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Resumo 

Em células cancerígenas, cuja composição e organização lipídica difere da das células normais, 

ocorrem alterações nas propriedades biofísicas da membrana plasmática, particularmente ao nível das 

jangadas lipídicas. Estas diferenças tornam a membrana celular um alvo para o desenvolvimento de 

novas terapias. 

Na procura de melhores agentes quimioterapêuticos, os complexos de ruténio, menos tóxicos e 

mais seletivos, são reconhecidos como alternativas válidas aos compostos de platina comercias. O seu 

mecanismo de ação, porém, ainda não está bem estabelecido. 

Neste trabalho, é avaliado o papel da membrana celular no modo de ação de compostos de 

ruténio, em estudos da interação de três novos complexos de ruténio (S8, S10 e OR6, ativos em células 

cancerígenas humanas) com modelos da membrana celular. Para tal, utilizaram-se quatro modelos de 

biomembranas: dois constituídos por um só lípido (correspondendo à fase fluída, desordenada, e gel, 

muito ordenada) e dois contendo esfingomielina e colesterol (mimetizando a membrana plasmática de 

células de mamífero em geral e de células cancerígenas U-118).  

Os complexos apresentam coeficientes de partição membrana/água consistentes com uma ação 

localizada na membrana, tendo estes sido obtidos por diferentes métodos, nomeadamente de 

fluorescência e espectrofotometria de absorção derivativa usando uma bicamada lipídica fluida. As 

propriedades biofísicas foram avaliadas por espectroscopia de fluorescência em estado estacionário e 

resolvida no tempo, recorrendo ao uso de duas sondas de membrana. Os complexos causaram alterações 

em todos os modelos estudados, promovendo a fluidificação, apreciável sobretudo na fase gel, e o 

aumento da hidratação da bicamada lipídica, principalmente na presença do complexo S8. O potencial 

de dipolo, que depende fortemente das interações esfingolípido-colesterol, que se encontram alteradas 

nas células cancerígenas, foi também avaliado. Na membrana modelo de células U-118 apenas os 

complexos S8 e S10 causaram um aumento do potencial de dipolo, enquanto o complexo OR6 provocou 

uma diminuição, tanto no modelo de células U-118 como no modelo de células de mamífero. O facto 

de se terem observado efeitos, não só mais marcados mas também exclusivos, na membrana modelo 

das células U-118 sugere que deverão contribuir para o modo de ação dos complexos de ruténio 

estudados, e que a membrana plasmática terá um papel no modo de ação dos complexos de Ruténio 

estudados. 

 

Palavras-chave: Complexos de Ruténio, Cancro, Jangadas lipídicas, Biofísica de Membranas, 

Coeficiente de Partição Membrana/Água, Decaimentos de Anisotropia de Fluorescência. 
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Abstract 

Changes in the plasma membrane biophysical properties, particularly the ones involving lipid 

rafts, occur in cancer cells, which have their lipid composition and organization altered. Thus, 

membrane lipids are emerging as key targets in the action of novel therapeutics. In the search for 

improved quimiotherapeutics, Ruthenium complexes, due to their lower toxicity and higher selectivity, 

are an effective alternative to platinum-based agents used in the Clinic, although the mechanisms 

underlying their action are not well-known. 

In this work the role of the membrane was accessed by studying the interaction of three selected 

ruthenium complexes (designated as S8, S10 and OR6), active against human tumor cells, with model 

membranes of the plasma membrane. Four model membranes were used. One-component models 

represent the two extremes of disorder, fluid phase, and order, gel phase. The more complex models, 

containing sphingomyelin and cholesterol mimic either the “canonical” composition of mammalian 

plasma membrane or the U-118 glioma cell membrane. 

Membrane/water partition coefficients of the complexes were consistent with a mechanism of 

action in the membrane. This results were obtain by different methods, namely, fluorescence and 

derivative absorption spectrophotometry, using a fluid phase membrane. The biophysical properties of 

the membranes were evaluated through steady state and time-resolved fluorescence spectroscopy, using 

two membrane probes. Changes in all membrane models were observed in the presence of the 

complexes. There was fludifiying effect, particularly in the gel phase membrane, and an increased 

hydration of the lipid bilayer, especially in the presence of S8 complex. Membrane dipole potential, 

which is strongly dependent on cholesterol-sphingolipid interactions thus is changed in tumor cells, was 

also measured. Complexes S8 and S10 caused an increase on the dipole potential of the U-118 

membrane model, while for OR6 complex a decrease was detected in both membrane models. 

Some of the effects observed were not only more emphasized, but also exclusive of the U 118 

membrane model, which may explain the mechanism of action of the ruthenium complexes studied. 

 

Keywords: Ruthenium Complexes, Cancer, Lipid Rafts, Membrane Biophysics, Membrane/Water 

partition coefficients, Fluorescence anisotropy decays. 
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1. Introdução 

1.1. O Cancro 

 O cancro é um problema de saúde pública em crescimento em todo o mundo – Figura 1. Nos 

Estados Unidos uma em cada quatro mortes é devida ao cancro [1], e a tendência é a mesma no resto 

do mundo: um em cada cinco de nós irá morrer devido ao cancro [2]. Os tipos de cancro mais comuns 

a nível mundial são o do pulmão, da mama, colo-retal e da próstata [3].  

 

Figura 1. Estimativa da incidência do cancro a nível mundial em 2012 para a população do sexo masculino. Quanto mais 
escura a tonalidade de azul, maior a incidência de cancro. A cinzento encontram-se representados os locais em que não existem 
dados estatísticos disponíveis. (adaptado de [4]) 

 

 

Em Portugal a previsão da evolução da incidência de cancro pela Direção Geral de Saúde é 

sempre no sentido crescente [5] (Figura 2). Percebe-se assim a necessidade de criar novas terapias que 

permitam baixar não só as taxas de mortalidade mas também as de incidência. 

 
 
 

 
Figura 2. Previsão da evolução da incidência de cancro até 2030 em Portugal, adaptado de [5]. 
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Num tecido normal as células que o constituem são reguladas por estímulos que organizam a 

divisão e a morte celular. No entanto, essas mesmas células são diariamente expostas a perturbações 

moleculares que podem provocar mutações. Se uma dessas mutações conferir uma vantagem evolutiva 

à célula, esta vai continuar a dividir-se e a divergir da normalidade das restantes células. Com o passar 

do tempo e com ciclos sucessivos dessa mutação, a competição e a seleção natural vão transformando 

essa célula numa célula cancerígena. As células cancerígenas são caracterizadas por duas propriedades: 

(1) dividem-se independentemente dos sinais de controlo celular e (2) invadem e colonizam territórios 

que são reservados para outras células. O processo de cancerigénese inicia-se então com uma célula 

anormal que começa a crescer (a aumentar a sua massa) e a proliferar sem controlo, dando origem a um 

neoplasma. O neoplasma pode ser considerado benigno ou maligno, de acordo com a sua capacidade 

de invadir outros tecidos. Se for maligno significa que tem a capacidade de se libertar do tumor primário, 

entrar na corrente sanguínea ou vasos linfáticos e formar tumores secundários, denominados metástases, 

noutras partes do corpo, Figura 3. Quanto mais o cancro se espalha pelo corpo, menor a probabilidade 

de sobrevivência do doente [2]. A dificuldade no tratamento de tumores reside no facto de um tumor 

não ser apenas um saco de células, isto é, um tumor é um ecossistema complexo que contém vários 

tipos de células, não só as células tumorais mas outros tipos de células que se infiltram e influenciam 

as células cancerígenas mais próximas, contribuindo para a heterogeneidade das células tumorais [6].  

 

Figura 3. Mecanismo simplificado para a formação de metástases. As células cancerígenas (a) reduzem a sua adesão ao 
restante tumor e migram para os vasos sanguíneos, (b) e (c). Nos vasos sanguíneos podem ligam-se a recetores, (d), protegendo-
se do sistema imunitário. Quando encontram o local secundário, as células saem da corrente sanguínea (e), induzindo a retração 
das células endoteliais ou promovendo a sua morte (f), e, por fim, começam a proliferam no segundo local, dando origem ao 
tumor secundário ou metástase. Adaptado de [7]. 

 

Existem vários fatores que podem distinguir as células cancerígenas das células normais, 

porém, no seguimento deste trabalho, a diferença mais importante é ao nível da membrana celular. A 

constituição da membrana celular é diferente entre os dois tipos de células, sendo que as células 

cancerígenas apresentam elevados níveis de colesterol [8, 9]. Esta observação já foi feita para vários 
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tipos de tumores, inclusive os que são encontrados mais frequentemente (pulmão, mama, colo-retal e 

próstata) [10]. Os níveis de colesterol parecem influenciar a adesão e a migração celular [11], que são 

os processos essenciais para formação de metástases. 

 Existem diversos fármacos anticancerígenos que são utilizados mundialmente (Figura 4) e que 

atuam principalmente ao nível da divisão celular, tanto nas células cancerígenas, como nas não 

cancerígenas [12]. No entanto, atualmente começa a ser desenvolvido um novo tipo de terapia, que tem 

como objetivo a regulação da estrutura e composição das membranas celulares, de forma a modular o 

comportamento celular [13].  

 Nesta tese foram estudados os efeitos que complexos de Ruténio, abordados de seguida, têm 

nas membranas celulares e como é que o seu modo de ação pode variar na presença de diferentes 

composições de bicamadas lipídicas.  

 

Figura 4. Fórmula estrutural dos fármacos anticancerígenos mais utilizados (adaptado de [12]). 

 

1.2. Tratamento do Cancro com Metalofármacos  

A utilização de metais de transição como agentes quimioterapêuticos iniciou-se com a 

descoberta da atividade anticancerígena da platina. Inicialmente surgiu a cisplatina e, mais tarde, a 

carboplatina e a oxaliplatina (Figura 5), sendo todos complexos aprovados pela Food and Drug 

Administration (FDA) [14-16]. Nas células, estes complexos promovem a morte celular, ativando vias 

de transdução de sinal ou interagindo com processos de transcrição e/ou de replicação de DNA [14]. 

Embora os fármacos de platina sejam agentes quimioterapêuticos reconhecidos pela sua eficiência, 

também apresentam algumas limitações, causando efeitos secundários graves aos doentes, tanto a nível 

mais geral, como a nível neurológico, hepático e nefrótico [15, 17].  

 

Figura 5. Estrutura dos complexos de platina utilizados no tratamento do cancro, aprovados pela FDA: cisplatina, carboplatina 
e oxaliplatina (adaptado de [14]). 

Doxorubicina Paclitaxel Gemcitabina Vimblastina 
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A descoberta da platina como metalofármaco conduziu à descoberta de um novo tipo de 

fármacos com mecanismos de ação e cinética diferentes dos fármacos orgânicos, tradicionalmente 

utilizados. Partindo desta descoberta, foram testados vários metais que também provaram ter atividade 

anticancerígena, como é o caso do ouro, do titânio e do ruténio [14]. Neste trabalho, o foco é nos 

complexos de ruténio (compostos por um ião metálico de Ruténio coordenado a diferentes ligandos) e 

na sua forma de ação. 

As propriedades do ruténio são o que tornam o seu estudo como anticancerígeno tão 

interessante. O ruténio, in vivo, pode apresentar vários estados de oxidação (II, III e IV), sendo esses 

estados de oxidação interconvertíveis [14], o que pode estar na base da explicação da seletividade dos 

complexos de ruténio para as células cancerígenas. A hipótese da “ativação por redução” explica que 

os complexos de Ruténio circulam no organismo num estado de oxidação menos toxico (III) e que, 

quando encontram tecido tumoral, são reduzidos, pelo ambiente redutor que existe no tecido tumoral, 

para o estado de oxidação (II) [15, 18]. Outra propriedade importante nos complexos de ruténio é que 

podem ser transportados por proteínas, como a transferrina e albumina, até às células[16, 18, 19].  

Três complexos de Ruténio foram já submetidos a ensaios clínicos: o NAMI-A (trans-

[RuCl4(DMSO)(Im)]ImH, onde Im é imidazolo), o KP1019 (trans-[RuCl4(Ind)2]IndH, onde Ind é 

indazolo) e o NKP-1339 (Na[trans-[RuCl4(Ind)2]IndH]), que é uma versão solúvel do KP1019 – Figura 

6. Os três complexos adotam uma geometria de coordenação octaédrica no que diz respeito ao centro 

metálico de ruténio (III), no entanto, apesar da sua semelhança, apresentam diferentes atividades 

biológicas [20]. 

 

Figura 6. Fórmula estrutural dos complexos de Ruténio (III): NAMI-A (trans-[RuCl4(DMSO)(Im)]ImH,  KP1019 
(trans-[RuCl4(Ind)2]IndH) e o NKP-1339 (Na[trans-[RuCl4(Ind)2]IndH]) – adaptado de [21]. 
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 O NAMI-A não apresenta grande atividade no que se refere a tumores sólidos primários, no 

entanto apresenta grande potencial contra metástases, interferindo com as interações das células 

tumorais com a matriz extracelular e promovendo a adesão celular [22], entre outros 

Os complexos KP1019 e NKP-1339 perturbam o balanço redox celular, induzindo a paragem 

do ciclo celular na fase G2/M, o que implica a paragem da síntese de DNA e a indução de apoptose pela 

via mitocondrial. Para além disso, podem ser transportados até às células cancerígenas por proteínas 

como a albumina e a transferrina [23]. 

 

1.2.3. Complexos de Ruténio Estudados 

 Os complexos de Ruténio descritos anteriormente apresentam alguns problemas associados, 

nomeadamente, sofrem facilmente hidrólise e são pouco estáveis devido à baixa denticidade dos seus 

ligandos. Neste trabalho estudaram-se complexos de Ruténio (II) e (III), sintetizados no laboratório 

Química Organometálica e Biorganometálica, com uma solubilidade e estabilidade em solução aquosa 

adequadas e que já tinham mostrado atividade contra células tumorais. 

O complexo de Ruténio (II) estudado trata-se do complexo octaédrico 

[Ru(bpy)2(pbt)][CF3SO3]2, aqui chamado de OR6, sendo também estudados os seus ligandos pbt (2-(2-

piridil)benzo[b]tiofeno) e bpy (e 2,2’-bipiridina) – Figura 7. A citotoxicidade deste complexo foi 

avaliada em linhas tumorais de carcinoma do ovário, mama, cólon e próstata (A2780, MCF7, HT29 e 

PC3 respetivamente), através do valor de concentração de composto que inibe 50% do crescimento das 

células tumorais (IC50), depois de 72h de exposição das células ao composto [24]. Os valores de IC50 

podem ser consultados na Tabela 1, observando-se que os valores são sempre menores para o OR6 do 

que para o seu ligando pbt, livre, independentemente da linha celular. O OR6 demonstrou ser também 

bastante citotóxico para as linhas celulares do cancro da mama e da próstata (MCF7 e PC3, 

respetivamente), que são linhas celulares mais resistentes à cisplatina [24]. 

 
Figura 7. Fórmula estrutural do complexo OR6 e dos seus ligandos pbt e bpy – adaptado de [25]. 

Complexo OR6 bpy pbt 
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Os complexos de Ruténio (III) estudados tratam-se de complexos octaédricos de fórmula geral 

[RuIII(L)(PPh3)Cl], onde L é um ligando “Salan” e PPh3 designa o ligando trifenilfosfano. Os ligandos 

“Salan” são ligandos bis(aminofenolato) tetradentados N2O2 que têm origem nos ligandos “Salen” 

(obtidos por condensação do salicilaldeído com uma diamina), em que a ligação imina é reduzida a 

amina. Este tipo de ligandos, os “Salan”, oferece maior flexibilidade que os “Salen” e continua a ter 

doadores N2O2, estabilizando os compostos de Ruténio. Além disso, o oxigénio fenolato é um doador 

forte e por isso é previsível que estabilize o estado de oxidação 3+ do Ruténio [16]. O complexo S8 

corresponde ao composto de ruténio cujo ligando é o 4-MeO-Sal-CHan (6,6'-(1S,2S)-ciclohexano-1,2-

diilbis(azanedil)bis(metileno)bis(3-metoxifenol)), que nesta tese será referido como Salan-4-MeO, e o 

complexo S10 corresponde ao composto que tem como ligando o 5-MeO-Sal-CHan (2,2'-(1S,2S)-

ciclohexano-1,2-diilbis(azanedil)bis(metileno)bis(4-metoxifenol)), que será referido como Salan-5-

MeO. Na Figura 8 podem ser visualizadas as estruturas dos dois complexos e dos respetivos ligandos. 

Note-se que a única diferença entre os complexos reside nos ligandos Salan 4-MeO e Salan-5-MeO, ou 

seja, na posição do grupo metoxi (MeO) - no complexo S8 o grupo MeO está em posição meta 

relativamente ao grupo fenolato e no complexo S10 na posição para [16]. 

Para estes complexos também foi avaliada a citotoxicidade, através do valor de IC50, em linhas 

tumorais de carcinoma do ovário (A2780) e da mama não invasivo e invasivo (MCF7 e MDAMB231, 

respetivamente), [16]. Observando os valores obtidos, Tabela 1, nota-se que a citotoxicidade dos 

complexos, S8 e S10, é sempre superior à dos seus respetivos ligandos, Salan-4-MeO e Salan-5-MeO, 

ainda que estes apresentem uma citotoxicidade semelhante à observada na presença de cisplatina. Estes 

resultados, quer para o S8 e S10, quer para o OR6, indicam que a coordenação destes ligandos ao centro 

metálico de ruténio aumenta a sua atividade citotóxica. Para além disto, todos os complexos exibem 

valores da mesma magnitude que a cisplatina para a linha celular A2780 e valores mais baixos que a 

cisplatina para a linha celular MCF7, mostrando uma maior citotoxicidade para esta ultima linha celular.  

 

Tabela 1. Valores de IC50 ± desvio padrão para os complexos em estudo e seus ligandos e para a cisplatina, após 72h em 

contacto com as linhas celulares humanas. A citotoxicidade foi avaliada para as linhas celulares do adenocarcinoma do ovário 
(A2780 – linha celular resistente à cisplatina), da mama não invasivo (MCF7 – linha hormonodependente com recetores de 
estrogénio α, ERα(+)), da mama invasivo (MDAMB231 – linha com grande potencial metastático), do cólon (HT29) e da 
próstata (PC3 – linha celular resistente à cisplatina e com potencial metastático – adenocarcinoma grau IV) [16, 24]. 

IC50 (µM) ± desvio padrão (72h) 

Composto A2780 MCF7 MDAMB231 HT29 PC3 

pbt 126 ± 13 217 ± 46   - 393 ± 81 - 

OR6 4,1 ± 1,1 5,9 ± 1,1 - 27 ± 6 9,2 ± 1,7 

Salan 4-MeO 12 ± 3,2 22 ± 5,5 57,3 ± 21 - - 

S8 3,3 ± 0,9 8,5 ± 0,9 27,4 ± 12 - - 

Salan 5-MeO 6,9 ± 2,1 7,8 ± 1,9 52,7 ± 15 - - 

S10 4,4 ± 1,8 3,9 ± 0,8 13,6 ± 5,5 - - 

Cisplatina 2,5 ± 0,1 28 ± 6 39 ± 5,0 7,0 ± 2,0 51 ± 7,0 
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Para além dos ensaios de citotoxicidade, também foram realizados estudos de interação com o 

DNA de onde se concluiu que os complexos interagem fortemente com o DNA [24, 26]. Para os 

complexos S8 e S10 foi, também, avaliada a sua capacidade de ligação à albumina de soro humano, 

HSA. Os resultados demonstraram que ambos interagem fortemente com a proteína, indicando que esta 

pode transportar os complexos pela corrente sanguínea até ao seu destino – as células cancerígenas [16].  

Num estudo preliminar com estes compostos, foi avaliada a sua interação com bicamadas 

lipídicas utilizando modelos de membranas biológicas, tendo essa interação sido quantificada através 

da constante de partição membrana/água, Kp. No seu conjunto, os resultados demonstraram que há uma 

interação forte de todos os compostos com a bicamada lipídica e que a extensão da sua inserção na 

bicamada depende da identidade e da estrutura dos ligandos, tendo sido sugerida uma localização 

aproximada dos complexos na membrana. Os complexos S8 e S10 localizam-se numa zona mais 

superficial da membrana, junto às cadeias acilo mas também em contacto com as cabeças polares dos 

fosfolípidos, enquanto o complexo OR6 se encontra mais num local mais profundo da membrana [25]. 

Este conjunto de resultados deu o mote ao tema desta tese, no sentido de aprofundar e complementar o 

conhecimento sobre a interação dos complexos com membranas de diferentes composições, incluindo 

com jangadas lipídicas. 

 

 

Figura 8. Fórmula estrutural do complexo S8 e S10 e dos seus ligandos Salan-4-MeO e Salan-5-MeO, respetivamente, e do 
PPh3 – adaptado de [25]. 

 

Complexo S8 

Complexo S10 

Ligando Salan-4-MeO 

Ligando Salan-5-MeO 

Ligando PPh3 
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1.3. Estrutura e Composição das Biomembranas 

 Os lípidos constituem um dos grupos principais de moléculas biológicas. No entanto, a sua 

importância tem sido desvalorizada até recentemente. O primeiro modelo molecular proposto para 

explicar a organização das biomembranas, foi o de Gorter e Grendel, em 1925 [27], em que, nas células, 

os lípidos situam-se nas membranas, onde formam a bicamada lipídica. Ao longo dos anos, vários 

modelos têm sido propostos para explicar a composição das membranas biológicas. Aquele que é aceite 

atualmente é o Modelo do Mosaico Fluido, sugerido por Singer e Nicolson em 1972 [28]. Neste modelo 

é proposto que as membranas são constituídas por uma bicamada lipídica fluida que permite o 

movimento livre de lípidos e proteínas, que podem ser periféricas ou integrais na membrana – Figura 

9A. Atualmente identificaram-se já aspetos que não foram previstos no modelo do Mosaico Fluido e 

que foram adicionados ao modelo, passando a ser designado Modelo do Mosaico Fluido Modificado – 

Figura 9B. Este modelo modificado já tem em conta fatores como: (i) assimetria transmembranar, isto 

é, diferenças nas composições da camada externa e interna da membrana; (ii) a distribuição lateral não 

uniforme dos lípidos – ou seja, regiões da membrana que possuem composições distintas, que se 

destacam das outras porções da membrana e são denominadas domínios lipídicos, (iii) a difusão das 

proteínas pode não ser totalmente livre, no caso de se encontrarem ancoradas ao citoesqueleto da célula 

e não estão necessariamente, sempre ligadas à membrana, entre outros [27, 29-31]. 

 

Figura 9. Diagramas esquemáticos de modelos de estrutura de membranas biológicas. (A) Modelo do Mosaico Fluido e (B) 
modelo do mosaico fluido modificado – adaptado de [29].  

  

1.3.1. Composição das biomembranas 

A função mais básica das biomembranas é definir uma barreira e manter as diferenças 

essenciais entre o ambiente intra e extramembranar. No entanto, esta não é a sua única função. Sabe-se 

agora que a membrana celular é um componente crítico não só nas vias de sinalização mas também 

Proteínas 

integrais 

Proteínas 
periféricas 

Lípidos 

Citoesqueleto 

A B 
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noutros processos celulares. Cada membrana tem tipos específicos de lípidos e os seus níveis são 

regulados meticulosamente pela célula [2].  

Devido à grande variedade de lípidos existentes, encontrar uma definição de lípido que seja 

suficientemente abrangente tem sido uma tarefa complicada para a comunidade científica. A IUPAC 

(União Internacional de Química Pura e Aplicada) define lípido como uma molécula de origem 

biológica que é solúvel em solventes não polares e que pode ser saponificável (comos os esfingolípidos 

e os glicerofosfolípidos) ou não saponificável (como os esteróis) [32]. De seguida serão abordada as 

classes de lípidos utilizadas neste trabalho: os glicerofosfolípidos, os esfingolípidos e os esteróis. 

 

1.3.1.1. Glicerofosfolípidos  

 Os glicerofosfolípidos são constituídos por um resíduo de glicerol ligado, por ligações éster, a 

duas cadeias de ácidos gordos (que variam em tamanho e em grau de insaturação, sendo que nos ácidos 

gordos insaturados naturais, as ligações duplas são sempre cis [33]), e a um grupo fosfato, sendo esta a 

estrutura geral dos glicerofosfolípidos. Por sua vez, o grupo fosfato pode encontrar-se ligado a 

diferentes grupos, como são exemplos a etanolamina, a serina e a colina [2]. Assim, as células produzem 

diferentes glicerofosfolípidos, sendo os mais abundantes a fosfatidiletanolamina (PE), a fosfatidilserina 

(PS) e a fosfatidilcolina (PC) – Figura 10. 

