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Oxidative Stress
Biomarkers and Anti-
oxidant Protocols é o se-
gundo livro da série con-
tendo protocolos de mé-
todos utilizados na área
de investigação de espé-
cies reativas de oxigênio
e nitrogênio e estresse
oxidativo. O primeiro li-
vro, Free Radical and
Antioxidant Protocols,
publicado em 1998, apre-
sentava 40 métodos utili-
zados para a avaliação do
estresse oxidativo, ativi-
dade antioxidante e apli-
cações combinadas. Nes-

se segundo livro foram acrescentados outros 33 métodos,
descritos por 73 renomados pesquisadores da área, empre-
gados para a avaliação das alterações nas funções celula-
res induzidas pelo estresse oxidativo. O livro está organi-
zado em duas partes. A primeira parte contém os métodos
para biomarcadores derivados das interações dos radicais
livres com alvos biológicos, aplicados à determinação de:
ácidos graxos poliinsaturados, derivados hidroxilados e
hidroperóxidos (CLAE); produtos de peroxidação lipídica
utilizando espectroscopia no infravermelho; hidroperó-
xidos do ácido docosaexaenóico em retina (CG-EM); mo-
dificações de proteínas induzidas por hidroperóxidos
lipídicos utilizando anticorpos policlonais; formação de
heterodímeros das apolipoproteínas AI-All derivados da
oxidação da HDL; modificações no ADN induzidas por
peroxinitrito; radicais hidroxila e 1-hidroxietil utilizando
captação de spin e CG-EM; aminoálcoois alifáticos em

proteínas oxidadas; N-carboximetilisina como biomar-
cador de estresse oxidativo em proteínas teciduais; S-
glutationil-hemoglobina empregando eletroforese e
focalização isoelétrica; oxidação de ADN celular pelo
ensaio cometa e anticorpos reativos às modificações de
ADN induzidas por radicais livres; quantificação de F2-
isoprostanos e glutationa reduzida (GSH) e oxidada
(GSSG) em amostras biológicas, dentre outros. Na segun-
da parte do livro estão descritos métodos para a avaliação
de biomarcadores antioxidantes, incluindo análise simul-
tânea de múltiplos metabólitos redox-ativos em matrizes
biológicas; determinação de ácido úrico por voltametria
com eletrodo de fibra de carbono e medida do turnover de
a-tocoferol no plasma e lipoproteínas utilizando isótopos
estáveis e CG-EM, dentre outros métodos. O capítulo 32
aborda a modelagem de fármacos para prevenir a forma-
ção de metabólitos reativos tóxicos e o último capítulo
discute os métodos estatísticos aplicados aos biomar-
cadores de estresse oxidativo. Este livro é útil, em especi-
al, para os pesquisadores que atuam nas áreas relaciona-
das aos efeitos mediados por espécies reativas de oxigê-
nio e nitrogênio em sistemas biológicos e à avaliação da
atividade antioxidante de fluidos biológicos e produtos
naturais bioativos.
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O ecossistema intestinal é uma rede complexa de
interações entre os microrganismos que fazem parte da
microbiota natural do intestino e as células epiteliais e do
sistema imunológico do hospedeiro. O resultado dessa
interação nem sempre é benéfico ao hospedeiro e os efei-
tos devem ser atribuídos à saúde com base em evidências
científicas e levando-se em conta possíveis efeitos adver-
sos. O efeito dos probióticos era atribuído apenas à modi-




