da sod1. O ácido docosahexaenoico (C22:6, n-3, DHA) é um ácido graxo
altamente insaturado, sendo um dos principais ácidos graxos da massa cinzenta do
cérebro. Estudos têm correlacionado mutações de SOD1 com a formação de
agregados que poderiam ser induzidos por ácidos graxos insaturados. O objetivo
deste estudo foi avaliar os efeitos e mecanismos do DHA e de seus hidroperóxidos
(DHAOOH) na agregação de SOD1 in vitro. As análises de dicroísmo circular (CD)
mostraram mudanças na estrutura secundária de ambas as proteínas apo-SOD1WT
e G93A promovidas pelo DHA, resultando em aumento de superfície hidrofóbica e
formação de estruturas do tipo beta-amilóide, como mostrado pelos ensaios do bisANS e Tioflavina, respectivamente. Estas mudanças resultam na formação de
agregados amorfos como observado por microscopia eletrônica de varredura (MEV).
Espécies de alto peso molecular foram observadas nas incubações do DHA com as
formas apo da SOD1 por SDS-PAGE sob condições não redutoras e também por
cromatografia de exclusão por tamanho. A formação dos agregados mostrou-se
dependente de resíduos de Cys na sua forma desprotonada, visto que agregados
não foram observados na presença de beta-mercaptoetanol e sua formação foi
inibida na presença de bloqueador de tióis e em pH ácido. Além disso, análises por
cromatografia de exclusão mostraram que a agregação é dependente da

insaturação e conformação cis dos ácidos graxos. Comparativamente ao DHA, os
hidroperóxidos do DHA tiveram um efeito menor na agregação de SOD1, porém
revelaram a propriedade de induzir a dimerização covalente de SOD1. No geral, os
dados mostram que o DHA induz a agregação de SOD1, através de um processo
envolvendo a exposição de superfícies hidrofóbicas, formação de pontes dissulfeto e
também de possíveis cross-links envolvendo reações do tipo “ene-tiol”.
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