 

Figura 10. Fórmula estrutural geral dos glicerofosfolípidos mais abundantes (fosfatidiletanolamina, fosfatidilserina e 
fosfatidilcolina) – adaptado de [2]. 

  

Neste trabalho foram utilizados quatro glicerofosfolípidos, o DOPC (1,2-dioleoil-sn-glicero-3-

fosfocolina), o DPPC (1,2-dipalmitoil-sn-glicero-3-fosfocolina) e o POPC (1-palmitoil-2-oleoil-sn-

glicero-3-fosfocolina), que são fosfatidilcolinas, e o POPE (1-palmitoil-2-oleoil-sn-glicero-3-
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fosfoetanolamina) que é um fosfatidiletanolamina, cujas estruturas se encontram representadas na 

Figura 11. Os lípidos artificiais utilizados neste trabalho são lípidos bem caraterizados na literatura e 

que permitem obter modelos membranares em diferentes fases lipídicas ou com a coexistência de fases 

lipídicas. 

 

 

Figura 11. Fórmula estrutural dos glicerofosfolípidos utilizados neste trabalho: DOPC, POPC, DPPC e POPE (adaptado de 
[34]). 

 

1.3.1.2. Esfingolípidos  

 Os esfingolípidos contêm uma ceramida como grupo hidrófobo sendo esta a única diferença 

genérica relativamente aos glicerofosfolípidos. A ceramida é uma molécula que resulta da condensação 

de um ácido gordo de cadeia longa com uma amina de longa cadeia alifática. Na Figura 12A apresenta-

se a estrutura geral do esfingolípido mais comum, a esfingomielina (SM), e a estrutura da esfingomielina 

utilizada neste trabalho Figura 12B.  

 

Figura 12. Fórmula estrutural geral para as esfingomielinas (A) e para a esfingomielina de ovo utilizada neste trabalho (B) – 
adaptado de [2] e de [34]. 

POPE (1-palmitoil-2-oleoil-sn-glicero-3-fosfoetanolamina) 

DOPC (1,2-dioleoil-sn-glicero-3-fosfocolina) POPC (1-palmitoil-2-oleoil-sn-glicero-3-fosfocolina) 

DPPC (1,2-dipalmitoil-sn-glicero-3-fosfocolina) 

A 

B 

Esfingomielina de ovo  

(estrutura predominante na espécie) 
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1.3.1.3. Esteróis 

 A estrutura geral dos esteróis engloba um núcleo esterol, constituído por quatro anéis, três de 

seis carbonos e um de cinco carbonos, sendo que este último anel se encontra ligado a uma cadeia 

alifática, variável de esterol para esterol – Figura 13A. A estrutura deste núcleo é praticamente planar e 

relativamente rígida, uma vez que a fusão dos anéis não permite a rotação em torno das ligações C – C. 

O esterol mais comum nas células animais e que vai ser utilizado neste trabalho é o Colesterol – Figura 

13B. O colesterol é uma molécula anfipática em que o grupo – OH é polar e a restante molécula é apolar 

[2, 27, 35]. 

Nas membranas biológicas o colesterol é de elevada importância uma vez que modifica as 

propriedades das bicamadas lipídicas. A sua inserção na bicamada ocorre de forma que o seu grupo – 

OH fique perto da cabeça polar dos fosfolípidos enquanto a restante molécula contacta com as cadeias 

hidrocarbonadas (parte apolar dos fosfolípidos) – Figura 13C. Esta interação entre o colesterol e os 

fosfolípidos formam locais na membrana de maior rigidez, designadas jangadas lipídicas, que se 

encontram envolvidas em vários processos celulares [2, 27, 35].  

 

Figura 13. (A) Estrutura geral dos esteróis, (B) estrutura do colesterol, o esterol mais comum nas células animais e (C) 
localização do colesterol numa monocamada lipídica – adaptado de [2]. 

 

1.3.2. Organização dos lípidos nas biomembranas 

 A distribuição dos lípidos nas diferentes membranas parece não ser aleatória e cada membrana 

tem uma única composição e organização característica. A alteração da composição e organização da 

membrana pode ser causa de doenças graves [27], como por exemplo: diabetes. 

 Tal como já mencionado, uma das particularidades que tornava o Modelo do Mosaico Fluido 

incompleto é o facto de este não contar com a existência da assimetria transmembranar. As duas 

camadas lipídicas têm composições lipídicas diferentes, isto é, praticamente todos os componentes que 

A B C 



Introdução 

 

12 

 

têm o grupo colina na sua constituição (PC) e a esfingomielina ficam na camada exterior das membranas 

plasmáticas, enquanto lípidos como a PE e o ácido fosfatídico (PA) ficam na camada interior [2, 27, 

30]. 

Para além da assimetria transmembranar, também existe a assimetria lateral em que há a 

associação de lípidos, formando zonas heterogéneas da membrana. Um dos exemplos dessa 

heterogeneidade é a formação das jangadas lipídicas, em que o colesterol se associa a lípidos, de 

preferência com a cadeia acilo saturada, formando locais de maior rigidez e de maior espessura da 

membrana [2, 27, 30]. Devido à importância das jangadas lipídicas para este trabalho, o tópico será 

abordado em mais detalhe mais à frente, na secção 1.3.4. 

 

1.3.3. Caracterização das Fases Lipídicas 

 A forma e a natureza anfifílica dos lípidos faz com que tenham tendência a formar bicamadas 

quando num meio aquoso [2]. No entanto, esta não é a única estrutura que os lípidos podem adquirir. 

Dependendo da quantidade de água, da temperatura, da pressão, da força iónica e do pH, existem dois 

tipos de estruturas: a lamelar, em que os lípidos se dispõem numa bicamada (estrutura mais comum), e 

a não lamelar, em que os lípidos se encontram numa fase hexagonal ou cúbica [27, 36]. Variando as 

condições descritas anteriormente, as estruturas adquiridas são interconvertíveis. Neste trabalho foram 

utilizadas bicamadas lipídicas, que têm estrutura lamelar, portanto, apenas serão descritas as fases 

lamelares [36]. No entanto, é relevante mencionar que as fases não lamelares são de grande importância 

para a células, participando, por exemplo, nos processos de exocitose/fusão e na formação de canais 

iónicos (permeabilidade iónica) [27]. 

 Nas bicamadas lipídicas, as cabeças dos lípidos, a sua parte polar, encontra-se em contacto com 

o solvente polar, enquanto as partes apolares dos lípidos (a cadeia acilo) ficam em contacto umas com 

as outras, minimizando o contato com o solvente polar e, assim, minimizando a energia livre do sistema 

[2]. Nas diferentes fases lipídicas lamelares, as cabeças dos fosfolípidos têm orientação 

aproximadamente paralela ao plano da bicamada, pelo que a principal diferença entre as diferentes fases 

lamelares é a disposição das cadeias acilo dos fosfolípidos. As três principais fases lamelares, 

representadas na Figura 14, são: a fase gel, a fase liquido-desordenado (Ld) e a fase liquido-ordenado 

(Lo) e podem ser distinguidas pela sua organização molecular, pela mobilidade dos lípidos na bicamada 

e pelo nível de hidratação [37-39]. 
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Figura 14. Representação das fases lamelares mais comuns: fase gel, fase liquido-desordenado (Ld) e fase liquido-ordenado 

(Lo), em que  representa o colesterol – adaptado de [37]. 

 

1.3.3.1. Fase Gel 

 Na fase gel as cadeias acilo estão maioritariamente na conformação todas-trans, isto é, 

encontram-se totalmente alongadas (Figura 15A). Na Figura 14 a fase gel representada encontra-se 

inclinada, que é o que normalmente acontece para as fosfatidilcolinas, mas os lípidos com cabeças 

polares menos largas, como é o caso das fosfatidiletanolaminas, formam bicamadas cuja orientação é 

normal ao plano da bicamada [27]. Nesta fase, os lípidos encontram-se no seu nível máximo de 

compactação e de espessura e a hidratação da bicamada é muito baixa, o que dá origem a uma menor 

difusão lateral dos lípidos [27, 37, 39, 40]. Os lípidos na fase gel podem sofrer uma transição de fase 

termotrópica para uma fase mais fluida (fase liquido-desordenado) quando a temperatura em que se 

encontram é superior à temperatura de transição (Tm – temperatura à qual ocorre a transição entre a fase 

gel e a fase fluida). Cada lípido tem uma Tm específica e esta aumenta com o tamanho da cadeia acilo e 

diminui com o número de insaturações [27]. 

 

Figura 15. Representação das conformações (A) trans; (B) gauche (g+ tg-); (C) dupla cis isolada e (D) cis– tg-. Adaptado de 
[27]. 

 

 Neste trabalho o efeito dos compostos de Ruténio foi avaliado numa membrana em fase gel 

constituída por DPPC, cuja estrutura se encontra na Figura 10. À temperatura ambiente o DPPC 

Fase gel Fase liquido-desordenado (Ld) Fase liquido-ordenado (Lo) 

A B C D 
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encontra-se abaixo da sua temperatura de transição (Tm = 41,5ºC) pelo que se encontra na fase gel [27]. 

O DPPC é uma fosfatidilcolina, cujas cadeias acilo se encontram saturadas, apresentado então uma 

estrutura inclinada, como representada na Figura 14. 

 

1.3.3.2. Fase liquido-desordenado (Ld) 

 Na fase liquido-desordenado as cadeias acilo apresentam um grande número de defeitos de 

empacotamento, devido à existência de conformações do tipo gauche (g+ e g-) ou da existência de 

ligações duplas na conformação cis – Figura 15B, C e D. Estes defeitos nas cadeias acilo não permitem 

que o empacotamento dos lípidos ocorra de forma tão eficiente como na fase gel, havendo o aumento 

da área transversal das cadeias da fase gel para a fase fluida e uma diminuição da espessura da 

membrana, como é visível na Figura 14. A desordem da membrana é muito maior, bem como a 

velocidade de difusão lateral dos lípidos, pelo que a bicamada é mais fluida. Nesta fase não ocorre a 

inclinação das cadeias uma vez que o aumento da área transversal do lípido leva a um afastamento das 

cabeças polares dos lípidos, não sendo necessária a sua inclinação. O afastamento das cabeças lipídicas 

faz com que a água preencha as lacunas, havendo um aumento da hidratação da bicamada lipídica em 

relação à fase gel [27, 37, 39, 40]. 

 Os efeitos dos compostos de Ruténio foram também avaliados numa membrana deste tipo, 

constituída por DOPC. À temperatura ambiente o DOPC encontra-se acima da Tm (Tm= – 22ºC), pelo 

que se encontra na fase liquido-desordenado. O DOPC apresenta uma dupla ligação cis em cada cadeia 

acilo no carbono 9, que é são a causa da baixa Tm [27, 37, 39, 40]. 

 

1.3.3.3. Fase liquido-ordenado (Lo) 

 Na presença de colesterol as bicamadas lipídicas adotam a fase liquido-ordenado [41], que 

apresenta características intermediárias entre a fase gel e a fase liquido-desordenado. A inserção do 

colesterol provoca (i) o aumento da área por molécula em monocamadas na fase gel, e o inverso para a 

fase fluida, (ii) diminuição da ordem das cadeias na fase gel (havendo o aumento do número de 

conformações gauche), e o inverso para a fase fluida e, por ultimo, (iii) aumento da permeabilidade 

passiva de bicamadas na fase gel e o inverso para a fase fluida. A fase liquido-ordenado é, portanto, 

fluida do ponto de vista da difusão translacional, mas ordenada do ponto de vista da rotação das cadeias 

acilo. Resumindo, há uma fluidização da fase gel e o inverso na fase fluido-desordenado [27, 37, 40]. 

Apesar de ser menos ordenada que a fase gel, a hidratação da membrana é menor do que na fase gel, 

uma vez que o colesterol parece expelir a água da bicamada lipídica [39]. 
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 Numa membrana celular, como a dos mamíferos, o nível de colesterol pode ser muito elevado 

e, de facto, a estrutura da molécula de colesterol é apropriada para a sua interação com as bicamadas 

lipídicas, como pode ser visível no esquema representado na Figura 13C. O elevado nível de colesterol 

nas membranas plasmáticas e o efeito que a sua inserção tem nas bicamadas lipídicas levou ao 

surgimento da hipótese de que nas membranas celulares de sistemas biológicos pode existir uma 

coexistência de fases [27]. 

A existência de sistemas modelo com misturas ternárias em que existe a mistura de dois 

fosfolípidos com Tm bem distintas ou de um fosfolípido (de Tm baixa) com um esfingolípido, sendo o 

colesterol o terceiro componente, permitem estudar essa coexistência de fases. Nas membranas das 

células eucariotas, geralmente, os esfingolípidos possuem cadeias acilo longas e com baixo número de 

insaturações, o que lhes confere uma temperatura de transição, Tm mais elevada, e, consequentemente, 

uma maior tendência para formar domínios ordenados à temperatura fisiológica [2, 27, 35]. 

Atualmente é sabido que o colesterol, para uma mesma cabeça polar, prefere cadeias acilo 

saturadas a cadeias insaturadas e que a promoção da separação de fases pelo colesterol acontece 

fundamentalmente em dois casos: (i) se existe uma única fase fluida porque a temperatura é acima da 

Tm dos dois lípidos utilizados ou (ii) se a temperatura do estudo estiver acima da Tm de um lípido mas 

abaixo da Tm do outro lípido. Nestas situações o colesterol provoca a formação de duas fases fluidas, 

uma ordenada e outra desordenada, sem uma rica e a outra pobre em colesterol [27], respetivamente, 

sendo que à fase rica em colesterol se pode chamar domínios lipídicos ou jangadas lipídicas.  

Para avaliar o efeito dos compostos numa membrana com co-existência de fases, foi utilizado 

um modelo com mistura ternária e dois modelos com mistura quaternária. O modelo de mistura ternária 

foi constituído por DOPC:DPPC:Col na proporção 2:2:1, que já demonstrou que é possível a observação 

de domínios lipídicos [42]. Os dois modelos quaternários utilizados tinham a constituição de 

POPE:POPC:SM:Col, um na proporção molar de 1:1:1:1 e outro na proporção 23,6:36,2:6,8:33,4, 

mimetizando a membrana plasmática das células de mamífero e a membrana do glioma U-118, 

respetivamente [43], que ao longo desta tese também poderão ser chamadas de células normais ou 

células cancerígenas. Nestas misturas quaternárias é esperada, e já foi confirmado por microscopia 

confocal [44], a existência de domínios, uma vez que se encontram na situação (ii) descrita 

anteriormente, em que a temperatura dos estudos se encontra acima da Tm do POPC (Tm= – 2ºC)., mas 

encontra-se abaixo da Tm da SM (Tm=41ºC), enquanto a Tm do POPE se encontra aproximadamente à 

temperatura do ensaio. (Tm=25ºC) [34].  
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1.3.4. Jangadas Lipídicas 

 As jangadas lipídicas podem ser definidas como locais da membrana ricos em esfingomielina, 

colesterol e proteínas, formando uma região mais rígida e mais espessa da membrana [45, 46] – Figura 

16. Estes agregados deslocam-se na bicamada lipídica fluida como uma jangada na água. Uma das 

características destas jangadas é que, tal como a fase gel, são insolúveis em detergentes não iónicos, 

uma vez que a sua fisionomia compacta impede a entrada de detergente para a parte hidrófoba da 

membrana [47]. 

   

Figura 16. Estrutura das jangadas lipídicas – adaptado de [48]. 

 

Relativamente ao tamanho das jangadas lipídicas, este parece ser variável. No entanto, o que se 

tem observado é que as jangadas mais pequenas se podem fundir e formar jangadas maiores e mais 

estáveis e vice-versa [49], o que pode contribuir para a iniciação de uma via de sinalização. Existem 

alguns modelos que explicam como é que uma via de sinalização pode ser iniciada através das jangadas 

lipídicas: (i) quando os recetores se encontram em estado estacionário dentro da jangada lipídica, a sua 

ativação ocorre através da ligação de ligandos – Figura 17A.a; (ii) os recetores individuais, com fraca 

afinidade para as jangadas, podem oligomerizar depois da ligação ao ligando, o que leva a uma maior 

permanência nas jangadas lipídicas, havendo portanto uma alteração da partição do recetor para o 

domínio lipídico –Figura 17A.b; e, por último, (iii) os recetores, quando ativados, recrutam agentes de 

ligação cruzada (que podem ser extracelulares, proteínas de membrana ou intracelulares) que se ligam 

a proteínas de outros domínio lipídicos, promovendo a coalescência das duas jangadas [50] –Figura 

17B. Note-se que estes três mecanismos não são mutuamente exclusivos e são reversíveis.  

Alterações ao nível das jangadas lipídicas poderão provocar alterações das vias de sinalização 

celular e consequentemente, no comportamento da célula. O cancro é um bom exemplo de que 

alterações no comportamento da célula podem ser induzidas por alterações das jangadas lipídicas. Tem 

sido demonstrado em diversos estudos que alterações nos níveis de colesterol [51, 52] e de 

esfingomielina [8], que são os componentes principais das jangadas lipídicas, são alterados nas células 

cancerígenas e que a reposição desses níveis para valores normais promove a morte celular nas células 

Jangada Lipídica  
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cancerígenas [9]. Para além disto, também já foi demonstrado que as jangadas lipídicas têm um papel 

importante na migração e na invasão celular [11], que são processos chave na formação de tumores 

secundários. 

 

Figura 17. Esquema de diferentes modelos que explicam a iniciação de uma via de sinalização através das jangadas lipídicas. 
O significado de cada modelo encontra-se descrito no texto. No modelo 2 as letras a, b e c correspondem aos agentes de fusão 
que promovem a junção das jangadas: extracelulares, proteínas de membranas e citosólicos, respetivamente. Adaptado de [50]. 

 

1.3.5. A membrana como alvo terapêutico 

 A maioria das patologias humanas conhecidas têm a sua causa atribuída a uma má 

funcionalização de proteínas ou de ácidos nucleicos. No entanto, atualmente é conhecido que a 

composição da membrana controla a localização e a atividade de proteínas de membrana, controlando, 

portanto, a sua função [12, 53]. Assim, um novo conceito de terapia tem sido estudado: a terapia lipídica 

[54]. Esta abordagem terapêutica tem como base a regulação da composição e/ou estrutura dos lípidos 

da membrana plasmática de forma a modular o comportamento celular.  

Recentemente foi descoberto que o Tamoxifen, que é um composto anticancerígeno utilizado 

no tratamento do cancro da mama, aumenta a ordem e a rigidez da membrana celular e que esse é um 

dos mecanismos que levam à morte celular das células cancerígenas [55]. Este tipo de abordagem pode 

ser empregue em diversas patologias para além do cancro, nomeadamente: doenças cardiovasculares 
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(hipertensão, aterosclerose), doenças metabólicas (obesidade, diabetes, hipercolesterolemia), doenças 

infeciosas, doenças neurodegenerativas (Alzheimer, lesões na espinal medula), entras outras [13, 54].  

 Existem várias formas de modular a estrutura e organização da membrana celular: (i) alteração 

direta da estrutura da membrana; (ii) regulação da atividade enzimática de forma a alterar os níveis de 

lípido na membrana e (iii) regulação da atividade génica de forma que resulte numa alteração da 

composição da membrana [13]. Os complexos de Ruténio estudados neste trabalho parecem ter uma 

forte interação com a membrana [25], podendo atuar pelo método (i) descrito acima. Neste trabalho o 

objetivo foi estudar a interação destes complexos com diferentes bicamadas lipídicas e de que forma é 

que essa interação altera, diretamente, a estrutura da membrana. Tal como já mencionado, estes 

complexos são citotóxicos face a diferentes tipos de células cancerígenas, incluindo células com elevado 

potencial metastático (para o qual as jangadas lipídicas têm uma grande contribuição [11]). Nesta tese 

põem-se como hipótese que essa citotoxicidade possa também resultar da interação dos complexos com 

a membrana celular e não apenas da sua interação com o DNA. 

 

1.3.6. Sistemas Modelo de Biomembranas e Sondas de Membrana 

Num sistema biológico a membrana celular é bastante complexa, estando em constante 

interação com outras biomoléculas e estruturas, como é o caso das proteínas e do citoesqueleto. Num 

estudo em que o objetivo é observar alterações numa das propriedades da membrana celular torna-se 

pouco eficiente faze-lo em sistemas biológicos. Desta forma, têm surgido sistemas mais simples em 

ambiente controlado que facilitam a medição dessa propriedade sem que existam outras interferências. 

Os sistemas modelo permitem, com facilidade, aceder às propriedades biofísicas das bicamadas 

lipídicas constituídas por uma composição definida (lípido puro, mistura de lípidos ou misturas 

reconstituídas com lípido-proteína) num ambiente controlado, facilitando o estudo da propriedade de 

interesse [56]. 

Existem diversos sistemas modelos de membranas que são utilizados para mimetizar a 

membranas das células, nomeadamente: monocamadas lipídicas, bicamadas lipídicas suportadas e 

lipossomas ou vesiculas, sendo os lipossomas as estruturas mais populares – Figura 18. As 

monocamadas lipídicas são “metade de uma membrana” e como são um sistema plano muito bem 

definido permitem estudar as interações moleculares entre lípidos e proteínas. As bicamadas lipídicas 

planares tal como as monocamadas são formadas num suporte sólido, como o vidro, o silicone ou a 

mica. Neste trabalho foram utilizadas multibicamadas, Figura 19A, para estudar os efeitos dos 

complexos na bicamada lipídica, num protocolo semelhante ao realizado em [57] que está descrito 

detalhadamente na secção 3.8. Por último, os lipossomas podem ser definidos como estruturas 

vesiculares, com tamanhos variados, que se formam espontaneamente após a dispersão de fosfolípidos 

em água, e que se compõem por uma ou mais bicamadas. Os lipossomas com uma única bicamada são 
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as SUVs, as LUVs e as GUVs que correspondem a vesiculas unilamelares pequenas, grandes e gigantes, 

respetivamente, enquanto com várias bicamadas existem as MLVs, que correspondem a vesiculas 

multilamelares – como pode ser visto na Figura 19B. 

 

 

Figura 18. Representação da complexidade da membrana celular e dos sistemas modelo que mimetizam as características da 
membrana celular – adaptado de [58]. 

 

Ao longo desta tese o sistema modelo de biomembrana de eleição foram as LUVs e o 

procedimento seguido para a sua obtenção encontra-se descrito detalhadamente na secção 3.4. As LUVs 

foram preferidas às SUVs uma vez que, dado ao seu grau de curvatura elevado (que provoca 

dificuldades no empacotamento dos fosfolípidos), estas são menos estáveis – têm uma maior energia 

livre associada [59], podendo ocorrer, por exemplo, a fusão entre vesiculas. Também foram preferidas 

às GUVs, uma vez que o processo de formação de LUVs, a extrusão, é um processo muito mais simples 

e que permite obter maiores quantidades de amostra do que o procedimento para obter GUVs (que 

seriam obtidas por eletroformação). Quanto às MLVs, estas apresentem uma elevada dispersão de luz, 

pelo que, em estudos fotofísicos como os realizados neste trabalho, a sua utilização seria bastante 

limitada [27]. 

Com o aumento da importância dada aos lípidos de membrana também aumentaram as técnicas 

que permitem estudar detalhadamente as suas estruturas e a funções. A espectroscopia e a microscopia 

de fluorescência, utilizadas neste trabalho, são excelentes ferramentas para o fazer. No entanto, como 

os lípidos não são fluorescentes é necessário recorrer a sondas de membrana extrínsecas e que podem 

ser análogas dos lípidos naturais ou moléculas lipofílicas sem analogia com os lípidos naturais. Neste 

trabalho foram utilizadas três sondas de membrana: o DPH (1,6-difenil-1,3,5-hexatrieno), o di-4-

ANEPPS (4,4-Aminonafetiletenilpiridínio) e a Rodamina-DOPE (N-(lissamina Rodamina B sulfonil)-

dioleoilfosfatidiletanolamina) – Figura 20. 
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Figura 19. Representação dos sistemas modelo de biomembranas utilizado neste trabalho: (A) multibicamadas lipídicas e (B) 
lipossomas (SUV – vesicula unilamelar pequena, LUV – vesicula unilamelar grande, MLV – vesicula multilamelar e GUV – 
lipossoma unilamelar gigante) – adaptado de [57] e [27], respetivamente. 

  
 

 

1.3.6.1 DPH 

 O DPH é uma sonda de membrana que se situa a, aproximadamente, 8Å do centro da bicamada 

lipídica, de forma paralela às cadeias acilo dos fosfolípidos [60]. A sua localização pode ser explicada 

tanto pela sua natureza hidrófoba como pela sua estrutura rígida e comprida, que permite um fácil 

empacotamento com os fosfolípidos, Figura 20A, tanto numa zona mais ordenada como numa menos 

ordenada [60], particionando igualmente entre a fase líquido e a fase gel das bicamadas lipídicas [61]. 

Tratando-se de uma molécula hidrófoba seria esperado que a sua localização fosse o mais profunda 

possível dentro da bicamada lipídica, no entanto, encontra-se mais à superfície, uma vez que junto à 

cabeça polar dos fosfolípidos as cadeias acilo são mais organizadas, permitindo um melhor 

empacotamento [60]. 

Devido à sua localização o DPH é uma sonda de eleição, não só para estudar a ordem das 

membranas mas também o seu microambiente [62, 63]. A grande sensibilidade à reorientação dos eixos 

da sonda (secção 3.2.4, Figura 24) fazem com que seja bastante utilizado em estudos de fluidez da 

membrana, uma vez que é bastante sensível à reorientação angular das cadeias acilo dos lípidos [64].   

Para além dos estudos de fluidez da membrana, o DPH também permite realizar estudos 

relativamente ao nível de hidratação da bicamada lipídica. A fluorescência do DPH em água é 

praticamente desprezável tornando-se intuitivo que um aumento da hidratação da bicamada lipídica 

provoque uma diminuição da intensidade de fluorescência da sonda, uma vez que existe maior 

polarização do meio aquando da excitação do DPH [65-67]. 

 

A B 
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Figura 20. Representação da estruturas das sondas, a preto, e das suas localizações na membrana, a azul, (representa-se apenas 
uma camada ao invés de uma bicamada por questão de simplificação da imagem): A – DPH; B – di-4-ANEPPS, no estado 
fundamental e excitado, destacando-se a localização da carga com um circulo a vermelho. Representação, também, da 
distribuição de cargas no exterior (+) e interior da membrana (–), a verde, e a direção do campo elétrico no interior da 
membrana (E); C – Rodamina-DOPE. Adaptado de [68] e de [34]. 

 

1.3.6.2 di-4-ANEPPS 

O di-4-ANEPPS (Figura 20B) faz parte de um diverso conjunto de sondas principalmente 

sensíveis ao potencial de dipolo da membrana [68, 69]. Numa membrana podem ser detetados três tipos 

de potencial electroestático: (i) potencial transmembranar (ΔΨ – diferença de potencial entre os dois 

lados da membrana), (ii) potencial de superfície (ΨS – diferença entre o potencial à superfície da 

membrana e o meio aquoso) e (iii) potencial de dipolo (ΨD – diferença de potencial entre o centro da 

bicamada lipídica e a interface membrana/água [70] – Figura 21. 

O di-4-ANEPPS tem um par de cadeias hidrocarbonadas que funcionam como âncoras de 

membrana e um grupo hidrófilo que alinha o cromóforo perpendicularmente à interface 

membrana/água. Esta orientação perpendicular garante que a distribuição de cargas entre o estado 

excitado e o estado fundamental ocorra paralelamente ao campo elétrico da membrana. Assim, uma 

alteração na voltagem em torno da membrana causa um desvio espectral que resulta diretamente da 

interação entre o campo elétrico e os momentos dipolares dos estados fundamental e excitado do di-4-

ANEPPS [68]. 
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Figura 21. Representação dos diferentes potenciais electroestáticos que podem ser detetados numa membrana: ΔΨ – potencial 
transmembranar, ΨS – potencial de superfície e ΨD – potencial de dipolo. Adaptado de [70]. 

  

O potencial de dipolo do di-4-ANEPPS pode ser calculado através do seu espectro de excitação, 

utilizando o método raciométrico entre os comprimentos de onda 420 nm e 520 nm [69] e pode variar 

com fatores como a polaridade, o pH e a força iónica do meio [71]. 

O potencial de dipolo desempenha funções críticas nas biomembranas, podendo por exemplo 

afetar a velocidade de translocação de iões e de macromoléculas pela membrana, bem como afetar a 

função e a estrutura de proteínas periféricas e proteínas integrais [70]. Além disso, já foi sugerido que 

o potencial de dipolo desempenha um papel fundamental para a estrutura e função das proteínas 

presentes nas jangadas lipídicas [72], onde o potencial de dipolo é diferente da vizinhança, uma vez que 

a presença de colesterol leva ao aumento do potencial de dipolo [73, 74]. É de salientar a importância 

do potencial de dipolo junto nas jangadas lipídicas, visto que nos tópicos anteriores desta introdução já 

foi mostrado o papel das jangadas lipídicas na inicialização das vias de sinalização e a sua associação 

com o cancro. Estas informações serão de grande relevância mais à frente, na secção dos resultados.  

O di-4-ANEPPS é uma sonda que tem maior preferência para as fases Lo do que para as fases 

Ld [75], pelo que pode ser utilizada para detetar a presença de colesterol ou de jangadas lipídicas, sendo 

muito sensível à penetração de água na bicamada lipídica [75, 76]. No entanto, não é sensível à ordem 

na membrana. Numa membrana mais compacta a proximidade das moléculas de sonda é maior, 

ocorrendo com mais eficiência um processo denominado homotransferência [77]. Neste processo, a 

energia de excitação de um fluoróforo é transferida para outro por um processo não radiativo de 

ressonância, alterando o plano da luz polarizada e, consequentemente, diminuindo a anisotropia de 

fluorescência da amostra [78]. Resumindo, quer o di-4-ANEPPS se encontre numa membrana mais 

fluida ou numa mais compacta o valor de anisotropia medido será semelhante, não traduzindo a ordem 

da membrana. 
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1.3.6.3 Rodamina-DOPE 

 

 A Rodamina-DOPE trata-se de uma fosfatidiletanolamina marcada com Rodamina, pelo que, 

numa bicamada lipídica é esperado que o fosfolípido (DOPE) fique alinhado com os restantes 

fosfolípidos da bicamada lipídica enquanto a Rodamina fica localizada na superfície, como 

representado na Figura 20C. 

 Esta sonda de membrana é bastante utilizada em estudos relacionados com a organização lateral 

da membrana desde que foi descoberto que a presença de colesterol provoca um aumento da 

autoextinção de fluorescência da sonda [79], apresentando, portanto, diferentes comportamentos na fase 

Ld, e na fase Lo [80]. Na fase Ld a sonda tem uma difusão muito semelhante à de um lípido livre 

distribuindo-se aleatoriamente pela membrana. Numa fase Lo, as moléculas de sonda encontram-se 

concentradas naquele local, havendo uma maior colisão entre as moléculas e portanto um aumento da 

autoextinção de fluorescência, não só devido à presença de colesterol mas também devido às 

características biofísicas desta fase lipídica [80, 81]. Isto leva a que nos domínios lipídicos, em 

microscopia de fluorescência, se observe uma menor intensidade de fluorescência [81-83], como poderá 

ser observado nos resultados deste trabalho (secção 4.4). 

 Nesta tese a Rodamina-DOPE foi a sonda escolhida para os estudos de microscopia de 

fluorescência devido às suas características favoráveis: (i) por ser um fosfolípido com a cabeça marcada, 

a perturbação induzida na bicamada é mínima; (ii) a sua emissão é na região do visível; (iii) tem uma 

elevada fotoestabilidade e (iv) pode ser utilizada para a identificação de domínios lipídicos [81]. 
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2. Objetivos 

O objetivo deste trabalho foi determinar o possível papel da membrana celular na terapia do 

cancro com complexos de Ruténio, compostos que têm demostrado grande potencial no contexto dos 

metalofármacos para quimioterapia e para os quais o modo de ação ainda não está bem estabelecido.  

Para tal selecionaram-se os complexos OR6, S8 e S10, Figura 7 e 8, sintetizados no Laboratório 

de Química Organometálica (FCUL), que mostraram um elevado poder citotóxico para diversas linhas 

celulares cancerígenas – Tabela 1. Para além disso, estudos de fracionamento celular mostraram que 

complexos de ruténio, muito semelhantes aos utilizados nesta tese, ficam retidos na membrana 

plasmática (resultados não publicados) e, num estudo preliminar realizado com os compostos de 

Ruténio utilizados nesta tese, foi demonstrado que estes interagem fortemente com bicamadas lipídicas 

[25]. 

Neste trabalho avaliou-se, portanto, a interação de compostos de Ruténio citotóxicos com 

bicamadas lipídicas de diferentes composições e características. Experimentalmente, o trabalho 

desenvolveu-se segundo várias abordagens e, dadas as características específicas de cada uma, optou-

se por organizar a apresentação dos resultados experimentais nesta dissertação em função da 

metodologia utilizada. 

Na secção 3 pode ser consultada toda a parte experimental envolvida neste trabalho, desde os 

reagentes, aos procedimentos seguidos para cada metodologia utilizada, incluindo informações 

pertinentes para a análise dos resultados obtidos.  

A secção 4 inicia-se com a quantificação da extensão de interação dos compostos com a 

membrana através da determinação do seu coeficiente de partição membrana/água, Kp, por 

espectrofotometria de absorção derivativa (secção 4.1). Estes estudos incidiram sobre os ligandos bpy, 

PPh3 e Salan-5-MeO, pois já tinha sido possível determinar os valores de Kp para os restantes compostos 

desta série num estudo anterior [25].  

As secções 4.2 e 4.3 reúnem os resultados dos estudos de interação recorrendo a técnicas de 

Espectroscopia de Fluorescência, em estado estacionário e resolvida no tempo. Na secção 4.2 

apresentam-se os resultados obtidos com a sonda de membrana DPH, cuja utilidade em biofísica de 

membranas já foi mostrada na introdução (secção 1.3.6.1). Começou por se estudar o efeito do composto 

numa membrana modelo constituída apenas por um lípido, o DOPC (secção 4.2), que, dada a sua 

elevada fluidez, facilita processos como o de extrusão e, para além disso, é um lípido com baixa 

dispersão de luz, o que tornou possível a determinação dos valores de Kp pelo método utilizado. No 

entanto, de forma averiguar de forma mais definitiva se os compostos levavam a uma desorganização 

da membrana lipídica, foi necessário utilizar uma bicamada na fase gel, constituída pelo lípido DPPC 
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(secção 4.2.2), visto que, por ser muito desordenado, o DOPC apresentou limitações nesse aspeto. Numa 

segunda fase, utilizaram-se modelos de membrana mais complexos e de maior relevância biológica, 

contendo esfingomielina e colesterol, em condições que mimetizavam a membrana plasmática das 

células de mamífero em geral (secção 4.2.3) e das células cancerígenas U-118 (secção 4.2.4). De forma 

a melhor analisar o efeito dos complexos nas jangadas lipídicas (ver Introdução, secção 1.3.4) 

realizaram-se também estudos de interação utilizando a sonda de membrana di-4-ANEPPS (secção 4.3), 

que é particularmente sensível à presença de domínios lipídicos ricos em colesterol, em contraste com 

o DPH que apresenta sensibilidade semelhante entre domínios ricos e pobres em colesterol. A 

localização e a utilidade do di-4-ANEPPS em estudos de biofísica de membranas foram, também 

descritos na Introdução (secção 1.3.6.2). Por fim, para se observar por uma técnica de imagiologia os 

efeitos dos complexos nas jangadas lipídicas, foram realizados estudos preliminares de microscopia de 

fluorescência, utilizando a sonda Rodamina-DOPE, também descrita na Introdução (secção 1.3.6.3). 

Na secção 6 e 7 pode ser consultada a discussão dos resultados obtidos, e as conclusões e 

perspetivas futuras, respetivamente. No entanto, uma boa parte da discussão foi realizada à medida que 

se foi apresentando os resultados experimentais e, por isso, a discussão apresentada na secção 6 é uma 

tentativa de interpretar globalmente os resultados, onde foram realizadas interligações entre si e entre 

estudos anteriores. 
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3. Parte Experimental 

3.1 Reagentes 

Os solventes orgânicos utilizados na preparação das soluções de sonda de membrana e de 

lípidos, como o etanol (EtOH), o metanol (MeOH) e o clorofórmio (CHCl3) espectroscópicos, foram 

adquiridos à VWR International (Radnor, PA, EUA), tal como o dimetilsulfóxido (DMSO) 

espectroscópico, utilizado como solvente ou como co-solvente na preparação das soluções de 

compostos utilizadas. 

A solução tampão utilizada foi Hepes 10mM pH 7,4 uma vez que é aquela em que todos os 

compostos são solúveis, após a adição de 5% DMSO [25]. A solução foi preparada em água bi-destilada 

e desionizada por um sistema Mili-Q A10 da Milipore (Billerica, MA, USA) com resistividade de 18,2 

MΩ cm. O valor de pH foi medido com um medidor de pH Crison micropH 2001 (Barcelona, Espanha) 

e o seu valor foi acertado com hidróxido de sódio (NaOH) 1M. 

Os ligandos pbt (2-(2-piridil)benzo[b]tiofeno) e bpy (2,2’-bipiridina) foram adquiridos à TCI 

Europe N.V. (Eschborn, Germany), e o ligando PPh3 (trifenilfosfano) e o precursor [Ru(PPh3)3Cl2] à 

Sigma-Aldrich (St Louis, MO, EUA). Os dois ligandos Salan 4-MeO-Sal-CHan (Salan 4-MeO) e 5-

MeO-Sal-CHan (Salan 5-MeO) foram sintetizados a partir de ciclohexamodiamina e 4-metoxi-

salicialdeído ou 5-metoxi-salicialdeído da Sigma-Aldrich. Os complexos S8 ([RuIII(4-MeO-Sal-

Chan)(PPh3)Cl])  e S10 ([RuIII(5-MeO-Sal-Chan)(PPh3)Cl]) foram obtidos por reação do precursor 

[Ru(PPh3)3Cl2] com cada um dos ligandos Salan indicados, sendo a sua estrutura química confirmada 

por várias técnicas (1H NMR, EPR, FT-IR, UV–Vis e Dicroísmo Circular) [16]. O complexo OR6 

([RuII(bpy)2(pbt)][CF3SO3]2) foi sintetizado por reação com o precursor [Ru(bpy)2Cl2] com o ligando 

pbt. 

O 1,2-dioleoil-sn-glicero-3-fosfocolina (DOPC), 1,2-dipalmitoil-sn-glicero-3-fosfocolina 

(DPPC), 1-palmitoil-2-oleoil-sn-glicero-3-fosfocolina (POPC) e a esfingomielina (SM) de ovo de 

galinha foram obtidos à Lipoid (Newark, NJ, EUA). O 1-palmitoil-2-oleoil-sn-glicero-3-

fosfoetanolamina (POPE) e o colesterol (Col) foram obtidos à Sigma-Aldrich (St. Louis, MO). 

Para o doseamento dos lípidos foram utilizados o Hidrogenofosfato de Sódio (Na2HPO4) e o 

Molibdato de Amónio ([(NH4)6Mo7O24·4H2O]) da Merck (Darmstadt, Alemanha). O Ácido 

Perclórico (HClO4) e o ácido ascórbico (C6H8O6) foram adquiridos à Sigma-Aldrich (St Louis, MO, 

EUA) e à Farma-Química Sur S.L. (Málaga, Espanha), respetivamente. 

As sondas de membrana utilizadas, o DPH (1,6-difenil-1,3,5-hexatrieno) e o di-4-ANEPPS 

(4,4-Aminonafetiletenilpiridínio), foram adquiridas à Molecular Probes/Invritrogen (Eugene, OR, 
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EUA). A sonda Rodamina-DOPE (N-(lissamina Rodamina B sulfonil)-dioleoilfosfatidiletanolamina) 

foi adquirida à Avanti Polar Lipids (Alabaster, AL, EUA). 

 

3.2. Medidas de Fluorescência 

Ao longo deste trabalho as medidas de fluorescência foram extensivamente utilizadas. A 

emissão de fluorescência a partir do estado excitado singuleto, por um fluoróforo eletronicamente 

excitado, pode ser influenciada por vários fatores como a polaridade, a viscosidade e a relaxação do 

solvente, alterações conformacionais do fluoróforo, rigidez do ambiente em que se encontra inserido, 

entre outros [84]. Esta elevada sensibilidade e a possibilidade de obtenção de medidas ao longo do 

tempo permitem que a espectroscopia de fluorescência seja uma técnica com uma grande aplicabilidade, 

sendo uma excelente ferramenta para estudar as propriedades biofísicas da membrana tanto em sistemas 

biológicos como em sistemas modelo, como é o caso deste trabalho. 

Assim, no decorrer deste trabalho foram utilizadas medidas de fluorescência em estado 

estacionário (espectros de excitação e de emissão de fluorescência e anisotropia de fluorescência em 

estado estacionário) e medidas de fluorescência resolvidas no tempo (decaimentos de intensidade de 

fluorescência e decaimentos de anisotropia de fluorescência), que permitiram estudar os efeitos que os 

complexos e os seus ligandos têm nas bicamadas lipídicas, uma vez que esses efeitos são traduzidos 

pelas propriedades fotofísicas das sondas de membrana utilizadas. 

Alguns das medidas de fluorescência, nomeadamente espectros de excitação e de emissão de 

fluorescência (para as membranas de DOPC e de DPPC) foram realizados no leitor de microplacas 

spectraMEX GeminiEM da Molecular Devices (Sunnyvale, CA, EUA), com fendas fixas de 5 nm. Os 

restantes estudos de espectroscopia de fluorescência em estado estacionário (espectros de excitação e 

de emissão a e anisotropia de fluorescência) foram realizados no espectrofluorímetro Spex Fluorolog 

— 3 v2.2 da HORIBA Jobin Yvon (Longjumeau, França), com monocromadores duplos na excitação 

e na emissão, e em geometria de angulo reto. As medidas em estado transiente foram controladas no 

Fluorohub v2.0 também da HORIBA Jobin Yvon acoplado ao espectrofluorímetro, que permitiu obter 

decaimentos temporais de fluorescência pela técnica de cronometragem de um fotão único. Os 

nanoLED necessários para estas medidas são, também, da HORIBA Jobin Yvon. Para a deteção 

utilizou-se um tubo fotomultiplicador TBX-04 com resolução de 50 ps. Nas leituras foram utilizadas 

cuvetes de quartzo 1x0,4 cm da Helma Analytics (Müllheim, Alemanha). 

As medidas foram realizadas igualmente para as amostras e para os respetivos brancos, sendo 

que os resultados apresentados correspondem à média de 3 ou mais replicados independentes. Os 

comprimentos de onda e as larguras de banda de excitação e emissão utilizados, iguais entre si, variaram 

conforme a sonda membranar em utilização – ver as condições nas Tabela 2 e 3. Nos decaimentos de 
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anisotropia de fluorescência, realizados apenas para a sonda membranar DPH, as larguras de banda 

utilizadas variaram de amostra para amostra (sendo que cada branco teve uma largura de banda igual à 

da amostra) de forma a maximizar a intensidade sem por em causa o regime de fotão único, mencionado 

mais à frente.  

Tabela 2. Largura de banda de excitação e de emissão utilizada para cada sonda, DPH e di-4-ANEPPS, na obtenção dos 
espectros de intensidade de fluorescência, na anisotropia de fluorescência e nos decaimentos de intensidade de fluorescência. 

Largura de banda (nm) 

Sonda Espectros Anisotropia 

Decaimentos de 

Intensidade de 

Fluorescência 

DPH 1,1 2,2 - 

di-4-ANEPPS 5,0 14,7 14,7 

 

 

3.2.1. Espectros de Emissão e de Excitação 

As medidas em estado estacionário são assim designadas porque a fonte de luz, uma lâmpada 

de Xenon de 450W, emite fotões com um fluxo contínuo, o que faz com que a concentração de 

fluoróforo no estado excitado se mantenha em estado estacionário. 

Neste trabalho, as medidas de fluorescência em estado estacionário utilizadas foram os 

espectros de excitação e de emissão de fluorescência e a anisotropia de fluorescência. Os espectros de 

excitação correspondem a variações na intensidade de fluorescência (IF) em função do comprimento 

de onda de excitação, λex, para um comprimento de onda de emissão, λem, fixo. Os espectros de emissão 

correspondem a variações na intensidade de fluorescência em função do comprimento de onda de 

emissão, para um comprimento de onde de excitação fixo.  

O espectro de emissão ocorre sempre para maiores comprimentos de onda uma vez que a 

emissão ocorre sempre a menores valores de energia, devido ao processo de conversão interna e 

relaxação vibracional. Este desvio entre o espectro de emissão e o espectro de absorção denomina-se 

desvio de Stokes, e pode ser acentuado por fatores como a polaridade do microambiente do fluoróforo. 

Quando o microambiente do fluoróforo é mais polar a emissão ocorre a menores valores de energia, 

dado que os solventes polares estabilizam o estado excitado, diminuindo o seu valor de energia. 

Tipicamente, o fluoróforo tem um momento dipolar maior no estado excitado (μE) do que no estado 

fundamental (μF). Após a excitação, o solvente pode reorientar-se ou relaxar em torno μE, reduzindo a 

energia do estado excitado. À medida que a polaridade do solvente aumenta, este efeito torna-se maior, 

o que resulta em emissões com energias mais baixas ou a comprimentos de onda maiores (desvios para 

o vermelho). A ocorrência destes desvios é útil em espectroscopia de fluorescência uma vez que 

permitem obter informações sobre a polaridade do microambiente do fluoróforo [78, 84]. 
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Os espectros de excitação e de emissão podem apresentar distorções e por isso tiveram de ser 

aplicadas correções a ambos. No caso dos espectros de emissão, as distorções observadas nestes 

espectros devem-se à dependência da eficiência do monocromador de emissão e resposta do detetor 

com o comprimento de onda [84]. Para corrigir estes espectros foram utilizados ficheiros de correção 

disponibilizados pelo fabricante do espectrofluorímetro. Já nos espectros de excitação, as distorções 

observadas devem-se à dependência da intensidade da lâmpada e da eficiência de transmissão do 

monocromador de excitação com o comprimento de onda [84], sendo corrigidas através divisão do sinal 

obtido pelo sinal da referência.  

É importante salientar que alguns espectros, tanto de emissão como de excitação, foram 

realizados num leitor de microplacas. No leitor de microplacas não é possível ter uma geometria em 

ângulo reto e, para além disso, o leitor de microplacas utilizado não contém os ficheiros de correção 

necessários para corrigir as distorções que possam surgir nos espectros. Este tópico vai voltar a estar 

em evidência na secção dos resultados (secção 4.2.1). Também é necessário mencionar que nas medidas 

realizadas no leitor de microplacas o comprimento de onda de excitação utilizado foi menor, 350nm, e 

foi aplicado um filtro de corte aos 420 nm, de forma a impedir que a radiação de excitação atinja o 

detetor. 

 

Tabela 3. Comprimentos de onda de excitação e emissão utilizados em estado estacionário e transiente para as sondas de 
membrana DPH e di-4-ANEPPS. 

 Estado Estacionário Estado Transiente 

Sonda λex (nm) λem (nm) λex (nm) λem (nm) 

DPH 

360 
350 (no leitor de 

microplacas) 

430 
370+filtro UGI 

(Jobin Yvon) 
450 

di-4-ANEPPS 470 635 460 635 

 

 

3.2.2. Anisotropia de Fluorescência em Estado Estacionário 

O outro tipo de medida de fluorescência em estado estacionário utilizado foi a anisotropia de 

fluorescência. Os fluoróforos absorvem preferencialmente os fotões cujo vetor campo elétrico se 

encontra alinhado paralelamente ao seu momento de transição, assim, quando são excitados por luz 

polarizada existe uma excitação fotosseletiva, dando origem à anisotropia de fluorescência.  

Na prática a anisotropia mede-se recorrendo à Equação 1, em que I é a intensidade e as letras 

V e H indicam a orientação da polarização, vertical e horizontal, respetivamente. Por exemplo, IVH 

corresponde à intensidade resultante da excitação polarizada verticalmente e a emissão polarizada 
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horizontalmente. A letra G corresponde a um fator de correção que corrige a diferente sensibilidade do 

detetor à radiação com polarização vertical e horizontal e é calculado através da razão 
𝐼𝐻𝑉

𝐼𝐻𝐻
 [27, 78, 84]. 

Equação 1. 

< 𝑟 >=
𝐼𝑉𝑉 − 𝐺 𝐼𝑉𝐻

𝐼𝑉𝑉 + 2 𝐺 𝐼𝑉𝐻
 

 

Assim, para determinar a anisotropia de fluorescência em estado estacionário, em cada 

replicado de cada amostra, e respetivo branco, foram realizadas sete medições de IVV, IVH, IHV, IHH. A 

cada uma das medições para a amostra foi descontada a média das sete medidas realizadas para o 

branco, aplicando depois a Equação 1 a esses valores. 

 

3.2.3. Decaimentos de Intensidade de Fluorescência 

Nos decaimentos de intensidade de fluorescência a amostra é excitada com um pulso de luz 

infinitamente curto, com energia suficiente para que um determinado número de moléculas passem para 

o estado excitado. A intensidade de fluorescência medida decresce ao longo do tempo de acordo com 

uma lei mono ou multiexponencial, dependendo se o decaimento for simples (uma população de 

fluoróforos) ou complexo (duas ou mais populações de fluoróforo). Neste trabalho para descrever os 

decaimentos obtidos foi sempre necessário usar um modelo de 2 ou mais exponenciais, como é descrito 

pela Equação 2 [84]. Nessa equação n é o número de decaimentos, 𝛼𝑖 é a amplitude de cada componente, 

cuja soma foi normalizada à unidade, quando t=0, e pode ser relacionada com 𝑓𝑖 (contribuição de cada 

componente para a intensidade de fluorescência total), Equação 3, 𝑡 é o tempo e 𝜏𝑖 é o tempo de vida 

da componente i. 

Equação 2. 

𝐼(𝑡) = ∑ 𝛼𝑖 exp (
−𝑡

𝜏𝑖
)

𝑛

𝑖=1

 

O significado dos parâmetros 𝛼𝑖 e 𝜏𝑖 depende do sistema que se está a estudar. Na situação em 

que existem múltiplos fluoróforos, cada componente corresponde a um fluoróforo. Neste trabalho, trata-

se de um único fluoróforo (sonda fluorescente) pelo que o decaimento multiexponencial é resultado do 

comportamento mais complexo do sistema quando na presença de ambientes distintos, como, estar em 

contacto com a água ou protegido dela [84]. A variação da quantidade de fluoróforo entre estes 

ambientes resulta em decaimentos com parâmetros distintos, que podem ser bastante elucidativos – esta 

informação vai ser particularmente importante para a análise dos parâmetros resultantes dos 

decaimentos da sonda de membrana DPH. Através destes parâmetros também pode ser determinada, 
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através da Equação 3 [84], a contribuição fracionada que cada componente i tem para o valor de 

intensidade de fluorescência em estado estacionário, 𝑓𝑖, sendo que ∑ 𝑓𝑖 = 1𝑛
𝑖=1  . 

Equação 3. 

𝑓𝑖 =
𝛼𝑖𝜏𝑖

∑ 𝛼𝑖𝜏𝑖
𝑛
𝑖=1

 

Nos decaimentos de intensidade de fluorescência, outro parâmetro bastante informativo é o 

tempo de vida médio de fluorescência que pode ser definido como o tempo médio, pesado pelas frações 

de luz, em que o fluoróforo permanece no estado excitado após a excitação pelo pulso de luz, <τ>f 

(Equação 4). No entanto, o tempo de vida médio de fluorescência do fluoróforo (ou conjunto de 

fluoróforos) pode, também, ser pesado pelas amplitudes, <τ>a,  (Equação 5), em que 𝑎𝑖 =
𝛼𝑖

∑ 𝛼𝑖
𝑛
𝑖=1

 e 

∑ 𝑎𝑖
𝑛
𝑖=1 = 1, que é proporcional ao rendimento quântico de fluorescência, na ausência de extinção de 

fluorescência estática [84].  

Equação 4. 

< 𝜏 >𝑓=
∑ 𝛼𝑖𝜏𝑖

2𝑛
𝑖=1

∑ 𝑎𝑖𝜏𝑖
𝑛
𝑖=1

= ∑ 𝑓𝑖𝜏𝑖

𝑛

𝑖=1

 

Equação 5. 

< 𝜏 >𝑎= ∑ 𝑎𝑖𝜏𝑖

𝑛

𝑖=1

   

Ao longo deste trabalho os valores de tempos de vida médios de fluorescência apresentados 

correspondem a < 𝜏 >𝑎, uma vez que, sendo proporcional à intensidade de fluorescência em estado 

estacionário, permitem a comparação com as variações de intensidade obtidas nos espectros. 

Existem dois métodos para a determinação de tempos de vida de um fluoróforo, fluorometria 

de pulso que analisa os dados recolhidos no domínio tempo e fluorometria de fase que faz a análise dos 

dados no domínio das frequências [84]. Neste trabalho foi utilizado o primeiro método para a obtenção 

dos decaimentos de intensidade de fluorescência. O método TCSPC (técnica de cronometragem de um 

fotão único, time-correlated single-photon counting), também denominado por SPT (single-photon 

timing) assenta no princípio de que a probabilidade de detetar um único fotão no tempo t, após o pulso 

de excitação, é proporcional à intensidade de fluorescência nesse mesmo instante. O registo de um único 

fotão envolve a cronometragem entre o pulso de excitação e a emissão do fotão, sendo os dados 

guardados na forma de um histograma, em que o eixo xx corresponde à diferença de tempo entre a 

excitação e a emissão do fotão e o eixo do yy corresponde ao número de fotões que foram detetados 

nessa diferença de tempo, como pode ser observado na Figura 22 [84]. 
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Figura 22. Representação do histograma de contagens de fotões ao longo do tempo (ns) obtido pelo método TCSPC (adaptado 
de [84]). 

 

 Para a obtenção decaimentos utilizou-se os nanoLEDs com comprimento de onda de excitação 

o mais próximo possível do comprimento de excitação máxima da sonda – ver Tabela 3. Quanto ao 

comprimento de onda de emissão, recolheu-se ao mais próximo possível do comprimento de onda de 

emissão máxima. No entanto, no caso do DPH, recolheu-se a emissão aos 430 nm e não aos 450 nm 

porque, uma vez que a excitação foi realizada aos 370 nm, a dispersão de Raman, devida à vibração de 

estiramento simétrico da ligação O-H da água ocorre muito perto dos 430 nm, iria interferir no sinal 

recolhido da amostra. 

Para a obtenção dos decaimentos de intensidade de fluorescência a escala de tempo utilizada 

foi 0,055517 ns/canal e o número de contagens máximo foi 20 000. A análise dos decaimentos, tanto 

de intensidade como de anisotropia, foi realizada no programa Time-Resolved Fluorescence Anisotropy 

(TRFA) Data Processor v.1.4 (Minsk, Bielorrússia). A qualidade do ajuste aos decaimentos foi avaliada 

através do χ2 reduzido (quando mais próximo de 1, melhor o ajuste) e inspeção visual dos gráficos de 

resíduos e de auto-correlação de resíduos (quando maior a aleatoriedade em torno do zero, melhor o 

ajuste). Para descrever os decaimentos de intensidade de fluorescência, foram utilizadas 3 exponenciais 

para descrever o decaimento do DPH e 2 exponenciais para descrever o decaimento do di-4-ANEPPS. 

 

3.2.4. Decaimentos de Anisotropia de Fluorescência 

Tal como mencionado para a anisotropia em estado estacionário, os fluoróforos absorvem 

preferencialmente os fotões cujo vetor campo elétrico se encontra alinhado paralelamente ao seu 

momento de transição, existindo, portanto, uma excitação fotosseletiva. Se a orientação do momento 

dipolar de transição variar ao longo do tempo, devido, por exemplo, a rotações do fluoróforo, a 

intensidade de fluorescência medida nos diferentes eixos de polarização, horizontal e vertical, traduz 

essa variação [84]. Tal como nos decaimentos de intensidade de fluorescência, os decaimentos de 

anisotropia podem ser descritos por uma lei mono ou multiexponencial, dependendo do tipo de rotações 

possíveis para o fluoróforo. A variação da anisotropia com o tempo pode ser descrita pela Equação 6, 

em que n é o número de componentes que contribui para o valor de anisotropia em estado estacionário, 

Tempo (ns) 

Distribuição de Fotões  
(Nº de Contagens) 
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𝛽𝑖 é a anisotropia parcial de cada componente, ou seja, reflete a contribuição que cada componente tem 

para o valor de anisotropia em estado estacionário, t é o tempo, 𝛷𝑖 é o tempo de correlação rotacional e 

𝑟∞ é valor-limite do decaimento de anisotropia. 

Equação 6. 

𝑟(𝑡) = ∑ 𝛽𝑖 exp (
−𝑡

𝛷𝑖
)

𝑛

𝑖=1

+ 𝑟∞ 

A soma das anisotropias parciais com o valor-limite do decaimento deverá traduzir o valor de 

anisotropia fundamental do fluoróforo, 𝑟0 ( ∑ 𝛽𝑖 + 𝑟∞
𝑛
𝑖=1 = 𝑟0). O valor de anisotropia fundamental é 

característico de cada fluoróforo, correspondendo ao valor de anisotropia na ausência de processos que 

causam a despolarização, como a difusão rotacional. Quando esta igualdade não se verifica e o valor da 

soma é inferior ao valor da anisotropia fundamental, significa que está a ocorrer um processo 

ultrarrápido que não pode ser resolvido pelo experimentalmente [84]. Esta informação vai voltar a estar 

em evidência na secção dos resultados. 

O valor limite do decaimento de anisotropia, 𝑟∞, aparece quando o fluoróforo não é totalmente 

livre no seu movimento rotacional, o que acontece, frequentemente, quando esse fluoróforo se encontra 

inserido numa bicamada lipídica. Para um melhor entendimento do significado deste parâmetro pode 

ser observada a Figura 23. 

 
Figura 23. Ilustração do valor-limite do decaimento de anisotropia de fluorescência 
(http://www.horiba.com/fileadmin/uploads/Scientific/Documents/Fluorescence/Tech_Note2_-_Anisotropy.pdf - acedido a 28 
de Agosto de 2015) 

 

Através dos decaimentos de anisotropia é também possível calcular o valor da anisotropia em 

estado estacionário, através de um modelo não associativo, utilizando a Equação 7: 

Equação 7. 

< 𝑟 > =
∫ 𝑖(𝑡) ∙ 𝑟(𝑡) 𝑑𝑡

∞

0

∫ 𝑖(𝑡) 𝑑𝑡
∞

0

 

que para um decaimento descrito por três tempos de vida e dois tempos de correlação rotacional, como 

os observados para o DPH ao longo deste trabalho, pode ser representada pela  

Equação 8: 

𝑟0 
Anisotropia 

Tempo 

𝑟∞ 

http://www.horiba.com/fileadmin/uploads/Scientific/Documents/Fluorescence/Tech_Note2_-_Anisotropy.pdf
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Equação 8. 

< 𝒓 > =
𝜷𝟏𝛷𝟏 (

𝜶𝟏𝝉𝟏

𝛷𝟏 + 𝝉𝟏
+

𝜶𝟐𝝉𝟐

𝛷𝟏 + 𝝉𝟐
+

𝜶𝟑𝝉𝟑

𝛷𝟏 + 𝝉𝟑
) + 𝜷𝟐𝛷𝟐 (

𝜶𝟏𝝉𝟏

𝛷𝟐 + 𝝉𝟏
+

𝜶𝟐𝝉𝟐

𝛷𝟐 + 𝝉𝟐
+

𝜶𝟑𝝉𝟑

𝛷𝟐 + 𝝉𝟑
) 

 𝜶𝟏𝝉𝟏 + 𝜶𝟐𝝉𝟐 + 𝜶𝟑𝝉𝟑

+ 𝒓∞ 

 

Como é visível por estas duas equações, o valor de anisotropia em estado estacionário é 

influenciado pelo tempo de vida médio de fluorescência pesados pelas amplitudes, <τ>a (o denominador 

corresponde à Equação 5, quando 𝑛 = 3), pelo que, por exemplo, um aumento do valor de anisotropia 

nem sempre significa um aumento de ordem do sistema, mas pode ser resultado de uma diminuição do 

tempo de vida médio, como se verá na secção dos Resultados. Assim, é essencial comparar o valor de 

<r> com os parâmetros associados (𝜷𝒊, 𝛷𝒊, 𝒓∞) e, por essa razão, os valores de anisotropia em estado 

estacionário representados ao longo desta tese correspondem ao valor calculado pela  

Equação 8, que são uma consequência direta da variação desses parâmetros. Ainda assim, o 

valor calculado foi sempre comparado com o valor de anisotropia em estado estacionário determinado 

experimentalmente e a tendência observada foi sempre a mesma. 

 
Figura 24. O DPH como um elipsoide prolato e os seus respetivos eixos de rotação – eixo vertical (D//) e horizontal (D⊥) – 
adaptado de [84]. 

 

Tal como mencionado no tópico que descreve a anisotropia em estado estacionário, o 

decaimento de anisotropia depende da forma, do tamanho e da flexibilidade do fluoróforo. O DPH, a 

sonda de membrana fluorescente com a qual se realizou os decaimentos de anisotropia, tem a forma de 

um típico elipsoide prolato, como pode ser visualizado na Figura 24. Os fluoróforos com esta geometria 

apresentam dois eixos de rotação, um sobre o eixo vertical (D//) e outro sobre o eixo horizontal (D⊥), 

apresentando, consequentemente, dois tempos de correlação rotacional. A rotação sobre o eixo vertical 

ocorre muito mais rapidamente do que sob o eixo horizontal, já que esta rotação ocorre sem que haja 

a 

b b 

a > b 

D
//
 

D
⊥
  

D
⊥
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deslocamento do solvente ao contrário do que acontece sob o eixo D⊥. O tempo de correlação rotacional 

é o tempo que o fluoróforo demora até completar uma rotação sobre si próprio, assim sendo, o tempo 

de correlação rotacional sobre o eixo D// será mais curto do que o resultante do eixo D⊥. No entanto, a 

rotação em torno eixo D// não faz a orientação do momento dipolar de transição variar, pelo que não 

existe despolarização, não contribuindo, portanto, para a diminuição do valor de anisotropia. Assim, o 

aparecimento de dois tempos de correlação rotacional está relacionado com os movimentos diferentes 

que o DPH pode ter em torno do eixo D⊥. Quando inserido numa bicamada lipídica, o DPH pode ter 

uma rotação mais rápida, Φ1, em torno de si próprio, resultante do espaço disponível que tem entre os 

lípidos onde se encontra inserido, Figura 25A, mas, também pode ter uma rotação mais lenta, Φ2, que 

resulta da dinâmica da bicamada lipídica, Figura 25B [84]. Esta informação será importante para 

analisar alguns dos efeitos que os complexos têm nas membrana e será novamente abordada na secção 

Resultados. 

 

Figura 25. Representação dos movimentos de rotação da sonda de membrana do DPH (a cinzento) numa bicamada lipídica. 
A – movimento em torno de si próprio, B – movimento resultante da dinâmica da membrana onde se encontra inserido. 

 

Os decaimentos de anisotropia de fluorescência foram, também, obtidos na escala de tempo 

0,055517 ns/canal. Para este tipo de decaimento, foi necessário recorrer-se ao uso de polarizadores 

Glan-Thomson, uma vez que é necessário a utilização de luz polarizada. Assim, a aquisição ocorreu em 

intervalos de 10 segundos, isto é, recolheu-se o sinal durante 10 segundos na componente vertical 

seguindo-se 10 segundos na componente horizontal. Estes ciclos entre a componente vertical e 

horizontal foram repetidos até se obter a diferença de 10 000 contagens entre a intensidade de 

fluorescência máxima duas componentes. 

A análise dos decaimentos de anisotropia de fluorescência foi realizada no mesmo programa 

que o utilizado para os decaimentos de intensidade de fluorescência, e a qualidade do ajuste foi avaliada 

também da mesma forma. Os decaimentos de anisotropia de fluorescência apenas foram realizados para 

a sonda de membrana DPH, tendo sido obtidos 2 tempos de correlação rotacional, um correspondente 

a um tempo mais curto e outro a um mais longo.  
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3.3. Doseamento de lípidos e sondas 

Para preparar as diferentes misturas de lípidos foi necessário preparar soluções stock em 

clorofórmio espectroscópico. Para determinar a concentração destas soluções foram utilizados o método 

de Rouser [85] e a gravimetria.  

Para aplicar o método de Rouser foi necessário preparar uma solução padrão de fosfato de sódio 

(Na2HPO4) 0,5mM, uma solução de molibdato de amónio a 1,25% (m/v) e uma solução de ácido 

ascórbico a 5% (m/v). A solução de ácido ascórbico foi sempre preparada de fresco, antes de cada 

doseamento, enquanto a solução de fosfato de sódio e de molibdato de amónio foram preparadas e 

armazenadas a 4ºC e à temperatura ambiente, respetivamente. Em cada doseamento foi realizada uma 

curva de calibração, em triplicado, utilizando a solução padrão mencionada. As quantidades de fosfato 

inorgânico em cada tubo foram 0, 20, 30, 40, 50, 60 e 70 nmol. Para que a absorvência das amostras 

estivesse dentro dos valors da curva padrão foi sempre necessário fazer uma diluição prévia, geralmente 

1:50, da solução stock dos lípidos, à qual se retirou 20μL para o tubo de vidro do doseamento. Todos 

os tubos, amostras e padrões, foram aquecidos até à secura num termobloco a 180ºC. Depois de secos, 

deixou-se os tubos arrefecer até à temperatura ambiente, adicionou-se 300 μL de Ácido Perclórico e 

colocou-se novamente os tubos no termobloco a 170ºC durante 45 minutos. No fim deste período 

deixou-se novamente arrefecer até à temperatura ambiente e adicionou-se: 1 mL de água MilliQ, 400 

μL de Molibdato de Amónio 1,25 %(m/v) e 400 μL de Ácido Ascórbico 5% (m/v). Após estas adições, 

homogeneizou-se a mistura utilizando um vórtex e colocou-se num banho termostatizado a 100ºC 

durante 5 minutos. A absorvência do composto corado foi determinada a 797 nm, com células de 

quartzo. Resumindo, um pequeno volume de fosfolípido é seco e posteriormente hidrolisado pelo ácido 

perclórico que liberta o fosfato inorgânico da molécula de fosfolípido. O fosfato inorgânico reage 

posteriormente com o molibdato de amónio e com ácido ascórbico, formando, após o aquecimento, um 

complexo azul, cuja absorvência é determinada a 797 nm. No anexo 8.1, Figura A 1, pode ser observada 

uma curva padrão obtida para o doseamento lipídico pelo método de Rouser. 

O doseamento por gravimetria permitiu dosear o colesterol que, por não conter o grupo fosfato, 

não pode ser doseado pelo método de Rouser. Para dosear o colesterol foi pesado um tubo vazio, ao 

qual, posteriormente, se adicionou um volume conhecido de colesterol que se secou sob fluxo de azoto. 

Para garantir que no tubo existe apenas colesterol, qualquer resto de solvente que possa ter ficado no 

tubo foi seco em vácuo durante a noite. No dia seguinte pesou-se novamente o tubo, agora com o 

colesterol. Descontando-se o valor do tubo vazio ao tubo com o colesterol, sabe-se a massa de colesterol 

e, portanto, pode-se calcular a concentração da solução inicial, uma vez que o volume de colesterol 

adicionado inicialmente é conhecido. Todos os doseamentos por gravimetria foram realizados em 

triplicado, e dentro de cada replicado o tubo foi pesado até se obter três medidas semelhantes. 
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Quanto ao doseamento das sondas membranares, foi realizado espectrofotometricamente 

utilizando os seus coeficientes de absorção molar: ε (DPH, 350 nm, MeOH) = 88000 M-1 cm-1 [86], ε 

(Di-4-ANEPPS, 497 nm, MeOH) = 42000 M-1cm-1 [75] e ε(Rodamina-DOPE-PE, 559nm, CHCl3)= 

95000 M-1cm-1 [80]. 

Todas as leituras de absorvência foram realizadas no espectrofotómetro Jasco V-560 (Easton, 

MD, EUA). 

 

3.4. Preparação de LUVs 

O processo de preparação de LUVs inicia-se colocando as quantidades de lípido necessárias 

para a formação da mistura pretendida num eppendorf, tendo em consideração o volume e a 

concentração que se pretende no final de todo o processo. Posteriormente, seca-se o(s) lípido(s) sob 

fluxo de azoto e, para garantir que todo o solvente evapora, coloca-se o eppendorf em vácuo durante a 

noite, ou no mínimo durante 4 horas. Neste momento tem-se uma fina camada de lípido (filme lipídico) 

no fundo do eppendorf. O passo seguinte é hidratar o(s) lípido(s) havendo a formação de MLVs [59], 

neste caso utilizou-se tampão Hepes 10mM pH 7,4 sendo este aquecido a uma temperatura superior à 

temperatura de transição (Tm) do lípido ou da mistura de lípidos. Posteriormente foram realizados 8 

ciclos de agitação/ congelamento/ descongelamento, que consistem em levar as misturas ao vórtex, 

colocá-las em azoto líquido e voltar a aquece-las até uma temperatura superior à Tm. Estes ciclos 

contribuem para que haja uma maior homogeneização da composição lipídica das MLVs, uma 

diminuição do número de bicamadas [87], fusão das MLVs mais pequenas [88] , fragmentação das 

vesiculas maiores e aumenta o volume de solvente encapsulado no seu interior [89]. Após concluídos 

os ciclos, as amostras são extrudidas, a uma temperatura superior à Tm. O processo de extrusão consiste 

em passar a amostra, 21 vezes, através de uma membrana de policarbonato (Nuclepore, Track-Etch 

Membrane) com o diâmetro do poro bem definido, neste caso 100 nm. Este processo garante que 

praticamente 100% dos lipossomas sejam unilamelares e de tamanho idêntico [25, 90, 91]. 

 

3.5. Preparação das soluções stock dos compostos 

Os compostos foram dissolvidos em DMSO tendo em conta os seus limites de solubilidade [25] 

– ver Tabela 4, foram divididos em alíquotas, congelados em azoto liquido e armazenados. Foi 

necessário ter em atenção que os complexos, S8, S10 e OR6, não podem ser armazenados durante 

longos períodos de tempo desta forma, uma vez que o DMSO pode interagir com eles, substituindo os 

seus ligandos. 



Parte Experimental 

 

39 

 

Antes da utilização dos compostos, deixou-se as soluções chegar à temperatura ambiente e 

adicionou-se tampão Hepes 10 mM pH 7,4 de forma que a percentagem de DMSO final fosse 5% (v/v). 

Esta diluição é importante, uma vez que se os compostos não estiverem a 5% de DMSO, quando se 

adiciona o composto ao ensaio, a percentagem de DMSO final do ensaio aumenta.  

 

Tabela 4. Concentrações dos compostos nas soluções stock, em DMSO (que correspondem ao limite de solubilidade dos 
compostos neste solvente) [25], e nos ensaios realizados. 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.6. Determinação do Coeficiente de Partição Membrana/Água, Kp, dos 

ligandos bpy, PPh3 e Salan-5-MeO por espectrofotometria derivativa 

Os valores de Kp dos ligandos bpy, PPh3 e Salan-5-MeO foram determinados variando a 

concentração de lípido (0 a 1 mM) em suspensões de LUVs de DOPC, mantendo a concentração de 

ligando constante (pbt 10 μM, PPh3 10 μM, Salan-5-MeO 20 μM). 

As LUVs foram preparadas numa concentração inicial de 5 mM de lípido, sendo depois diluídas 

para a concentração final pretendida no volume final de 1 mL. Da solução inicial de LUVs foi retirado 

o volume necessário para que no volume final de 1 mL a concentração final seja 0; 50; 100; 200; 300; 

400; 500; 700; 900 e 1000 μM. Esta gama de concentrações utilizada tendo em conta o aumento da 

dispersão de luz com a concentração de LUVs em solução. Após adicionar o volume de suspensão de 

LUVs aos respetivos eppendorfs, adicionou-se tampão Hepes 10 mM pH7,4 até perfazer 500 μL e 

ficaram a repousar durante a noite, no escuro, a 4ºC. Neste passo as LUVs têm o dobro da concentração 

que terão no final do processo. No dia seguinte adicionou-se o volume de DMSO necessário para que 

as LUVs fiquem a 5% DMSO (25μL). No caso das amostras adicionou-se o ligando em estudo e tampão 

Hepes 10mM pH7,4 5% DMSO até perfazer 1 mL, no caso dos brancos adicionou-se apenas o tampão 

com 5% DMSO. Ou seja, a diferença entre a amostra e o branco é a presença do ligando, uma vez que 

no branco o volume de composto é substituído por tampão com 5%DMSO. Após a adição do composto, 

deixou-se incubar durante 1h e depois foram realizados espectros de absorção no espectrofotómetro já 

Composto 

Concentração de 

composto na 

solução stock, em 

DMSO (mM) 

Concentração 

de composto 

nos ensaios 

(μM) 

pbt 11 10 

bpy 17 20 

PPh3 13 10 

Salan-4-MeO 14 20 

Salan-5-MeO 14 20 

S8 3 20 

S10 3 20 

OR6 3 20 
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mencionado. As condições de aquisição dos espectros de absorção foram otimizadas e aquelas que 

melhor eliminaram o ruido foram: 1nm de intervalo entre pontos seguidos, resposta média, largura de 

banda 1,0 nm e velocidade de varrimento 400nm/min. 

Aos espectros obtidos foram aplicadas a primeira (
𝑑𝐴𝑏𝑠

𝑑𝜆
) e a segunda (

𝑑2𝐴𝑏𝑠

𝑑𝜆2 ) derivada da 

absorvência (Abs) em ordem ao comprimento de onda (λ), após se ter subtraído o espectro do branco 

ao da amostra. As derivadas foram obtidas pelo método dos polinómios deslizantes, com um polinómio 

grau 3, utilizando um total de 17 pontos (8 pontos para a direita + 8 pontos para a esquerda + o ponto 

onde se queria determinar o valor da derivada), utilizando o software Origin 6.1. Apesar de a primeira 

derivada não ter sido utilizada para o cálculo do Kp, foi necessária para obter o ponto de inflexão, isto 

é, o máximo absoluto do espectro. Isto porque se o valor da primeira derivada a um determinado 

comprimento de onda for zero e o valor da segunda derivada for negativo, significa que na função 

inicial, neste caso, no espectro, existe um máximo. Foi neste ponto de inflexão que foi recolhido o valor 

da segunda derivada que permitiu calcular o valor de Kp, utilizando a Equação 9 [92], onde 𝐷 

corresponde a 
𝑑2𝐴𝑏𝑠

𝑑𝜆2   para cada concentração de lípido [𝐿], 𝐷𝑊 é a 
𝑑2𝐴𝑏𝑠

𝑑𝜆2  do composto em solução aquosa 

(tampão Hepes 10mM pH7,4 5%DMSO), ou seja, corresponde à concentração de lípido de 0 μM,  𝐷𝐿 

é a 
𝑑2𝐴𝑏𝑠

𝑑𝜆2  do composto no lípido (corresponde ao limite onde se atinge o nível máximo de composto na 

membrana), [𝑊] é a concentração da água (55,5M [93]) e o 𝑉𝑚 é o volume molar do lípido, neste caso, 

para o DOPC, o 𝑉𝑚 é 781,9 cm3mol-1 a 25ºC [94]. 

Equação 9. 

𝐷 =
𝐷𝑊[𝑊] + 𝐾𝑝𝑉𝑚𝐷𝐿[𝐿]

[𝑊] + 𝐾𝑝𝑉𝑚[𝐿]
 

 

Os parâmetros Kp e 𝐷𝐿 foram calculados através do ajuste da Equação 9 aos resultados 

experimentais, utilizando uma regressão não linear de mínimos quadrados. Os resultados experimentais 

aos quais se fez o ajuste correspondem à média de três ou mais replicados independentes, sendo que o 

desvio padrão apresentado para o valor de Kp corresponde ao erro obtido do ajuste. 

Através do valor de Kp foi possível calcular a fração de composto, 𝑥𝑐, na membrana para cada 

concentração de lípido, utilizando a Equação 10. 

Equação 10. 

𝑥𝑐 =
𝐾𝑝[𝐿]

[𝑊] + 𝐾𝑝[𝐿]
 

 

 

3.7. Estudo do efeito dos compostos nas bicamadas lipídicas 

Para estudar o efeito dos compostos nas diferentes bicamadas lipídicas utilizadas ao longo deste 

trabalho utilizaram-se duas sondas de membrana, o DPH e o di-4-ANEPPS, e LUVs com quatro 
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composições lipídicas distintas: apenas DOPC, apenas DPPC, POPE:POPC:SM:Col nas razões molares 

1:1:1:1 (mistura que mimetiza a membrana das células normais) ou 23,6:36,2:6,8:33,4 (mistura que 

mimetiza a membrana das células cancerígenas U-118) [43], em que a concentração final de lípido no 

ensaio foi sempre 1mM no volume final de 1 mL. 

As LUVs foram preparadas com uma concentração de lípido inicial de 2 mM, separando-se 

depois em alíquotas de 500 μL às quais se adicionou a respetiva sonda, DPH ou di-4-ANEPPS, numa 

proporção sonda:lípido 1:500, e deixou-se a incubar durante 1h a uma temperatura superior à Tm do(s) 

lípido(s) em causa (50ºC). De seguida deixou-se a temperatura da mistura descer até à temperatura 

ambiente e guardou-se a 4ºC, no escuro, durante a noite. No dia seguinte adicionou-se DMSO para que 

a percentagem de DMSO fosse 5% (25μL), depois adicionou-se o composto e o tampão Hepes 10mM 

pH7,4 5%DMSO até perfazer o volume final de 1 mL. É de relembrar que os compostos, armazenados 

em DMSO, foram previamente diluídos em tampão de forma que a percentagem de DMSO fosse 5% e 

que a sua adição às LUVs não alterasse a percentagem de DMSO no ensaio. As concentrações de 

composto utilizadas nos ensaios estão resumidas na Tabela 4. A adição dos compostos foi realizada de 

forma que houvesse 1 hora de incubação do composto com as LUVs antes de efetuar as medidas de 

fluorescência. Para este estudo foram também preparados um controlo em que não se adiciona 

composto, mas adiciona-se sonda, e um branco em que não se adiciona sonda, mas adiciona-se o 

composto em estudo.  

Para ambas as sondas foram realizados espectros de excitação e de emissão e anisotropia em 

estado estacionário, para além dos decaimentos de intensidade de fluorescência e dos decaimentos de 

anisotropia de fluorescência, para o di-4-ANEPPS e para o DPH, respetivamente, à temperatura 

ambiente (aproximadamente 24ºC).  

 

3.8 Microscopia de Fluorescência 

O processo inerente à microscopia de fluorescência tem por base o mesmo princípio que o 

descrito para a espectroscopia de fluorescência: após o fluoróforo ser eletronicamente excitado, ocorre 

a emissão de luz a partir do estado excitado singuleto [95]. 

Através da utilização de sondas fluorescentes, a microscopia de fluorescência, permite 

selecionar, ao nível molecular o objeto de estudo [95]. A utilização de sondas de membrana com 

diferentes partições para as diferentes fases lipídicas permite, por exemplo, detetar as fases lipídicas 

coexistentes numa membrana.  

Neste trabalho foram utilizadas multibicamadas lipídicas com a sonda fluorescente Rodamina-

DOPE. Esta sonda tem preferência para a fase liquido-desordenada, Ld, pelo que na imagem obtida pelo 
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microscópio de fluorescência, esta será a fase que aparecerá mais brilhante. Os domínios lipídicos 

ordenados apareceram com menos intensidade de fluorescência, uma vez que, tal como já mencionado 

na introdução, ocorre autoextinção de fluorescência dinâmica da sonda na fase liquido-ordenada, Lo, 

enquanto nas zonas sem lípido não se observou fluorescência (fundo escuro) [79-81, 83]. 

Para este estudo foram preparadas soluções stock de DOPC, DPPC e Col a 2mM, para diminuir 

os erros na medição dos volumes a adicionar. Num eppendorf adicionou-se o volume necessário de 

cada solução para preparar uma a mistura DOPC:DPPC:Col 2:2:1, que já demonstrou apresentar 

jangadas lipídicas por outras técnicas de microscopia [42, 81], para uma concentração total de 1mM e 

para a proporção sonda:lípido utilizada foi 1:500. Posteriormente retirou-se 25 nmol e espalhou-se no 

centro de uma lâmina, previamente lavada com etanol, acetona e água destilada. O volume do solvente 

foi evaporado, muito gentilmente, sob fluxo de azoto e de seguida a lâmina foi colocada em vácuo, 

durante 20 minutos, de forma a eliminar todos os resíduos de solvente (clorofórmio) das amostras. 

Passados os 20 minutos, coloca-se a lamela por cima do lípido seco e prende-se a lamela à lâmina com 

fita-cola, como demonstrado na Figura 26. Para cada replicado foram preparadas quatro lâminas/ 

lamelas, sendo que uma iria corresponder à situação controlo (em que não se encontra presente nenhum 

composto) e as outras três correspondem às amostras em que se adicionam S8, S10 ou OR6, a uma 

concentração final de 20μM, em tampão Hepes 10mM pH7,4 5%DMSO. Assim, a hidratação do lípido 

ocorreu adicionando tampão Hepes 10 mM pH7,4 5%DMSO à situação controlo, e S8, 10 ou OR6 20 

μM, em tampão Hepes 10mM pH7,4 5%DMSO, às respetivas amostras. Estas soluções foram 

aquecidas, a uma temperatura acima da Tm (50ºC), antes da sua adição. Após a adição a essa mesma 

temperatura, durante 20 minutos (máximo de tempo decorrido sem que a amostra seque). Antes de se 

observar ao microscópio de fluorescência deixou-se as amostras repousarem até atingirem a temperatura 

ambiente. No microscópio de fluorescência, utilizou-se o filtro de fluorescência verde (510-550nm) em 

que a emissão é detetada na zona do vermelho (570-670 nm) e a objetiva de imersão 60x (o meio 

utilizado foi óleo de imersão). Todo este protocolo foi otimizado de forma a obter-se a melhor 

visualização possível de bicamadas lipídicas e de vesiculas nas amostras. 

 

 

Figura 26. Esquema de montagem da lâmina e lamela para observação no microscópio de fluorescência. A mistura de lípido 
(a) é espalhada sobre a lâmina (b), coloca-se a lamela (c) por cima do lípido seco e prende-se com fita-cola (d).

a 

b 
c 

d 
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4. Resultados 

4.1. Determinação do Coeficiente de Partição Membrana/Água, Kp, dos 

ligandos bpy, PPh3 e Salan-5-MeO 

O coeficiente de partição membrana/ água, Kp, reflete a quantidade de composto presente em 

cada uma dessas fases e, portanto, a sua preferência para cada uma delas. Neste laboratório já foram 

determinados os valores de Kp para todos os complexos (S8, S10 e OR6) e para a maioria dos ligandos 

(pbt, Salan-4-MeO e Salan-5-MeO), recorrendo a dois métodos diferentes: (i) à variação de intensidade 

de fluorescência intrínseca dos compostos, no caso do pbt, OR6, Salan-4-MeO e Salan-5-MeO, e (ii) à 

variação de intensidade de fluorescência da sonda de membrana di-4-ANEPPS, para os complexos S8 

e S10. Um resumo desses resultados pode ser encontrado na Tabela 5. 

Tabela 5. Coeficiente de partição dos complexos e dos seus ligandos calculado através da variação da sua fluorescência 
intrínseca (pbt, Salan-4-MeO, Salan-5-MeO e complexo OR6) ou através da variação da intensidade de fluorescência da sonda 
di-4-ANEPPS (complexos S8 e S10) [25]. 

Composto Kp x 10
4
 

Pbt 144 ± 9 

OR6 113 ± 48 

Salan-4-MeO 26,2 ± 1,6 

S8 0,8 ± 0,5 

Salan-5-MeO 5,97 ± 0,08 

S10 1,4 ± 0,5 

 

Através destes dois métodos não foi possível calcular o valor de Kp para os ligandos bpy e PPh3, 

uma vez que a variação de fluorescência observada não foi suficientemente acentuada para permitir 

obter um bom ajuste aos resultados. Como será visível na secção 4.2.1, ambos os ligandos provocam 

uma variação da intensidade de fluorescência da sonda DPH e, por isso, neste trabalho tentou-se 

determinar o Kp recorrendo a essa variação. No entanto, tal como observado em [25] para o di-4-

ANEPPS, não provocaram uma variação suficientemente significativa que permitisse o calculo do Kp, 

sendo então necessário recorrer a outro método. 

A espectrofotometria derivativa é uma técnica que permite, através de espectros de absorção, 

determinar o Kp. Os problemas causados pelo facto dos lipossomas apresentarem uma grande dispersão 

de luz e sinais elevados do branco face à amostra, podem ser minimizados utilizando a segunda derivada 

do espectro que, tal como os valores de absorvência, são diretamente proporcionais à concentração do 

soluto. Assim, uma vez que a dispersão de luz é eliminada na segunda derivada do espectro e que o 

valor dessa derivada é diretamente proporcional à concentração do composto, é possível calcular o valor 

do Kp pela Equação 9 [93, 96, 97]. Para se poder comparar os resultados obtidos por espectrofotometria 

derivativa com os obtidos no estudo anterior, determinou-se, novamente, o Kp para o ligando o Salan-

5-MeO. 
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Figura 27. Espectros de absorção (corrigidos com os espectros dos respetivos brancos), A, e primeira (a cheio) e segunda 
derivada (a tracejado) dos espectros de absorção, B, do ligando bpy 20μM em diferentes suspensões de LUVs de DOPC com 
concentrações de lípido crescentes (μM): – 0; – 50; – 100; – 200; – 300; – 400; – 500; – 700 e – 1000. A curva representada 
em C corresponde aos valores da segunda derivada aos 280 nm (pontos) e ao melhor ajuste da Equação 9 obtido (linha 
tracejada) utilizando uma regressão não linear de mínimos quadrados. 

 

Na Figura 27 encontra-se esquematizado o processo pelo qual se obteve o valor de Kp para o 

ligando bpy. A primeira e a segunda derivada foram calculadas partindo dos espectros de absorção 

obtidos, Figura 27A, podendo ser observadas na Figura 27B. O máximo de absorção ocorre aos 280 

nm, como se pode ver tanto nos espectros de absorção, como nos valores das primeiras e segundas 

derivadas. Isto porque, tal como já descrito no procedimento, no máximo de absorção do espectro, a 

primeira derivada é nula enquanto a segunda derivada apresenta um mínimo, indicando que o máximo 

que se observa no espectro é, de facto, um máximo absoluto daquele do intervalo de comprimentos de 

onda. Nesta técnica pode observar-se a partição do ligando para a membrana de duas formas: através 

da diminuição da quantidade do ligando no estado livre ou através do aumento da quantidade do ligando 

na membrana. Apesar de não se observar um desvio do comprimento de onda de absorção máximo, 

observa-se um aumento do valor da segunda derivada com o aumento da concentração do lípido, o que 

indica a partição do ligando bpy para a membrana. Utilizando a Equação 9 foi então possível ajustar 

aos dados experimentais, Figura 27C, obtendo-se o valor de Kp que está na Tabela 6. 
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Figura 28. Espectros de absorção (corrigidos com os espectros dos respetivos brancos), A, e primeira (a cheio) e segunda 
derivada (a tracejado) dos espectros de absorção, B, do ligando PPh3 10 μM em diferentes suspensões de LUVs de DOPC com 
concentrações de lípido crescentes (μM): – 0; – 50; – 100; – 200; – 300; – 400; – 500; – 700 e – 1000. A curva representada 
em C corresponde aos valores da segunda derivada aos 263 nm (pontos) e ao melhor ajuste da Equação 9 obtido (linha 
tracejada) utilizando uma regressão não linear de mínimos quadrados. 

 

O processo descrito para o ligando bpy foi repetido para os ligandos PPh3 e Salan-5-MeO. Para 

o ligando PPh3, tal como para o bpy, não se observou um desvio no comprimento de onda de absorção 

máxima (263 nm), Figura 28A, mas observou-se um hipercromismo. Isto e a diminuição do valor da 

segunda derivada do espectro, Figura 28B e C, traduz a partição do PPh3 para a membrana de DOPC. 

Através da diminuição do valor da segunda derivada, utilizando a Equação 9 foi então possível ajustar 

os dados experimentais, Figura 28C, obtendo-se o valor de Kp que está na Tabela 6. 

Para o ligando Salan-5-MeO observa-se um máximo de absorção a 292 nm que é desviado para 

296 nm com o aumento da concentração de DOPC –Figura 29A. Este desvio para o vermelho 

acompanhado com o aumento do valor da segunda derivada do espectro (Figura 29B e C), indica a 

partição do ligando para a membrana [93, 96, 97]. Tal como descrito para o bpy e para o PPh3, também 

no Salan-5-MeO foi possível obter o ajuste da Equação 9 aos dados experimentais, obtendo-se o valor 

de Kp que se encontra na Tabela 6. 
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Figura 29. Espectros de absorção (corrigidos com os espectros dos respetivos brancos), A, e primeira (a cheio) e segunda 
derivada (a tracejado) dos espectros de absorção, B, do ligando Salan-5-MeO 20 μM em diferentes suspensões de LUVs de 
DOPC com concentrações de lípido crescentes (μM): – 0; – 50; – 100; – 200; – 300; – 400; – 700; – 900 e – 1000. A curva 
representada em C corresponde aos valores da segunda derivada aos 292 nm (pontos) e ao melhor ajuste da Equação 9 obtido 
(linha tracejada) utilizando uma regressão não linear de mínimos quadrados. 

 

Dos três ligandos cujo Kp foi determinado por espectrofotometria derivativa, aquele que 

apresenta um maior Kp é o PPh3, Tabela 6, o que pode ser justificado pela sua estrutura, Figura 7. A 

presença de três anéis aromáticos torna o PPh3 um ligando bastante apolar, pelo que era previsível que 

apresentasse uma maior preferência pela membrana do que pela água, que é um solvente polar. O 

segundo ligando que apresenta um maior Kp é o bpy. Estereoquimicamente, o bpy deverá ter uma maior 

facilidade de entrar na membrana que o PPh3, devido à sua estrutura mais planar. No entanto, por se 

tratar de uma bipiridina, a sua polaridade é superior à do PPh3 e, portanto, a sua preferência para a 

membrana relativamente à água é menor. Por último, o que apresentou um menor Kp foi o Salan-5-

MeO. Este resultado pode ser interpretado como consequência do seu volume, que se traduz em mais 

impedimentos estereoquímicos para entrar na membrana, mas também por este ligando ter grupos 

hidroxilo, que são hidrófilos. Ainda assim, todos os ligandos apresentaram um Kp na ordem de grandeza 

dos 105, sendo superior à grandeza observada para a sonda de membrana di-4-ANEPPS, que foi de 104 

[75]. 

Como já referido anteriormente, o Kp do Salan-5-MeO foi determinado de forma a se poder 

comparar os resultados adquiridos por métodos diferentes. O valor aqui determinado foi bastante 
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diferente do obtido por fluorescência, no entanto, foi bastante semelhante ao Kp obtido para o Salan-4-

MeO – Tabela 5. A diferença entre estes dois ligandos, o Salan-4-MeO e o Salan-5-MeO, é apenas a 

posição do grupo metoxi (MeO), pelo que seria de esperar que os dois apresentem valores de Kp 

semelhantes. O valor obtido para o Salan-5-MeO neste trabalho parece ser mais razoável do que o 

obtido anteriormente por fluorescência, não só por estes terem estruturas semelhantes, mas também 

porque para os complexos que estes formam, o S8 e o S10, cuja única diferença é a presença de um ou 

do outro ligando, os valores de Kp são muito semelhantes. Para além disso, comparando com ensaios 

de permeabilidade da membrana [25], os valores de leakage do Salan-4-MeO (26 ± 1%) e do Salan-5-

MeO (15 ± 2%), e o do S8 (65 ± 4%) e do S10 (70 ± 6%), são semelhantes em si, pelo que não traduzem 

o valor de Kp determinado em [25] para o Salan-4-MeO, mas sim, o determinado nesta tese. 

 

Tabela 6. Coeficientes de partição dos ligandos bpy, PPh3 e Salan-5-MeO calculados através da Equação 9. Os valores dos 
erros representados correspondem ao erro do ajuste. 

Composto Kp x 10
4
 

bpy 38 ± 5 

PPh3 52 ± 4 

Salan-5-MeO 24 ± 4 

 

O valor de Kp obtido para os complexos S8 e S10 não pode ser atribuído a nenhum dos ligandos 

em particular, uma vez que todos apresentam um valor de Kp na ordem de 105, enquanto os complexos 

apresentam na ordem dos 104. Esta diminuição do Kp dos complexos face aos seus ligandos poderá estar 

relacionada com a coordenação dos ligandos ao ruténio. A coordenação ao Ruténio pode provocar uma 

alteração da distribuição eletrónica dos ligandos, para além de que pode ocorrer em locais que sejam 

importantes para a interação do composto com a membrana, diminuindo a sua partição para a bicamada. 

Também deverá ser tido em conta que o complexo é muito mais volumoso que os ligandos por si só, 

podendo haver impedimentos estereoquímicos que dificultem a sua incorporação. Adicionalmente, 

também poderá existir um aumento da polaridade dos complexos face aos ligandos, dificultando a sua 

incorporação na membrana. 

Apesar dos impedimentos estereoquímicos que tanto os ligandos como os complexos possam 

ter para entrar na membrana, é necessário ter em consideração que partição não é necessariamente igual 

a incorporação. O composto pode interatuar com a bicamada à superfície e, desta forma, os 

impedimentos estereoquímicos podem não constituir uma explicação para os diferentes valores de Kp 

aqui apresentados. 

 Os valores de Kp, determinados em [25] ou neste trabalho, Tabela 5 e 6, permitiram fazer a 

correlação entre todos os compostos relativamente à percentagem de composto presente na bicamada 

de DOPC, através da Equação 10 – Figura 30. À concentração de lípido 1 mM, que é a concentração de 
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LUVs utilizada neste trabalho, todos os compostos encontram-se mais de 75% particionados para a 

membrana, à exceção dos complexos S8 e S10, cuja percentagem na membrana é de apenas 13 e 20%, 

respetivamente. Ainda assim, apesar da menor partição para a membrana, estes complexos são os que 

vão apresentar maiores efeitos na bicamada, como se poderá observar nos resultados seguintes. 

 

 

Figura 30. Percentagem de cada composto que particiona para a fase membranar, χc, em LUVs de DOPC, em função da 
concentração de lípido. Os pontos representam o χc, calculado através da Equação 10 para as concentrações estudadas neste 
trabalho. As linhas, também calculadas através da mesma equação, correspondem à tendência do χc para cada composto, até à 
concentração de 3mM.  
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4.2. Estudos biofísicos com a sonda DPH 

Para estudar o efeito dos diferentes compostos nas bicamadas lipídicas começou-se por utilizar 

a sonda de membrana fluorescente, DPH. Tal como mencionado na introdução, o DPH situa-se no 

interior da membrana, na zona menos polar, paralelo às cadeias acilo dos fosfolípidos, tendo liberdade 

para se movimentar lateralmente na membrana. Estas características permitem que o DPH seja uma 

sonda de eleição, não só para estudar a ordem das membranas mas também o seu microambiente [62, 

63]. Para além destas características, o comprimento de onda de excitação máxima da sonda DPH 

permite que ocorra uma excitação seletiva da sonda, sem que haja partilha da luz de excitação com os 

composto em estudo e, sem que a emissão de fluorescência dos compostos interfira com a deteção da 

emissão de fluorescência da sonda. 

Nesta parte do trabalho foram então estudados os efeitos que os compostos (ligandos e 

complexos) têm em quatro membranas modelo. Duas dessas membranas, constituídas apenas por um 

lípido, representam dois extremos de ordenação da membrana, uma fase mais desordenada (fase fluida) 

constituída por DOPC, e uma fase mais ordenada (fase gel) constituída por DPPC. As outras duas 

composições de membrana correspondem a sistemas modelo mais complexos que contém 

POPE:POPC:SM:Col, mimetizando a membrana plasmática das células de mamífero (na proporção 

molar 1:1:1:1) ou a membrana das células cancerígenas U-118 (na proporção 23,6:36,2:6,8:33,4) [43]. 

Para tal, foram aplicadas técnicas de espectroscopia de fluorescência, nomeadamente espectros de 

excitação e emissão, anisotropia de fluorescência em estado estacionário e decaimentos de anisotropia 

de fluorescência. Os gráficos que traduzem a anisotropia de fluorescência refletem a anisotropia de 

fluorescência calculada através dos parâmetros obtidos para o ajuste dos decaimentos de anisotropia, 

de forma a facilitar a sua comparação com os parâmetros obtidos. No entanto, apesar de não serem 

mostrados, os valores de anisotropia de fluorescência determinados em estado estacionário refletem a 

mesma tendência que a observada nos gráficos apresentados, validando o modelo escolhido para 

descrever os decaimentos de anisotropia. 

 

4.2.1. Efeito dos compostos em bicamadas fluidas 

As LUVs de DOPC permitem observar o efeito que os compostos têm numa membrana fluida 

e comparar esse efeito com uma membrana mais rígida, em fase gel, como é o caso das LUVs de DPPC, 

abordadas no próximo ponto.  

Nas Figura 31 e 32 podem observar-se os efeitos que os complexos e os respetivos ligandos 

têm nos espectros de emissão e de excitação do DPH, não se observando desvios nos comprimentos de 

onda máximos de excitação nem de emissão do DPH após a adição quer dos ligandos quer dos 



Resultados 

 

50 

 

complexos. Em alguns dos espectros observam-se algumas distorções que podem ser explicadas pelo 

método pelo qual estes foram obtidos. Devido ao elevado número de amostras, e de forma a minimizar 

a quantidade de lípido e de compostos a utilizar, os espectros foram obtidos num leitor de microplacas, 

que carece dos devidos fatores de correção dos espectros. Apesar dos fatores de correção poderem ser 

determinados, trata-se de um processo moroso em que a precisão dos resultados não varia mais do que 

10% [84]. Ademais, sendo este um estudo meramente comparativo, o que se pretendia era observar 

diferenças entre as várias amostras, não havendo, portanto, necessidade de apresentar os espectros 

corrigidos. 

 

 

Figura 31. Espectros de excitação (linhas a tracejado) e de emissão (linhas a cheio) normalizados do DPH em LUVs de DOPC 
na ausência (a azul) e na presença (a laranja) de composto em tampão Hepes 10mM pH 7,4 5% DMSO, depois de 1h de 
incubação. A – ligando Salan-4-MeO; B – complexo S8; C – ligando Salan-5-MeO; D- complexo S10; E – ligando PPh3. 
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Figura 32. Espectros de excitação (linhas a tracejado) e de emissão (linhas a cheio) normalizados do DPH em LUVs de DOPC 
na ausência (a azul) e na presença (a laranja) de composto em tampão Hepes 10mM pH 7,4 5% DMSO, depois de 1h de 
incubação. A – ligando bpy; B – ligando pbt; C – complexo OR6. 

 

No entanto, foram observadas diferenças relativamente à intensidade de fluorescência da sonda 

após a adição dos compostos. Face à situação controlo, todos os ligandos provocaram um aumento da 

intensidade de fluorescência da sonda, enquanto os complexos provocaram uma diminuição – Figura 

33. O aumento da intensidade de fluorescência nas situações em que se adicionam os ligandos leva a 

concluir que estes podem interatuar com a membrana de uma forma que promove o aumento do 

rendimento quântico de fluorescência do DPH, através, por exemplo, da promoção da rigidez da 

membrana ou diminuindo a hidratação. No entanto, estes efeitos não são visíveis no tempo de vida 

médio pesado pelas amplitudes, que é proporcional ao rendimento quântico, nem no valor de anisotropia 

da sonda – Figura 34 e 35, pelo que se deve relembrar que as medidas de intensidade foram realizadas 

no leitor de microplacas, a um comprimento de onda de excitação mais baixo que o do máximo e, 

portanto, este aumento de intensidade pode ser resultado de erros experimentais. Quanto aos complexos, 

parece haver um aumento da polaridade no ambiente membranar através da hidratação da membrana. 

Em meios polares, como a água, o rendimento quântico de fluorescência do DPH é praticamente 

desprezável, o que poderia explicar a diminuição da intensidade de fluorescência observada, já que a 

água funciona como um agente extintor de fluorescência para esta sonda, tal como descrito em [38, 67, 

75, 84, 98]. 
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Figura 33. Efeito dos compostos na intensidade de fluorescência máxima, λem = 436 nm, λex=358 nm, relativamente à situação 
controlo, da sonda DPH em LUVs de DOPC em tampão Hepes 10mM pH 7,4 5% DMSO, depois de 1h de incubação com o 
respetivo composto. 

 

 Relativamente aos tempos de vida médios pesados pela amplitude, <τ>a, do DPH, na presença 

dos ligandos não se observam diferenças relativamente à situação controlo (as variações não 

ultrapassam 1%), contrariamente ao que se observou na intensidade de fluorescência dos espectros, 

enquanto na presença dos complexos se observa uma diminuição dos tempos de vida. Esta diminuição 

do tempo de vida na presença dos complexos é muito mais significativa nos casos do S8 e do S10 do 

que no caso do OR6, em que há uma diminuição de cerca de 43, 49% e 9%, respetivamente – Figura 

34A, o que “grosso modo” vai ao encontro do observado na intensidade de fluorescência dos espectros 

(Figura 33). A diminuição do tempo de vida médio está associada a uma diminuição da contribuição da 

componente longa e a um aumento das componentes mais curtas, como pode ser observado na Figura 

34B. As componentes mais curtas do tempo de vida do DPH têm origem na população de fluoróforo 

que se encontra mais próxima da interface membrana-água [66]. Um aumento destas componentes 

indica uma maior proximidade entre o DPH e a água [65], podendo concluir-se que existe uma maior 

hidratação da membrana. Estas conclusões vão ao encontro das conclusões retiradas pelos espectros de 

excitação e de emissão, de que existe maior hidratação da bicamada lipídica na presença dos complexos 

S8, S10 e OR6.  

Estes resultados são coerentes com os observados para a sonda di-4-ANEPPS [25], em que se 

observou que a presença dos complexos S8 e S10 levam à diminuição do tempo de vida do di-4-

ANEPPS e, consequentemente a uma maior hidratação da membrana [43, 75]. 
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Quanto aos resultados obtidos nos decaimentos de anisotropia, não se observam diferenças 

significativas nas anisotropias parciais nem nos tempos de correlação rotacional relativamente à 

situação controlo (ver anexo 8.2, Figura A 2). Observa-se um aumento do valor-limite do decaimento 

de anisotropia, r∞, Figura 35A, o que poderia indicar um aumento da ordem da membrana. No entanto, 

o aumento deste parâmetro pode ser devido à existência de uma componente com um tempo de vida 

muito curto, que não fica completamente resolvida no tempo do decaimento de anisotropia de 

fluorescência, aumentando assim o valor de r∞. 

Também se observa um aumento do valor de anisotropia de fluorescência em estado 

estacionário, Figura 35B, calculado através da Equação 7, porém na Figura 35C observa-se que os perfis 

dos decaimentos de anisotropia na presença e na ausência dos complexos, S8, S10 e OR6, são 

semelhantes. Já nos decaimentos de intensidade de fluorescência para estes complexos (Figura 34C), 

existe uma diferença evidente entre os complexos S8 e S10 relativamente ao controlo, enquanto o 

mesmo não se verifica para o complexo OR6. Tal como mencionado anteriormente, o valor da 

anisotropia em estado estacionário resulta da Equação 7, que tem em consideração não só os parâmetros 

dos decaimentos de anisotropia, mas também os parâmetros dos decaimentos de intensidade de 

fluorescência. Posto isto, o valor resultante não traduz diretamente um aumento de ordem da membrana, 

é necessário analisar também os tempos de vida médios de fluorescência, tal como realizado no caso do 

r∞ [99, 100]. 
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Figura 34. Efeito dos diferentes compostos no 

tempo de vida médio de fluorescência pesado pelas 
amplitudes do DPH, A, na fração de luz associada a 
cada componente que contribui para a intensidade de 
fluorescência do DPH, B, e para o decaimento de 
intensidade de fluorescência e respetivos resíduos (a 
azul encontra-se representado o controlo, a verde a 
adição do complexo S8, a amarelo do complexo S10 
e a laranja do complexo OR6), C, em LUVs de 
DOPC, tampão Hepes 10 mM pH7,4 5%DMSO. 
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Nas próximas experiências apresentadas, apenas o efeito dos complexos (S8, S10 e OR6) foram 

estudados, deixando de parte os ligandos. Isto porque neste conjunto de resultados, e noutros 

anteriormente obtidos com estes compostos [16], observou-se que os ligandos, por si só, não têm efeitos 

significativos, ou têm efeitos contrários aos observados para os complexos. É a coordenação ao centro 

metálico de Ruténio (III), no caso do S8 e S10, ou (II), no caso do OR6, que leva a um aumento da 

atividade dos complexos face aos ligandos livres.  

 

4.2.2. Efeito dos compostos em bicamadas na fase gel 

Após a avaliação do efeito dos compostos em LUVs de DOPC, que se encontra em fase líquido 

desordenado à temperatura ambiente, fez-se o mesmo estudo em LUVs de DPPC. O DPPC à 

temperatura ambiente forma uma membrana em fase gel [101, 102] , o que se traduz numa menor 

hidratação da membrana, num maior empacotamento dos lípidos e numa menor difusão lateral dos 

lípidos e, consequentemente, também da sonda pela bicamada lipídica.  
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Figura 36. Espectros de excitação (linhas a tracejado) e de emissão (linhas a cheio) normalizados do DPH em LUVs de DOPC 

na ausência (a azul) e na presença (a laranja) de composto em tampão Hepes 10mM pH 7,4 5% DMSO, depois de 1h de 
incubação. A – complexo S8; B – complexo S10; C – complexo OR6. 

 

 

Figura 37. Efeito dos compostos na intensidade de fluorescência máxima, λem = 436 nm, λex=358 nm, relativamente à 
situação controlo, da sonda DPH em LUVs de DPPC em tampão Hepes 10mM pH 7,4 5% DMSO, depois de 1h de incubação 
com o respetivo composto. 

 

Na Figura 36 pode observar-se os efeitos dos complexos nos espectros de excitação e de 

emissão do DPH. Tal como para as bicamadas de DOPC, não se observam desvios nos comprimentos 

de onda de excitação e de emissão máximos face ao controlo, e existe uma diminuição de intensidade 

de fluorescência na presença dos complexos (Figura 37). Esta diminuição não é tão acentuada quanto a 

observada para o DOPC, sendo apenas 16, 20 e 12% para o S8, S10 e OR6, respetivamente. 

Comparando com a variação observada para o DOPC, o S8 tem cerca de 3 vezes menos efeito e o S10 

e o OR6 têm 2 vezes menos efeito na intensidade de fluorescência da sonda. Esta diminuição do efeito 

pode estar relacionada com o facto de o DPPC formar uma membrana mais rígida e mais compacta que 
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pode dificultar a entrada dos complexos e, assim, minimizar o seu efeito, sugerindo que os complexos 

podem apresentar valores de Kp inferiores aos determinados para a membrana fluida. Estes resultados 

estão concordantes com a conclusão de que os complexos aumentam a hidratação da bicamada lipídica, 

uma vez que as moléculas de água tendem a preencher os defeitos existentes no empacotamento dos 

lípidos de membrana [38], neste caso do DPPC. A entrada dos complexos para o interior da membrana 

pode provocar esses defeitos na compactação e, por consequente, levar à hidratação das cadeias acilo 

dos fosfolípidos – esta afirmação é consistente com os resultados observados em [25], uma vez que na 

presença dos complexos se observou um aumento do tamanho das LUVs de DPPC de 109,9 nm para 

119,9, 119,2 e 119,5 nm para os complexos S8, S10 e OR6, respetivamente, indicando que há uma 

alteração no nível de compactação das LUVs. Tal como no caso do DOPC, o aumento da hidratação da 

membrana leva a que o contacto entre o DPH e a água seja maior e, por isso, o rendimento quântico de 

fluorescência do DPH diminui, observando-se a diminuição da intensidade de fluorescência. 

O tempo de vida médio pesado pelas amplitudes, <τ>a, do DPH diminui na presença dos 

complexos, Figura 38A, não sendo, tal como no caso dos espectros, tão marcada quanto a observada no 

DOPC, mesmo observando diretamente o decaimento de intensidade de fluorescência, Figura 38B. 

Observou-se uma diminuição de 7% e 10% na presença de S8 e de S10 e de apenas 1% na presença de 

OR6. No entanto, no decaimento de intensidade de fluorescência (Figura 38B) aquele que tem maior 

efeito é o S8. A diminuição do tempo de vida médio está associada a um aumento da contribuição das 

componentes mais curtas (Figura 38B–1 e 2) e a uma diminuição da componente mais longa (Figura 

38B–3),  o que é compatível com um aumento da polaridade no ambiente membranar causado pela 

hidratação da membrana, tal como no caso do DOPC. 

Quanto à anisotropia de fluorescência, observa-se um aumento de 1, 2 e 3% no valor calculado 

de anisotropia em estado estacionário, através da Equação 7, na presença de S8, S10 e OR6, 

respetivamente (Figura 39). Este aumento é explicado, não só pelo aumento dos tempos médios de vida, 

mas também pela variação da contribuição dos tempos de correlação rotacional. Se o aumento da 

anisotropia resultasse apenas da diminuição dos tempos de vida, para o OR6 esse aumento não deveria 

ser mais acentuado do que para o S8 e S10. Na Figura 40A é possível observar que a contribuição do 

tempo de correlação rotacional mais rápido (β1) é sempre superior à contribuição do tempo de correlação 

mais lento (β2) para o valor de anisotropia, exceto quando na presença de OR6. Nesta situação, o tempo 

de correlação rotacional mais lento passa a ter mais influência no valor de anisotropia calculado, 

aumentando assim o seu valor. Para além disso, há um aumento do valor-limite do decaimento de 

anisotropia, r∞ – Figura 39B, que tal como no caso do DOPC, deverá resultar da existência de uma 

componente com um tempo de vida muito curto, que não fica completamente resolvida no tempo do 

decaimento de anisotropia de fluorescência. Os decaimentos de anisotropia podem ser consultados nos 

anexo 8.2, Figura A 3. 
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Em todos os casos, quer no controlo quer na presença dos complexos, obteve-se um valor de 

anisotropia fundamental, r0, de 0,33, que é menor do que o valor publicado para a anisotropia intrínseca 

do DPH, 0,39 [84, 103]. O menor valor observado é consistente com a existência de um processo 

ultrarrápido, abaixo do limite do detetor utilizado, não sendo por isso contabilizado no modelo de dois 

tempos de correlação rotacional utilizado. O mesmo comportamento já foi descrito, por exemplo, nas 

referências [104, 105]. 

 

Figura 38. Efeito dos complexos no tempo de vida médio de fluorescência pesado pelas amplitudes do DPH, A, no decaimento 
de intensidade de fluorescência (a azul encontra-se representado o controlo, a verde a adição do complexo S8, a amarelo do 
complexo S10 e a laranja do complexo OR6), B, e na fração de luz de cada componente que contribui para a fluorescência do 
DPH, C-1,2 e 3, em LUVs de DPPC, tampão Hepes 10 mM pH7,4 5%DMSO. 

 

Os complexos também exerceram efeitos nos valores dos tempos de correlação rotacional, Φ, 

do DPH (Figura 40B-1 e 2) – mas os mesmos não são visíveis no valor de anisotropia em estado 

estacionário, uma vez que, tal como já discutido, o valor de anisotropia foi influenciada pelos tempos 

de vida e pelas contribuições dos tempos de correlação rotacional (anisotropias parciais). Enquanto no 

tempo de correlação rotacional mais curto não se observam diferenças significativas na presença dos 

complexos face à situação controlo (Figura 40B-1), no tempo de correlação rotacional mais longo (Ф2) 

observa-se uma diminuição de 54%, 32% e 64% na presença de S8, S10 e OR6 (Figura 40B-2), 

respetivamente, indicando que a velocidade de rotação do DPH aumenta – Figura 24. A diminuição do 

tempo de correlação rotacional longo pode estar relacionada com o aumento do espaço disponível para 
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que ocorra a rotação do DPH nos seus eixos de rotação e também com um aumento da dinâmica da 

membrana. Curiosamente, nos casos em que se observa uma maior diminuição do tempo de correlação 

rotacional (S8 e OR6) são também os casos em que se observa um maior aumento do tamanho das 

LUVs de DPPC [25], o que é consistente com uma fluidificação da membrana na região das cadeias 

acilo dos fosfolípidos. Mais uma vez estes resultados são consistentes com a conclusão de que a 

presença dos complexos instiga defeitos na compactação da membrana, havendo não só hidratação da 

bicamada lipídica, mas também maior liberdade rotacional para a sonda. 

 

Figura 39. Efeito dos complexos S8, S10 e OR6 no valor de anisotropia de fluorescência em estado estacionário do DPH, A, 
e no valor-limite do decaimento de anisotropia de fluorescência, r∞, B, em LUVs de DPPC, tampão Hepes 10 mM pH7,4 5% 
DMSO. 

 

 

Figura 40. Efeito dos complexos na contribuição do tempo de correlação rotacional mais rápido (β1) e no mais lento (β2) para 
o valor de anisotropia de fluorescência em estado estacionário do DPH, A, e nos tempos de correlação rotacional (mais rápido 
– Φ1 – e mais lento – Φ2) do DPH, B-1 e 2, em LUVs de DPPC, tampão Hepes 10mM pH7,4 5%DMSO. 
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4.2.3. Efeito dos compostos em LUVs que mimetizam a membrana celular das 

células de mamífero 

No decorrer deste trabalho já foi demostrado que os complexos em estudo têm efeitos na 

hidratação das bicamadas lipídicas, quer estas se encontrem numa fase liquido-desordenado, como o 

DOPC, quer se encontrem na fase gel, o DPPC. Depois de analisados os dois extremos de desordem/ 

ordem, é importante avaliar o efeito que estes compostos têm em bicamadas de maior relevância 

biológica. Para tal, foram utilizadas membranas, constituídas por misturas quarternárias, que 

mimetizam a membrana dass células normais e das células cancerígenas U-118. Em ambas as misturas 

existem jangadas lipídicas resultantes da presença do colesterol e da esfingomielina e, portanto, existe 

coexistência entre a fase liquida-desordenada (Ld) e a fase liquida-ordenada (Lo) [43, 44]. Neste tópico 

serão abordadas as bicamadas correspondentes à membrana celular das células de mamífero (também 

designadas células normais), POPE:POPC:SM:Col 1:1:1:1. 

  

Figura 41. Espectros de excitação (linhas a tracejado) e de emissão (linhas a cheio) normalizados do DPH em LUVs de 
POPE:POPC:SM:Col 1:1:1:1 na ausência (a azul) e na presença (a laranja) de composto em tampão Hepes 10mM pH 7,4 5% 
DMSO, depois de 1h de incubação. A – complexo S8; B – complexo S10; C – complexo OR6. 

 

Na Figura 41 podem observar-se os espectros de excitação e de emissão normalizados ao valor 

de intensidade de fluorescência máxima do DPH, na presença e na ausência dos complexos. Tal como 

nas LUVs de DOPC e de DPPC, também aqui não são observados desvios nos espectros. Observaram-

se sim diferenças na intensidade de fluorescência da sonda após a adição dos compostos, Figura 42. 

Quando comparada com a situação controlo, a intensidade de fluorescência diminui 40%, 25% e 23% 

na presença de S8, S10 e OR6, respetivamente, seguindo a mesma tendência observada para as 

bicamadas de DOPC e DPPC. Comparando com os resultados obtidos para essas duas bicamadas, pode-
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se afirmar que se trata de um efeito intermédio entre as duas como já era expectável. Tal como 

mencionado anteriormente o DOPC e o DPPC constituem opostos ao nível da organização da membrana 

e sendo a membrana aqui em estudo uma conjugação de fase liquida ordenada com desordenada, é 

natural que os resultados sejam intermédios entre as duas. Mais uma vez, pela diminuição da intensidade 

de fluorescência, pode-se deduzir que os complexos promovem a hidratação da membrana. 

 

Figura 42. Efeito dos compostos na intensidade de fluorescência máxima, λem = 426 nm, λex=359 nm, relativamente à 
situação controlo, da sonda DPH em LUVs de POPE:POPC:SM:Col 1:1:1:1 em tampão Hepes 10mM pH 7,4 5% DMSO, 
depois de 1h de incubação com o respetivo composto. 

 

Quanto aos tempos de vida médios pesados pela amplitude do DPH, Figura 43A, observa-se 

uma maior semelhança dos valores com os obtidos para a bicamada de DPPC, Figura 38A. A presença 

do complexo S8, S10 e OR6 provocam uma diminuição de 17%, 30% e de 16%, respetivamente. No 

entanto, no decaimento de intensidade de fluorescência, observa-se que o complexo com mais efeito é 

o S8, de seguida o S10 e, por ultimo, o OR6 –Figura 43B –, o que é consistente com o observado nos 

espectros. Tal como apresentado para as bicamadas anteriores, esta diminuição do tempo de vida pode 

ser explicada pelo aumento da contribuição das componentes curtas (Figura 43C-1,2) e uma diminuição 

da contribuição da componente longa (Figura 43C-3). Todos os complexos promovem o aparecimento 

da fração de luz da componente mais curta, 1, no entanto, o que se destaca claramente é o S8, atingindo 

o valor 7%, enquanto o S10 e o OR6 alcançam os 0,6%. Na fração de luz da segunda componente mais 

curta, 2, é também o S8 que provoca o maior aumento, de 36%, enquanto o S10 e o OR6 não ultrapassam 

a variação de 5%. Estas variações nas componentes mais curtas provocam uma diminuição na fração 

de luz da componente mais longa, sendo principalmente afetada na presença de S8. Este provoca uma 

diminuição de 43%, enquanto o S10 e o OR6 não transpõem os 5%. 
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Figura 43. Efeito dos complexos no tempo de vida médio de fluorescência pesado pelas amplitudes do DPH, A, no decaimento 
de intensidade de fluorescência (a azul encontra-se representado o controlo, a verde a adição do complexo S8, a amarelo do 
complexo S10 e a laranja do complexo OR6), B, e na fração de luz de cada componente que contribui para a fluorescência do 
DPH, C-1,2 e 3, em LUVs de POPE:POPC:SM:Col 1:1:1:1, tampão Hepes 10 mM pH7,4 5%DMSO. 

 

 

Figura 44. Efeito dos complexos S8, S10 e OR6 no valor de anisotropia de fluorescência em estado estacionário do DPH, A, 
e no valor-limite do decaimento de anisotropia de fluorescência, r∞, B, em LUVs de POPE:POPC:SM:Col 1:1:1:1, tampão 
Hepes 10 mM pH7,4 5% DMSO. 

 

Os efeitos dos complexos nos decaimentos de anisotropia de fluorescência do DPH para esta 

bicamada podem ser vistos no anexo 8.2, na Figura A 4. No valor de anisotropia em estado estacionário 

observa-se a tendência contrária à observada para as bicamadas de DOPC e de DPPC, em que o valor 

da anisotropia aumenta na presença nos complexos. Nesta mistura quaternária os complexos provocam 
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uma diminuição da anisotropia em estado estacionário (Figura 44A) e do valor-limite do decaimento de 

anisotropia (Figura 44B), ainda que se observe, também, uma diminuição do tempo de vida médio de 

fluorescência da sonda. Este conjunto de resultados permite concluir que os complexos desorganizam 

a membrana celular. Note-se que em ambas as bicamadas anteriores também se concluiu que os 

complexos alteram a organização da membrana, no entanto, essas conclusões nunca foram retiradas 

diretamente do valor de anisotropia. Nestas membranas mais complexas, se o valor de anisotropia fosse 

maioritariamente influenciado pelo valor do tempo médio de vida, também se deveria observar um 

aumento do valor de anisotropia (devido à diminuição do tempo de vida), contudo, observa-se uma 

diminuição.  

 

 

Figura 45. Efeito dos complexos na contribuição do tempo de correlação rotacional mais rápido (β1) e no mais lento (β2) para 
o valor de anisotropia de fluorescência em estado estacionário do DPH, A, e nos tempos de correlação rotacional (mais rápido 
– Φ1 – e mais lento – Φ2) do DPH, B-1 e 2, em LUVs de POPE:POPC:SM:Col 1:1:1:1, tampão Hepes 10mM pH7,4 5%DMSO. 

  

Na Figura 45A podem observar-se as contribuições dos tempos de correlação rotacional para a 

anisotropia do DPH na ausência e na presença dos complexos. Aquele que tem maior influência é o 

complexo S8, que apresenta uma diminuição de ambas as contribuições, quer da componente mais 

rápida (β1), quer da mais lenta (β2). A variação provocada pelo S10 e OR6 não é significativa, uma vez 

que se encontra dentro do erro experimental. Quanto aos tempos de correlação rotacional, no tempo de 

correlação rotacional mais rápido, Φ1, não se observam diferenças, fora do erro experimental, na 

presença dos complexos relativamente à situação controlo – Figura 45B. Observa-se, no entanto, uma 

diminuição de 31%, 20% e 27% no tempo de correlação rotacional mais longo, Φ2, na presença dos 

complexos S8, S10 e OR6 respetivamente, o que traduz um aumento da fluidificação da bicamada –

Figura 25, tal como foi observado para a bicamada de DPPC. No entanto, tratando-se esta de uma 

membrana mais complexa com coexistência de fases Ld e Lo, este aumento da fluidização pode estar 

relacionado com um aumento da fração Ld relativamente à Lo, causando, assim, a diminuição da ordem 

da membrana. 
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De uma forma geral, os complexos promovem a hidratação da membrana bem com uma redução 

da sua compactação numa membrana com coexistência de Lo e Ld. As diferenças observadas no valor 

de anisotropia em estado estacionário para as diferentes bicamadas (aumento na presença dos 

complexos na bicamada de DOPC e de DPPC, e diminuição nesta bicamada) mostra que os complexos 

têm efeitos amplificados quando existem jangadas lipídicas. Noutro estudo, também realizado neste 

laboratório, foi avaliado o efeito da inserção de ácidos gordos, com potencial terapêutico, na membrana. 

Observou-se o mesmo efeito que o produzido pelos complexos, isto é, os ácidos gordos em estudo 

levaram ao aumento da hidratação da membrana e a diferenças na ordem/ compactação das bicamadas, 

sendo que essas alterações também foram amplificadas na coexistência de Lo e Ld [43] . 

 

 

4.2.4. Efeito dos compostos em LUVs que mimetizam a membrana celular das 

células cancerígenas U-118  

Depois de se ter demonstrado que os complexos têm efeitos ao nível das jangadas lipídicas, 

atuando numa membrana que mimetiza as células normais de mamífero, averiguou-se se conseguem 

produzir os mesmos efeitos, ou efeitos maiores, numa mistura que mimetiza as células cancerígenas U-

118, POPE:POPC:SM:Col 23,6:36,2:6,8:33,4. Comparada à membrana que mimetiza as células 

normais, a membrana que mimetiza as células cancerígenas tem uma maior percentagem de colesterol 

e de POPC e uma menor quantidade de esfingomielina. É conhecido que as células cancerígenas têm 

uma maior percentagem de colesterol do que as células normais, e que a sua diminuição pode provocar 

a apoptose das células cancerígenas [9]. A ação dos complexos na membrana pode ser uma das causas 

pelas quais se observou elevados níveis de citotoxicidade para diversas linhas de células cancerígenas 

humanas [16]. 

Na Figura 46 é possível observar que, tal como em todos as bicamadas anteriores, não se 

observou desvios nos espectros de excitação e de emissão do DPH na presença dos complexos. No 

entanto, também como acontecia nas restantes bicamadas, observa-se uma diminuição da intensidade 

de fluorescência da sonda na presença dos complexos – Figura 47. O complexo que provocou uma 

maior variação na intensidade foi o S8, de seguida o S10 e, por último, o OR6, diminuindo a intensidade 

em 50%, 40% e 30%, respetivamente. A mesma tendência foi observada para a mistura que mimetiza 

as células normais, no entanto, aqui, o efeito de todos os complexos foram amplificados (o S8 provoca 

uma diminuição de mais 10%, o S10 de mais 15% e o OR6 de mais 7%).  

O tempo médio de vida observado para o DPH na situação controlo, Figura 48A, é muito 

semelhante tanto ao valor observado para a mistura que mimetiza as células normais, como para o 

observado para o DPPC (10-11 ns). Na presença dos complexos, observa-se uma diminuição de 15%, 

16% e 17% na presença de S8, S10 e OR6. Também no perfil de decaimento de intensidade de 
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fluorescência, Figura 48B, se pode observar que a presença do complexo OR6 é a situação que se afasta 

mais da do controlo. Há exceção do complexo S10, em que a variação foi maior na mistura que mimetiza 

as células normais, o S8 e o OR6 apresentam aproximadamente a mesma variação. Ao contrário do que 

se observou para as outras membranas, em que a fração de luz correspondente à componente curta 

aumentava significativamente em relação ao controlo para todos os complexos, aqui apenas na presença 

dos complexos S8 e OR6 há um aumento significativo – Figura 48C-1. O ligeiro aumento observado 

para o S10 encontra-se dentro do erro experimental. O complexo S8 é, claramente, o que tem maior 

efeito ao nível das frações de luz, havendo um aumento colossal das frações de luz das componentes 

curtas (Figura 48C-1,2) e uma diminuição muito acentuada da fração de luz da componente longa 

(Figura 48C-3). 

 

Figura 46. Espectros de excitação (linhas a tracejado) e de emissão (linhas a cheio) normalizados do DPH em LUVs de 
POPE:POPC:SM:Col 23,6:36,2:6,8:33,4 na ausência (a azul) e na presença (a laranja) de composto em tampão Hepes 10mM 
pH 7,4 5% DMSO, depois de 1h de incubação. A – complexo S8; B – complexo S10; C – complexo OR6. 

 
 
 

 

Figura 47. Variação da intensidade de fluorescência máxima dos espectros de emissão, λ= 426 nm, (A), e de excitação, λ=359 
nm, (B) relativamente à situação controlo, da sonda DPH em LUVs de POPE:POPC:SM:Col 23,6:36,2:6,8:33,4 em tampão 
Hepes 10mM pH 7,4 5% DMSO, depois de 1h de incubação com o respetivo composto. 
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Figura 48. Efeito dos complexos no tempo de vida médio de fluorescência pesado pelas amplitudes do DPH, A, no decaimento 
de intensidade de fluorescência (a azul encontra-se representado o controlo, a verde a adição do complexo S8, a amarelo do 
complexo S10 e a laranja do complexo OR6), B, e na fração de luz de cada componente que contribui para a fluorescência do 
DPH, C-1,2 e 3, em LUVs de POPE:POPC:SM:Col 23,6:36,2:6,8:33,4, tampão Hepes 10 mM pH7,4 5%DMSO. 

  

Os decaimentos de anisotropia de fluorescência podem ser consultados no anexo 8.2, na Figura 

A 5. Quanto aos valores de anisotropia em estado estacionário, Figura 49A, contrariamente ao que se 

observou na mistura que mimetiza as células normais, não se observaram efeitos significativos na 

presença dos complexos. No entanto, observou-se uma diminuição de 6-7% no valor-limite do 

decaimento de anisotropia na presença dos complexos, Figura 49B. Esta diminuição é ligeiramente mais 

acentuada do que na membrana que mimetiza as células normais, cuja variação foi de 2-4%, Figura 

44B.  

A contribuição do tempo de correlação mais rápido (β1) não é alterada com a presença dos 

complexos, observando-se uma diminuição significativa da contribuição do tempo de correlação mais 

lento (β2) – Figura 50A. O mesmo acontece para o tempo de correlação rotacional mais lento (Φ2) – 

Figura 50B-2. Quanto ao tempo de correlação rotacional mais rápido (Φ1),Figura 50B-1, observa-se a 

mesma tendência que na mistura que mimetiza as células normais. 
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Figura 49. Efeito dos complexos S8, S10 e OR6 no valor de anisotropia de fluorescência em estado estacionário do DPH, A, 
e no valor-limite do decaimento de anisotropia de fluorescência, r∞, B, em LUVs de POPE:POPC:SM:Col 23,6:36,2:6,8:33,4, 
tampão Hepes 10 mM pH7,4 5% DMSO. 

 

 

Figura 50. Efeito dos complexos na contribuição do tempo de correlação rotacional mais rápido (β1) e no mais lento (β2) para 
o valor de anisotropia de fluorescência em estado estacionário do DPH, A, e nos tempos de correlação rotacional (mais rápido 

– Φ1 – e mais lento – Φ2) do DPH, B-1 e 2, em LUVs de POPE:POPC:SM:Col 23,6:36,2:6,8:33,4, tampão Hepes 10mM pH7,4 
5%DMSO. 

 

Estes resultados são concordantes com os obtidos para a membrana das células normais, e para 

as outras duas membranas estudadas, permitindo concluir que também aqui os complexos provocam a 

desorganização e a hidratação da bicamada lipídica.  

Os efeitos dos complexos nas duas membranas que mimetizam as células normais e as células 

cancerígenas foram muito idênticos. No entanto, os complexos de Ruténio são, de uma forma geral, 

considerados menos tóxicos para as células normais [18] e, por isso, deverá existir uma maior diferença 

entre o efeitos dos complexos nas células normais e cancerígenas. De forma a averiguar se essa 

diferença reside ao nível da membrana, no próximo ponto serão mostrados estudos, para estas duas 

bicamadas, utilizando outra sonda membranar, di-4-ANEPPS. 
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4.3. Estudos biofísicos com a sonda di-4-ANEPPS 

Utilizando a sonda DPH, já foi demonstrado que os complexos S8, S10 e OR6 têm efeitos nas 

bicamadas lipídicas, independentemente da sua composição. No entanto, o DPH apenas mostrou 

diferenças subtis quanto à interação dos complexos na mistura que mimetiza as células cancerígenas 

face às células normais. Assim, surgiu a necessidade de utilizar outra sonda de membrana, o di-4-

ANEPPS. O di-4-ANEPPS é uma sonda electrocrómica que se localiza mais à superfície da membrana 

e que é conhecida pela sua capacidade de detetar mudanças no potencial de dipolo da membrana [69], 

que refletem as interações esfingolípido/ colesterol nas jangadas lipídicas. Para além de ser sensível à 

presença de esteróis, o di-4-ANEPPS já demonstrou ter uma maior partição para as fases Lo [74, 75], 

pelo que permitirá estudar mais afincadamente o efeito dos complexos ao nível das jangadas lipídicas. 

O aumento da hidratação da membrana, demonstrado com o DPH, deverá aqui provocar desvios 

espectrais (variações na intensidade e nos comprimentos de onda de intensidade máxima de emissão ou 

de excitação) na presença dos complexos. Para além disso, o di-4-ANEPPS já tinha sido utilizado em 

estudos preliminares da interação dos compostos com bicamadas de DOPC [25] e, tal como o DPH, 

também permite a excitação seletiva da sonda. 

Nesta parte do trabalho foram então estudados os efeitos que os três complexos (S8, S10 e OR6) 

têm nas duas membranas modelo que mimetizam as células normais de mamífero e as células 

cancerígenas U-118. Para tal, foram aplicadas técnicas de espectroscopia de fluorescência, 

nomeadamente espectros de excitação e emissão, anisotropia de fluorescência em estado estacionário e 

decaimentos de intensidade de fluorescência.  

Na Figura 51 pode-se observar os espectros de excitação e de emissão do di-4-ANEPPS, 

incorporado em LUVs com as duas composições de membrana estudadas, na presença e na ausência 

dos complexos. Para o complexo S8 (Figura 51A e B) e para o complexo S10 (Figura 51C e D) observa-

se o mesmo tipo de efeito, isto é, não se observam desvios significativos no espectro de excitação, mas 

no espectro de emissão há um desvio para o azul de 8 nm. O facto do espectro de excitação não ser 

alterado indica que o desvio observado no espectro de emissão é resultado de uma menor dinâmica de 

relaxação do solvente [75]. Para o complexo OR6 (Figura 51E e F) observa-se também um desvio para 

o azul do espectro de emissão (6 nm), mas também existe um desvio para o vermelho do espectro de 

excitação (5nm).  

Quanto à intensidade de fluorescência do di-4-ANEPPS, Figura 52, os complexos provocam 

uma diminuição, quer na mistura que mimetiza as células normais, quer na que mimetiza as células 

cancerígenas, o que é consistente com a maior hidratação da bicamada na presença dos complexos, 

revelada pelo DPH. A variação da intensidade de fluorescência é sempre ligeiramente superior na 

membrana que mimetiza as células normais, sendo o complexo S8 que tem maior efeito quer numa quer 

noutra membrana. 
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Figura 51. Espectros de excitação (linhas a tracejado) e de emissão (linhas a cheio) normalizados do di-4-ANEPPS em LUVs 
de POPE:POPC:SM:Col que mimetizam as células normais (1:1:1:1) – A, C e E – e as células cancerígenas 

(23,6:36,2:6,8:33,4) – B, D e F –, na ausência (a azul) e na presença (a laranja) de composto em tampão Hepes 10mM pH 7,4 
5% DMSO, depois de 1h de incubação. A e B – Complexo S8; C e D – complexo S10; E e F – complexo OR6. 

 

Na Figura 53A é possível visualizar os efeitos que os complexos têm no potencial de dipolo, 

Rex, da membrana. O potencial de dipolo medido para a membrana que mimetiza as células cancerígenas 

é maior que o medido para a membrana que mimetiza as células normais. Esta diferença é devida à 

maior fração molar de colesterol na mistura que mimetiza as células cancerígenas, levando a um 

aumento do potencial de dipolo da membrana [43, 74]. Na mistura que mimetiza as células normais, à 

exceção da presença de OR6, não se observam variações do potencial de dipolo. Já na mistura que 

mimetiza as células cancerígenas, observa-se um aumento na presença de S8 e S10 e uma diminuição 

na presença de OR6. A variação observada para o OR6 é consistente com o observado no espectro de 

excitação do mesmo, em que há um desvio para o vermelho (Figura 51E e F).  

As variações do potencial de dipolo indicam que o complexo OR6 atua ao nível das jangadas 

lipídicas, diminuindo as interações esfingomielina-colesterol. Já os complexos S8 e S10, parecem ou 
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aumentar essas interações, através de um enriquecimento das jangadas em esfingomielina e colesterol, 

e um deslocamento do POPC para fase fluida, Ld, ou diminuir a dinâmica de relaxação do solvente na 

superfície da bicamada. No estudo realizado com o di-4-ANEPPS para a membrana de DOPC [25], 

observou-se a mesma tendência, isto é, os complexos S8 e S10 promoveram o aumento do potencial de 

dipolo, o que permite excluir a primeira hipótese dada, de que os efeitos resultavam do enriquecimento 

das jangadas em esfingomielina e colesterol e confirmar a segunda, de que existe uma diminuição da 

dinâmica de relaxação do solvente na superfície da membrana. 

´ 

Figura 52. Variação da intensidade de fluorescência máxima dos espectros de emissão, (A), e de excitação, (B), relativamente 
à situação controlo, da sonda di-4-ANEPPS em LUVs de POPE:POPC:SM:Col que mimetizam as células normais (1:1:1:1) – 
a cheio – e as células cancerígenas (23,6:36,2:6,8:33,4) – a tracejado – em tampão Hepes 10mM pH 7,4 5% DMSO, depois de 
1h de incubação com o respetivo composto. 

 

 

Figura 53. Efeito dos complexos (S8, S10 e OR6) no Potencial de dipolo, Rex – razão entre os valores de intensidade aos 420 
nm e 520 nm do espectro de excitação, A, e no tempo de vida médio de fluorescência pesado pelas amplitudes, <τ>a, B, da 
sonda Di-4-ANEPPS em LUVs de POPE:POPC:SM:Col que mimetizam as células normais (1:1:1:1) – a cheio – e as células 
cancerígenas (23,6:36,2:6,8:33,4) – a tracejado – em tampão Hepes 10mM pH 7,4 5% DMSO, depois de 1h de incubação com 
o respetivo composto. 

 

Quanto ao tempo de vida médio de fluorescência pesado pelas amplitudes do di-4-ANEPPS, 

Figura 53B, existe sempre uma diminuição na presença dos complexos, sendo o complexo S8 aquele 

que tem um maior efeito neste parâmetro, seguindo-se o S10 e o OR6. 
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No que se refere à anisotropia de fluorescência, o di-4-ANEPPS não é uma sonda sensível a 

alterações na ordem da membrana pelo que, como esperado, as diferenças observadas nos valores de 

anisotropias são devidas à diminuição do tempo de vida médio de fluorescência da sonda na presença 

dos compostos, tal como se observou nalguns casos para o DPH. Estes resultados podem ser consultados 

no anexo 8.2, na Figura A 6. 

Os resultados obtidos com a sonda di-4-ANEPPS são concordantes com os obtidos para o DPH 

e com os obtidos utilizando LUVs de DOPC [25]. A diminuição da intensidade de fluorescência e a 

diminuição do tempo de vida médio de fluorescência do di-4-ANEPPS são consistentes com um 

aumento da hidratação da bicamada. Já os desvios espectrais e o aumento do potencial de dipolo da 

membrana são consistentes com uma menor dinâmica de relaxação do solvente à superfície da 

membrana, particularmente na mistura que mimetiza a membrana das células cancerígenas. 

Estes mecanismos de ação podem estar na base da citotoxicidade dos complexos face a células 

cancerígenas. Para além de provocarem uma desorganização da bicamada lipídica (que se viu com o 

DPH), levam a uma alteração da hidratação e do potencial de dipolo da membrana. Estas alterações, 

principalmente a do potencial de dipolo (que é a que marca a diferença entra a mistura que mimetiza as 

células normais das cancerígenas) mostram que existem variações nas propriedades biofísicas das 

jangadas lipídicas. A diminuição das jangadas lipídicas, principalmente através da diminuição dos 

níveis de colesterol, já demonstrou ter um efeito fatal nas células cancerígenas [9]. Não seria, portanto, 

surpreendente se o mesmo efeito fosse observado quando as propriedades biofísicas das jangadas 

sofrem alterações, já que estas têm efeitos não só relacionados com a proliferação e morte celular, mas 

também com a metastização das células tumorais [10]. 
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4.4. Estudos preliminares de microscopia de fluorescência 

Utilizando as sondas DPH e di-4-ANEPPS percebeu-se que os complexos perturbam as 

bicamadas e as jangadas lipídicas. De forma a visualizar o efeito que os complexos têm em bicamadas 

lipídicas, utilizou-se uma mistura de lípidos com a qual já foi provado que se pode ver domínios 

lipídicos, DOPC:DPPC:Col 2:2:1 [42, 81], e a sonda de membrana Rodamina-DOPE, que pode ser 

utilizada para detetar esses mesmos domínios [81]. Para além desta característica a Rodamina-DOPE 

apresenta inúmeras vantagens que foram apresentadas na Introdução. 

Na Figura 54 podem ser observadas as imagens representativas do observado no microscópio 

de fluorescência. Em todas as situações, quer na ausência quer na presença dos complexos, se pode 

observar a formação das bicamadas lipídicas – Figura 54A, D, G, K (coluna da esquerda). Na presença 

dos complexos observou-se sempre uma maior extensão da bicamada lipídica do que na situação 

controlo, o que é visível pela Figura 54A, em que a região mais escura corresponde a regiões sem lípido. 

Tal como esperado, em todas as imagens mencionadas é possível identificar jangadas lipídicas, 

aparecendo como regiões da bicamada lipídica que têm uma tonalidade mais escura, uma vez que a 

sonda tem preferência para as regiões Ld e não Lo. Na presença dos complexos S8 e S10, principalmente 

neste último, as jangadas lipídicas são muito mais evidentes do que na situação controlo, enquanto na 

presença do complexo OR6 não se observam diferenças significativas. Estes resultados são 

concordantes com o observado nos estudos anteriores, já que o S8 e o S10 apresentaram sempre maiores 

efeitos do que o complexo OR6. Uma maior evidência das jangadas lipídicas na presença dos complexos 

S8 e S10 mostra que estes podem contribuir para que haja associação das jangadas, levando à formação 

de uma jangada maior. Relembre-se que algumas proteínas transdutoras de sinal encontram-se nas 

jangadas lipídicas e que a sua fusão pode contribuir para o início dessa cascata de sinalização, tal como 

foi mencionado na introdução, Figura 17. 

A hidratação dos lípidos provocou não só a formação das bicamadas lipídicas, mas também a 

formação de vesiculas. Na situação controlo, Figura 54B e C, a formação das vesiculas foi muito mais 

diminuta do que na presença dos complexos. Para além das vesiculas formadas serem muito mais 

pequenas, formam de agregados (Figura 54C), o que não se observou na presença dos complexos S8 e 

S10. O complexo OR6 é o que produz uma situação mais semelhante à do controlo, em que, por trás 

das vesiculas observadas na Figura 54L, se observam alguns agregados, com uma cor mais brilhante. 

O complexo que promove a formação de vesiculas com maiores dimensões e de tamanho mais uniforme 

é o S10, tal como é visível na Figura 54H e J. Estes resultados mostram que os complexos têm efeitos 

ao nível do empacotamento da membrana, podendo causar, por exemplo, o aumento da curvatura da 

membrana. Este encurvamento pode explicar a razão pela qual se formam vesiculas, já que a sua 

existência torna a estrutura planar muito menos favorável do que a estrutura adquirida com a formação 

das vesiculas.  
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Figura 54. Efeito dos complexos nas bicamadas lipídicas planas, utilizando a sonda de membrana Rodamina-DOPE. Imagens 
obtidas por microscopia de fluorescência, utilizando a objetiva de imersão (em óleo) 60x. A, B e C – situação controlo; D,E e 
F – complexo S8; G, H e J – complexo S10; K, L e M – complexo OR6. 
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5. Discussão 

Para determinar o papel da membrana celular no modo de ação dos complexos de Ruténio, 

começou-se por determinar a constante de partição membrana/ água, Kp, dos ligandos cujo Kp não tinha 

sido possível determinar anteriormente. Depois seguiu-se o estudo da interação desses complexos com 

membranas com diferentes composições lipídicas por espectroscopia de fluorescência, utilizando duas 

sondas fluorescentes (o DPH e o di-4-ANEPPS). Por último, estudou-se o efeito dos complexos numa 

bicamada lipídica plana através da sonda Rodamina-DOPE. Ao longo do trabalho foi-se discutindo os 

resultados apresentados, no entanto, aqui será feita uma discussão global. 

Os complexos e os ligandos utilizados neste trabalho, à exceção do OR6, são pouco solúveis 

em soluções aquosas, sendo necessário utilizar o DMSO como co-solvente nos estudos efetuados. 

Atualmente é conhecido que o DMSO compete com a água, diminuindo a sua atração para com as 

cabeças dos lípidos [106]. Este efeito promove a desidratação da membrana e, em concentrações 

elevadas, pode até comprometer a sua integridade. À percentagem de DMSO utilizada neste estudo 

(5%) já foi demonstrado que as propriedades biofísicas da membrana não são significativamente 

afectadas [25]. 

No estudo da interação de um composto com uma membrana, um dos primeiros passos a ser 

realizado é a determinação do coeficiente de partição membrana/água do composto. A determinação 

deste coeficiente permite avaliar de forma quantitativa a interação entre as duas fases permitindo, 

posteriormente, entender melhor os restantes estudos efetuados [92]. Na determinação do Kp dos 

compostos utilizados nesta tese foi necessário recorrer a três técnicas diferentes: fluorescência intrínseca 

do composto, fluorescência de uma sonda de membrana (di-4-ANEPPS), realizadas em [25], e 

espectrofotometria derivativa, realizada nesta tese.  

O Kp do ligando Salan-5-MeO foi obtido no estudo anterior, através da sua fluorescência 

intrínseca [25] mas, como já referido, foi também determinado por espectrofotometria derivativa para 

comparação entre os dois métodos, sendo esperado obter-se valores semelhantes. No entanto, enquanto 

aqui se obteve o valor de 23,6 ± 4,2 × 104, pelo método anterior obteve-se o valor de 5,97 ± 0,08 × 104. 

A diferença entre os dois valores é bem notória, sendo portanto, necessário discutir qual dos dois valores 

será considerado. Para isso, é necessário recapitular que os ligandos Salan-4-MeO e Salan-5-MeO são 

isómeros, em que a única diferença é a posição meta ou para do grupo MeO, respetivamente. Tendo a 

estrutura semelhante, é intuitivo pensar que os impedimentos estereoquímicos e a polaridade dos dois 

compostos seja semelhante e, consequentemente, a partição dos compostos para a membrana seja, 

também, semelhante. Outro aspeto que traduz a semelhança entre os dois ligandos é produzirem 

alterações muito semelhantes nas propriedades biofísicas das membranas de DOPC. Adicionalmente, 

os complexos dos quais esses ligandos fazem parte, S8 e S10, apresentam valores de Kp muito 

semelhantes entre si. Estes complexos são, também, isómeros, cuja única diferença é terem o ligando 
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Salan-4-MeO ou Salan-5-MeO. No trabalho em que se chegou ao valor de 5,97 ± 0,08× 104 foi 

mencionado que era curioso que os complexos apresentassem valores de Kp tão semelhantes, quando 

os valores de Kp dos seus ligandos livres eram tão distintos [25]. De facto, partindo destas informações, 

o valor de Kp para o Salan-5-MeO que parece mais razoável é o obtido nesta tese, de 23,6 ± 4,2 × 104, 

que é mais próximo do valor obtido para o Salan-4-MeO. 

Quanto aos valores de Kp determinados para o bpy e para o PPh3, algumas razões já foram 

discutidas nos resultados para o bpy apresentar um Kp inferior ao do PPh3. Essencialmente, podem ser 

atribuídas à polaridade dos ligandos e aos impedimentos estereoquímicos que a sua estrutura possa 

apresentar, isto é, embora a estrutura do bpy seja menos volumosa, não é tão apolar como o PPh3, o que 

se traduz numa maior preferência do PPh3 para a membrana. 

Para os complexos, os valores de Kp determinados foram, de uma forma geral, inferiores aos 

seus ligandos livres. Apesar do Kp do bpy ter sido determinado, pode-se continuar a afirmar que a 

interação do complexo OR6 com a membrana deverá ocorrer através do seu ligando pbt [25], uma vez 

que apresentam valores muito semelhantes de Kp. Ao contrário do observado para o OR6, para os 

complexos S8 e S10 não se pode atribuir a interação com a membrana a nenhum dos seus ligandos. 

Quando comparados com os seus ligandos livres, estes complexos apresentam uma diminuição de uma 

ordem de grandeza. Esta diminuição pode ser atribuída a três razões: (i) os complexos podem ser mais 

polares que os ligandos, (ii) a coordenação dos ligandos ao centro metálico pode ocorrer numa região 

essencial para a interação dos ligandos com a membrana ou (iii) pode ocorrer uma alteração da 

distribuição eletrónica que de alguma forma também afeta essa interação.  

A análise dos valores de Kp obtidos para os compostos teve por base que ocorre a internalização 

do composto na membrana. No entanto, é necessário referir que partição para a membrana e 

internalização são conceitos diferentes, ou seja, pode existir uma partição para a membrana e o 

composto ficar situado apenas na sua superfície e, neste caso, os volumes dos compostos seriam de 

menor importância. 

Depois de quantificar a interação dos compostos com a membrana, o efeito destas interações 

nas propriedades biofísicas das membranas foi avaliada utilizando várias técnicas dentro da 

Espectroscopia de Fluorescência. Uma das técnicas mais importantes utilizadas, e que é pouco usual 

neste tipo de estudos, foram os Decaimentos de Anisotropia de Fluorescência. A obtenção destes 

decaimentos permite fazer uma melhor interpretação dos resultados uma vez que, por exemplo, permite 

desvendar algumas das causas dos aumentos e das diminuições dos valores de anisotropia em estado 

estacionário. Enquanto por anisotropia em estado estacionário só se obtém o valor médio temporal de 

anisotropia, por esta técnica é possível obter tempos de vida, tempos de correlação rotacional, 

contribuições parciais e fracionais das várias componentes, entre outros, sendo que todos estes fatores 

contribuem para o valor final medido. Nesta tese, apenas com a conjugação de todos estes dados foi 
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possível avançar com uma explicação para os resultados obtidos. Muitas dos resultados, se apenas se 

tivesse tido em consideração o valor da anisotropia em estado estacionário, ter-se-ia chegado a 

conclusões erróneas. 

Nos dois extremos de organização da membrana utilizados, Ld e gel (DOPC e DPPC, 

respetivamente), foram visíveis os efeitos provocados pelos complexos. Para ambos os sistemas 

lipídicos foi possível observar uma diminuição da intensidade de fluorescência e do tempo de vida 

médio de fluorescência do DPH. Para além disso, na presença dos complexos observou-se o 

aparecimento e o aumento da contribuição das componentes associadas a tempos de vida mais curtos 

(aparecimento de f1 e aumento de f2) e diminuição da contribuição da componente associada a um tempo 

de vida mais longo (f3). Estes resultados são consistentes com um aumento da hidratação da membrana, 

uma vez que revelam uma maior proximidade do DPH com as moléculas de água, como foi mencionado 

na secção dos resultados.  

Quanto às diferenças na ordem das bicamadas lipídicas, na membrana de DOPC, Ld, não se 

observaram diferenças na compactação da membrana. O DOPC é um fosfolípido que forma uma 

membrana extremamente fluida, cuja área por lípido (72,4 Å2, a 25ºC) é superior à de outras 

fosfatidilcolinas [107]. Intuitivamente pode-se concluir que a inserção dos complexos e dos ligandos na 

bicamada não vai afetar grandemente a sua organização, uma vez que as duplas ligações existente nas 

cadeias acilo levam a que exista muito espaço livre dentro da bicamada. Estas conclusões estão de 

acordo com a referência [25], uma vez que não se observou diferenças no tamanho das LUVs na 

presença dos complexos. Quanto à ordem da membrana de DPPC, a situação é diferente, existe uma 

menor compactação/ ordem na presença dos complexos. Estas conclusões não foram possíveis de ser 

retiradas apenas do valor de anisotropia em estado estacionário. De facto, só através da diminuição do 

tempo de correlação rotacional da sonda na presença dos complexos foi possível chegar a essa 

conclusão. A diminuição do tempo de correlação rotacional longo em conjunto com o aumento do 

tamanho das LUVs na presença dos complexos [25], apontam para uma menor viscosidade e um menor 

empacotamento dos lípidos de membrana, o que permite concluir que a presença dos complexos 

promove a fluidez da membrana. 

Todos os efeitos aqui descritos, à exceção da ordem da membrana, foram muito mais 

significativos na membrana de DOPC do que na membrana de DPPC. Isto pode dever-se ao grande 

empacotamento existente na membrana de DPPC, que pode tornar-se um obstáculo para a entrada dos 

complexos para a bicamada, levando a que os seus efeitos não sejam tão pronunciados. Este conjunto 

de resultados sugerem que os complexos apresentam valores de Kp diferentes para a fase Ld e para a 

fase gel. 

Os efeitos dos ligandos livres apenas foram avaliados na bicamada de DOPC. Aqui observou-

se que os ligandos aumentavam a intensidade de fluorescência da sonda mas não o seu tempo de vida. 
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Para além disso, também não se observaram diferenças nos parâmetros obtidos dos decaimentos de 

anisotropia de fluorescência (o que, como mencionado anteriormente, era esperado devido à natureza 

da membrana utilizada). A baixa atividade dos ligandos face aos complexos já tinha sido reportada tanto 

ao nível da sua citotoxicidade [16] – Tabela 1 – , como ao nível da sua interação com bicamadas lipídicas 

de DOPC, mas utilizando a sonda di-4-ANEPPS em vez de DPH [25].  

Os resultados obtidos com os ligandos permitiram excluir a hipótese de que a ação dos 

complexos estaria de alguma forma interligada com a ação dos ligandos, pelo que se deu por terminado 

o estudo dos ligandos passando a haver um maior foco na atividade dos complexos (S8, S10 e OR6). 

Os estudos com estes dois modelos, Ld e gel, sugerem que os complexos de ruténio aqui 

estudados deverão conseguir interagir com as membranas celulares independentemente do seu nível de 

organização, já que correspondem aos dois extremos entre os quais se encontram as situações existentes 

nas membranas biológicas. Uma vez demonstrados os efeitos dos complexos nestes dois modelos, foi 

necessário partir para sistemas mais complexos que permitissem fazer uma melhor aproximação às 

membranas celulares encontradas nos mamíferos. Para tal, foram utilizadas duas misturas lipídicas 

quaternárias, que mimetizam a membrana das células cancerígenas U-118 e das células normais de 

mamífero, utilizando as sondas DPH e di-4-ANEPPS. 

Comparando as situações controlo de todos os sistemas lipídicos, em que não foi adicionado 

composto, as propriedades biofísicas dos modelos quaternários são intermédias entre as da membrana 

na fase fluida e as da membrana na fase gel. Por exemplo, os tempos médios de vida das misturas 

quaternárias, assim como o valor de r∞ são mais semelhantes aos obtidos para o DPPC, fase gel, mas os 

valores dos tempos de correlação rotacional e a contribuição que esses valores têm para o valor de 

anisotropia em estado estacionário são mais semelhantes aos obtidos para o DOPC, fase fluida. Estes 

resultados mostram a natureza organizada mas extremamente dinâmica das jangadas lipídicas. 

Nestas misturas quaternárias observou-se que o efeito dos complexos é intermédio ao obtido 

para as membranas de DOPC e DPPC, o que provavelmente é consequência destas duas membranas 

corresponderem aos extremos de organização e empacotamento. Para ambas as misturas quaternárias 

observou-se uma diminuição da intensidade de fluorescência e dos tempos de vida médios de 

fluorescência tanto do DPH como do di-4-ANEPPS. Para o DPH, observou-se o aparecimento e o 

aumento da contribuição das componentes associadas a tempos de vida mais curtos (aparecimento de  

f1 e aumento de f2) e diminuição da contribuição da componente associada a um tempo de vida mais 

longo (f3), principalmente na presença do complexo S8. Este conjunto de resultados obtido com as duas 

sondas é consistente com um aumento da hidratação das bicamadas lipídicas. Relativamente à ordem 

global da membrana, avaliado com o DPH, pode-se concluir que a presença dos complexos torna a 

membrana menos ordenada. A extensão dessa desorganização é maior na membrana que mimetiza as 

células cancerígenas, em que o valor limite do decaimento de anisotropia desceu cerca de 7% na 
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presença dos complexos, enquanto na membrana que mimetiza as células normais a diminuição foi 

apenas de 2%. Também na contribuição da componente associada ao tempo de correlação mais longo, 

se observou um maior efeito na membrana das células cancerígenas. No entanto, utilizando o DPH não 

se observou diferenças significativas entre uma maior e uma menor quantidade de colesterol, que é o 

que acontece nas células cancerígenas e normais, respetivamente, pelo que não foi possível avaliar a 

influência dos complexos nas jangadas lipídicas. Estes resultados eram previsíveis, tendo em conta que 

o DPH não tem preferência pelas fases Ld e Lo, particionando igualmente por toda a membrana.  

Os resultados indicados no parágrafo anterior poderão, quanto muito, explicar parcialmente, a 

maior citotoxicidade que, de uma forma geral, os complexos de ruténio têm para as células cancerígenas 

face às células normais [18]. O potencial de dipolo da membrana, determinado através da sonda di-4-

ANEPPS, que apresenta uma maior preferência pelas zonas ordenadas da membrana, permitiu distinguir 

os efeitos que os compostos têm nas duas membranas de composição quaternária. Os complexos S8 e 

S10 promoveram o aumento do potencial de dipolo da membrana, através da diminuição da dinâmica 

de relaxação do solvente, exclusivamente na membrana das células U-118. Estes resultados indicam 

que a presença de maiores quantidades de colesterol pode potenciar a ação dos complexos S8 e S10 e 

que, esta maior quantidade de colesterol, poderá ser um fator de seletividade para a ação dos complexos 

entre as células normais e as cancerígenas. A interação do S8 e do S10 com as jangadas lipídicas, 

juntamente com os efeitos no potencial de dipolo de LUVs de DOPC [25], leva a concluir que estes 

complexos deverão situar-se na interface Ld /Lo, já que provocam efeitos semelhantes nas duas fases. O 

complexo OR6 teve o mesmo efeito nos dois modelos com coexistência de Ld/ Lo utilizados (modelo 

das células normais e das células cancerígenas) , mas teve um efeito muito menor em LUVs de DOPC, 

o que mostra que a sua ação deverá ser mais localizada na fase Lo. 

 Os efeitos provocados pelos complexos S8 e S10 nas várias membranas podem parecer 

contraditórios, uma vez que a sonda DPH reporta uma maior hidratação da bicamada e a sonda di-4-

ANEPPS reporta uma menor hidratação ou uma menor dinâmica de relaxação de solvente. Numa 

membrana lipídica, podem ser consideradas vários tipos de águas, conforme o local de interação com a 

membrana, isto é, existe: (i) a água livre, (ii) a água que se encontra na interface membrana/água, (iii) 

a água que se encontra fortemente ligada à cabeça polar dos fosfolípidos e (iv) as poucas moléculas de 

água que se encontram no interior da bicamada, junto às cadeias acilo [108, 109]. As sondas utilizadas 

neste trabalho, o DPH e o di-4-ANEPPS localizam-se em zonas diferentes da membrana, pelo que vão 

traduzir a presença de água nessas diferentes zonas. O di-4-ANEPPS, como se encontra ancorado à 

membrana, vai reportar os efeitos das moléculas de água ligadas à cabeça polar dos fosfolípidos e das 

que se encontram na interface membrana/água, já o DPH, que se encontra mais localizado junto às 

cadeias acilo, vai reportar os efeitos das águas no interior da bicamada lipídica. Assim, pode-se dizer 

que os complexos provocam a variação da hidratação da membrana em vários locais, nomeadamente à 
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superfície e no centro da bicamada. Na superfície da membrana, a dinâmica das moléculas de água 

diminui, enquanto no interior, junto às cadeias acilo existe uma maior quantidade de água. 

 

Figura 55. Representação esquemática (não à escala) da localização geral dos complexos na bicamada lipídica - a verde e a 
amarelo encontram-se representados os complexos S8 e S10 e a laranja encontra-se representado o complexo OR6 (A). (B) 
Representação de como os complexos S8 e S10 podem induzir a curvatura da membrana.  

 

Os efeitos causados pelos complexos na membrana e, por consequente, nas sondas de 

membrana permitem estimar a localização dos complexos na bicamada lipídica. A diminuição da 

intensidade de fluorescência da sonda DPH acompanhada com a diminuição do seu tempo de vida 

médio de fluorescência (pesado pelas amplitudes) mostra que existe um processo de extinção de 

fluorescência dinâmico. Isto indica que a localização dos complexos deverá ser próxima da localização 

da sonda, ou seja, junto das cadeias acilo dos fosfolípidos. No entanto, o aumento do potencial dipolar 

parece indicar que os complexos S8 e S10 se localizam mais à superfície, em contacto com a cabeça 

polar dos lípidos. Conjugando os dados obtidos pelas duas sondas, pode-se concluir que os complexos 

S8 e S10 deverão situar-se em contacto, tanto com a cabeça dos fosfolípidos como com as suas cadeias 

acilo – Figura 55A. Ambos os complexos S8 e S10 tem grupos – OH que podem competir com as 

moléculas de água pela ligação à cabeça polar dos lípidos, sendo que estes grupos ficam virados para a 

superfície da molécula – Figura 56. Dada a posição dos grupos metoxi nos complexos, o complexo S8 

deverá conseguir penetrar mais na bicamada do que o S10, Figura 56, o que está de acordo com o 

observado para a DPH, em que o S8 foi o que provocou um maior efeito. A presença dos complexos 

nesta localização pode causar defeitos no empacotamento dos lípidos, o que justifica o aumento da 

hidratação da bicamada lipídica na sua presença, já que a água, como já mencionado, tem tendência a 

ocupar esses defeitos.  

De todos os complexos estudados, o OR6 foi o que influenciou menos as propriedades 

biofísicas da membrana. Este complexo deverá localizar-se mais profundamente na bicamada do que 

os complexos S8 e S10, já que os efeitos que tem nas duas sondas de membrana utilizadas são 

semelhantes e, através do potencial de dipolo da membrana, não se observou uma interação com as 

cabeças polares dos fosfolípidos. 

A B 
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Figura 56. Localização dos complexos S8 e S10 na bicamada lipídica. A verde encontra-se representado o S8 e a amarelo o 
S10. O grupo metoxi encontra-se representado por um circulo verde. 

  

Os efeitos dos complexos nas jangadas lipídicas foram confirmados por um estudo preliminar 

de microscopia de fluorescência. Nas imagens obtidas observa-se que na presença dos complexos os 

domínios lipídicos são muito mais facilmente identificados, o que significa que há um aumento do seu 

tamanho. Este aumento de tamanho pode conduzir à inicialização de vias de sinalização, tal como já foi 

já tem sido mencionado nesta tese e como pode ser visto Figura 17. Outro resultado curioso, e que vai 

ao encontro do observado nos estudos de espectroscopia, é que na presença dos compostos a formação 

de vesiculas é muito mais favorecida. Uma explicação que pode justificar a formação de vesiculas é a 

de que os complexos induzem uma curvatura na membrana que faz com que, provavelmente, seja mais 

estável ocorrer a formação de vesiculas do que permanecer na forma plana. A localização dos 

complexos S8 e S10 pode explicar essa curvatura, pois poderão provocar a “separação” das cabeças 

polares e uma aproximação das cadeias acilo, como representado na Figura 55B. Na presença do 

complexo OR6, a formação de vesiculas assemelha-se mais à situação controlo, em que se observava 

muitos aglomerados. Ainda assim, é bem visível que a presença deste complexo também destabiliza a 

bicamada lipídica.  

Em todas as membranas utilizadas neste trabalho e com as três sondas de membrana utilizadas, 

pode-se observar que os complexos com maior efeito nas bicamadas lipídicas são o S8 e o S10, mas, 

principalmente o S8. Curiosamente, de todos os complexos e ligandos estudados neste trabalho, o 

complexo S8 é aquele que apresenta uma menor partição para a membrana e, dos complexos, é o que 

apresenta um valor mais baixo de leakage [25]. O complexo OR6, dos três complexos estudados, foi o 

que apresentou uma maior partição para a membrana e, no entanto, foi o que produziu menores efeitos, 

quer na organização quer ao nível da hidratação. Nos estudos de permeabilidade o complexo OR6 é o 

que apresenta uma maior percentagem de leakage, chegando aos 90%, mas também é o que tem o efeito 

mais lento, demorando 1379 ± 21 minuto até atingir o valor máximo.  

Esta paralogia entre a partição dos compostos para a membrana e os efeitos provocados permite 

afirmar que os efeitos observados para os complexos não resultam de uma maior partição do complexo 

para a membrana, mas sim da sua interação com a membrana. 



Discussão 

 

80 

 

Estes resultados não estão de acordo com os observados para a citotoxicidade dos complexos 

nas linhas tumorais humanas, uma vez que o S10 é o dos complexos que apresenta maior atividade 

anticancerígena e aqui, o que mostrou ter mais atividade, foi o S8. Já os ligandos, de forma geral 

apresentam valores de citotoxicidade mais modestos que os complexos, mas o seu valor de Kp é muito 

superior, o que poderá indicar que a membrana acumula os ligandos, impedindo que estes cheguem ao 

seu destino. No entanto, nestas comparações com os valores de citotoxicidade, deve ser tido em 

consideração que estes resultados foram obtidos em membranas diferentes das membranas das células 

utilizadas na Tabela 1 e que, como já foi referido, a composição lipídica varia entre os vários tipos de 

célula. Para além disso, os valores de citotoxicidade apresentados correspondem a períodos de 

incubação de 72h, pelo que devem incluir a ação dos compostos em muitos locais para além da sua 

interação direta com a membrana.  

Resumindo, todos os complexos interatuam com as bicamadas lipídicas, desorganizando-as. Na 

superfície, os complexos S8 e S10 têm efeitos semelhantes, bem distintos dos observados para o OR6, 

mas no interior da bicamada é o S8 quem se distingue pela penetração da água.  Este tipo de alterações 

(hidratação e ordem/compactação) também já foram correlacionadas com outros compostos 

anticancerígenos, como pode ser consultado nas referências [43] e [55]. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Conclusões e Perspetivas Futuras 

 

81 

 

6. Conclusões e Perspetivas Futuras 

De uma forma geral, este trabalho, um estudo pioneiro nesta área, permitiu obter 

informações acerca da interação de complexos de Ruténio citotóxicos com bicamadas lipídicas 

que mimetizam membranas biológicas. Estas membranas, variadas na sua composição, 

permitiram estudar a interação destes compostos com diferentes níveis de compactação e 

organização da bicamada lipídica. Todos os complexos estudados nesta tese interagem com a 

membrana apresentando efeitos contrários aos dos respetivos ligandos. Para além disso, 

mostraram que as interações dos complexos, principalmente do S8 e S10, são amplificadas na 

presença de maiores quantidades de colesterol, que é o que acontece nas células cancerígenas, 

tendo sido, portanto, identificado um possível mecanismo de seletividade destes complexos para 

as células cancerígenas face às células normais. 

Apesar de muitas questões relativamente à interação dos complexos estudados com 

biomembranas, terem sido esclarecidas ao longo desta tese, ainda existe muito por estudar. No 

âmbito da espectroscopia de fluorescência podem ser utilizadas outras sondas, com características 

e partições diferentes para as fases lipídicas existentes. Quanto aos valores de Kp, é necessário 

confirmar o Kp, pelo menos, do Salan-4-MeO, por outro método, como o utilizado nesta tese, de 

forma a confirmar as conclusões retiradas nesta tese sobre a partição deste ligando e do Salan-5-

MeO. Outro estudo a ser realizado é a partição dos compostos, complexos e ligandos, para 

domínios ordenados e membranas na fase gel, já que alguns resultados indicaram que os valores 

deverão ser diferentes dos obtidos para a fase fluida. Quanto aos estudos de microscopia de 

fluorescência realizado nesta tese tratou-se de um estudo preliminar, pelo que, no futuro, seria 

importante avaliar a ação dos complexos nas jangadas lipídicas por outras técnicas de 

microscopia, como por exemplo: microscopia confocal ou microscopia invertida, que são 

adequadas para a observação de GUVs, estudos de FRET (fluorescence resonance energy 

transfer) [81, 82, 110].  

Também ainda é necessário determinar, com certeza, a localização dos complexos ao 

longo da membrana. Isto pode ser previsto através de, por exemplo, estudos de difração de raios-

X ou simulações de dinâmica molecular, como realizado no estudo da interação do Tamoxifen 

com bicamadas lipídicas [55], ou através de agentes extintores de fluorescência em diferentes 

localizações da membrana [60].  

Neste trabalho provou-se que os complexos de Ruténio interagem com a membrana 

celular e com as jangadas lipídicas, mas não se tem a certeza de como essas interações podem 

conduzir à morte celular. Assim, pode-se, por exemplo, inserir uma proteína transdutora de sinal 

que se situe ou cuj atividade esteja relacionada com as jangadas lipídicas, como as proteínas G ou 
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as proteínas cinase C [13], e observar se as alterações provocadas nessas jangadas causam alguma 

alteração na atividade da proteína.  

Atualmente existem diversos estudos na bibliografia que se focam na interação de 

compostos anticancerígenos com bicamadas lipídicas e na forma como estes se inserem nela [43, 

55, 111-113]. A membrana celular surge cada vez mais como um potente objeto de estudo, não 

só porque pode ser o alvo de alguns fármacos, mas também porque é um dos primeiros obstáculos 

que um fármaco encontra para entrar na célula, podendo, então, desempenhar funções de 

transporte, acumulação e distribuição do composto pela célula [114]. Assim, os estudos descritos 

nesta tese abrem porta para o desenho e para o estudo de compostos de Ruténio que possam ter 

como alvo a membrana celular 
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8. Anexos 

8.1. Doseamento Lipídico 
 

 

Figura A 1. Exemplo de uma das curvas padrão obtidas para o doseamento lipídico pelo método de Rouser. A linha a tracejado 
representa o ajuste linear ao conjunto dos três replicados obtidos para cada concentração de fosfato, [Pi]. R2 corresponde ao 
coeficiente de determinação, que reflete a qualidade da regressão obtida (quanto mais perto de 1, melhor o ajuste). 

 
 
 
 

 
 
 

8.2. Efeitos dos Compostos em LUVs com diferentes composições 
 

 
 

Figura A 2. Efeito dos complexos e dos ligandos na contribuição do tempo de correlação rotacional mais rápido (β1) e no mais 
lento (β2) para o valor de anisotropia de fluorescência em estado estacionário do DPH, A, e nos tempos de correlação rotacional 
(mais rápido – Φ1 – e mais lento – Φ2) da sonda DPH, B-1 e 2, em LUVs de DOPC, tampão Hepes 10mM pH7,4 5%DMSO. 
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Figura A 3. Efeitos dos complexos no decaimento de anisotropia de fluorescência do DPH e respetivos resíduos. A azul 
encontra-se a situação controlo, a verde o complexo S8 (A), a amarelo o complexo S10 (B) e a laranja o complexo OR6 (C) 
em LUVs de DPPC, tampão Hepes 10 mM pH7,4 5%DMSO. O tracejado representa a tendência seguida pelo decaimento, de 
forma a facilitar a visualização das diferenças entre os decaimentos dos complexos e da situação controlo.  
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Figura A 4. Efeitos dos complexos no decaimento de anisotropia de fluorescência do DPH e respetivos resíduos. A azul 

encontra-se a situação controlo, a verde o complexo S8 (A), a amarelo o complexo S10 (B) e a laranja o complexo OR6 (C) 
em LUVs de POPE:POPC:SM:Col 1:1:1:1, tampão Hepes 10 mM pH7,4 5%DMSO. O tracejado representa a tendência 
seguida pelo decaimento, de forma a facilitar a visualização das diferenças entre os decaimentos dos complexos e da situação 
controlo. 
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Figura A 5. Efeitos dos complexos no decaimento de anisotropia de fluorescência do DPH e respetivos resíduos. A azul 
encontra-se a situação controlo, a verde o complexo S8 (A), a amarelo o complexo S10 (B) e a laranja o complexo OR6 (C) 
em LUVs de POPE:POPC:SM:Col 23,6:36,2:6,8:33,4, tampão Hepes 10 mM pH7,4 5%DMSO. O tracejado representa a 
tendência seguida pelo decaimento, de forma a facilitar a visualização das diferenças entre os decaimentos dos complexos e 
da situação controlo. 
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Figura A 6. Efeito dos complexos S8, S10 e OR6 no valor de anisotropia de fluorescência em estado estacionário da sonda 
di-4-ANEPPS em LUVs de POPE:POPC:SM:Col que mimetizam as células normais (1:1:1:1) – a cheio – e as células 
cancerígenas (23,6:36,2:6,8:33,4) – a tracejado – em tampão Hepes 10mM pH 7,4 5% DMSO, depois de 1h de incubação com 
o respetivo composto. 
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