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Figura 111-17 Histogramas representativos da distribuição de tamanhos das estruturas 
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diferentes concentrações de oPOE. Lipossomas preparados pela 
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constante em todas as amostras e igual a 1,5 mM. As diferentes 
concentrações de oPOE encontram-se descritas no histograma 
correspondente. As barras dos histogramas A, B e C apresentam-se com 
uma largura de 10 nm, e em D a largura da barra é de 1 nm. 
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Resumo 

Os estudos efectuados tiveram como objectivo central o esclarecimento a nível 

molecular das principais vias de entrada do grupo de antibacterianos quinolonas, na célula 

bacteriana. 

O conhecimento da capacidade destes fármacos em permearem ou simplesmente 

interactuarem com as bicamadas lipídicas, é de grande importância para o esclarecimento 

do papel desempenhado pela componente lipídica na transposição membranar das 

quinolonas. Assim, numa primeira abordagem quantifícou-se a interacção de um dos mais 

recentes membros deste grupo de fármacos com a componente lipídica através da 

determinação de constantes de partição entre uma fase aquosa e vesículas lipossómicas de 

diferentes composições lipídicas. Uma vez que o grau de partição de um composto não 

permite obter qualquer informação topográfica da interacção desenvolvida, o tipo, 

orientação e extensão dessa interacção foi averiguado através de estudos de localização 

membranar. Este estudo foi efectuado apenas para a moxifloxacina, pois tratando-se de 

uma quinolona relativamente recente não foi possível encontrar este tipo de informação 

disponível na literatura. 

Uma vez averiguado e quantificado o grau de interacção com a componente lipídica, 

passou-se à determinação da afinidade de quinolonas de diferentes gerações pela porina 

OmpF, cuja importância para entrada das quinolonas na célula bacteriana tem sido 

evidenciada em estudos microbiológicos mas cuja interacção carece ainda de 

esclarecimento ao nível molecular. Para melhor se compreender a interacção desta porina 

com as diferentes quinolonas em estudo, iniciou-se a abordagem pela determinação da 

afinidade intrínseca de cada uma das quinolonas pela proteína, tendo-se efectuado estes 

primeiros estudos sem intervenção da componente lipídica e com objectivo de se obter 

uma relação entre as diferentes gerações em estudo, seu espectro de acção e respectiva 

afinidade por OmpF. Posteriormente, os diferentes locais de interacção com a porina foram 

indirectamente averiguados recorrendo a estudos de extinção de fluorescência com agentes 

de extinção de acessibilidade diferenciada e tendo-se complementado o modelo de estudo 

com componentes lipídicas de diferentes características, obtendo-se assim informação de 

possíveis efeitos moduladores da componente lipídica sobre a interacção com a porina. 

Esta interacção com OmpF foi, numa fase seguinte, quantificada através do cálculo de 
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constantes de associação fármaco/proteína, obtidas em presença de diferentes componentes 

lipídicas. 

Dos estudos efectuados com as diferentes quinolonas tornaram-se evidentes dois 

comportamentos distintos quanto à interacção com a porina: 

1) Desenvolvimento de interacção com OmpF em consequência de um mero 

aproveitamento da sua interface membranar numa permeação por via hidrofóbica 

(comportamento apenas evidenciado pelo AN); 

2) Interacção com OmpF ao nível do interior do canal hidrofílico da porina 

(comportamento evidenciado pelas restantes QN); 

Como forma de evidenciar uma eventual passagem através do canal hidrofílico ou uma 

mera afinidade por áreas superficiais da proteína, estudou-se o efeito da presença quer do 

AN, quer da MX, na condutividade eléctrica de OmpF. A interrupção da corrente iónica 

através de OmpF quando em presença dos fármaco e consequente aumento do número e 

frequência destes eventos com o aumento da concentração de antibiótico são associados à 

passagem deste através do canal porínico. Para a CP foi ainda possível obter um 

esclarecimento adicional do seu local de interacção por recurso a estudos de RET, onde se 

evidenciou com maior detalhe a possível zona de interacção desta QN com o canal 

hidrofílico da porina. 
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Abstract 

Quinolones are among the most used antibiotics, nevertheless, despite their 

widespread in clinical antibiotherapy, there is a lack of information on the molecular 

mechanism of quinolone entry in the bacteria. The present work is inserted in this 

perspective with the main goal of obtaining knowledge at a molecular level about the 

major pathways of entry of the quinolones antibiotics into the bacterial cell. As the route 

for the uptake of the quinolone is strictly related with their structure and hydrophobicity 

the studies performed also investigated the possible relations between the structural 

differences and the preferred pathway and efficiency of entry in the bacteria. 

The information on the intrinsic property of this drugs in permeate or simply interact 

with a phospholipid bilayer is of great importance for a better understanding of the 

functions of a lipid component in the membranar translocation of quinolone. So, as a first 

approach, the interaction of moxifloxacin with a lipid component was quantified by the 

determination of partition constants between an aqueous phase and a lipid phase 

constituted of liposomes of different compositions. Then, the interaction between this drug 

and the bilayer was better defined by studies of membranar location, which allowed for a 

better topographic definition, as well as gains in information about the extension and 

orientation of the interaction developed. 

OmpF is a porin of recognized importance in the entry of this group of antibiotics in 

the Gram (-) bacterial cell, fact always evident in microbiologic studies but never defined 

at a molecular level. In this context, after quantifying the degree of interaction with the 

lipid component the role of quinolone interaction with OmpF was investigated by picking 

one representative member of each generation of this large group of antibiotics, and 

promoting contact with some amount of purified porin. These results were, first, expressed 

in a value of a binding constant between the quinolone and OmpF that was representative 

of the intrinsic affinity of the drugs for the protein. These studies were done with the 

protein in detergent, with the objective of obtaining a relation between the evolution of the 

different generations and their relative affinity for OmpF. 

After this, using quenchers with distinct accessibilities, the intrinsic tryptophan 

fluorescence of OmpF allowed indirectly the investigation of possible sites for protein/drug 

interaction. This study was complemented by the use of different lipid components which 
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gave access to information on possible modeling effects of the lipids in the interaction with 

the porin. 

In subsequent studies, this interaction with OmpF was quantified by the determination 

of drug/protein binding or association constants, obtained in presence of the different lipid 

components. 

From all the studies performed, it became clear the interaction of quinolones with 

OmpF must occur by two different pathways. As a way to distinguish between a passage 

through the hydrophilic channel or by the lipid/protein interface, some of the antibiotics 

were further tested by different methodologies. 

For the fluoroquinolone ciprofloxacin, the extent of Fõrster resonance energy transfer 

between this drug and OmpF, associated with a rational modeling of the distribution of 

donor and acceptor in the three dimensional space of the bilayer, allowed the quantification 

of the extent of binding between the protein and the antibiotic and it's possible location on 

the vicinity of Trp . 

For nalidixic acid and moxifloxacin, quinolones with the most opposite behavior, the 

effect of their presence in the electric conductivity of OmpF was evaluated. The 

interruption of the ionic current trough OmpF in presence of moxifloxacin and the 

consequent increase of the number and frequency of those events with the increase in the 

antibiotic concentration is a direct evidence of its passage through the porin channel. On 

the other hand, the absence of changes on OmpF conductance in presence of nalidixic acid 

suggests that the interaction of this quinolone with the porin is not in the hydrophilic 

channel. 
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Résumé 

Les quinolones sont parmi les antibiotiques les plus utilisés, cependant, malgré leur 

utilisation répandue en antibiothérapie clinique, il existe un manque d'informations sur le 

mécanisme moléculaire de leur entrée dans les bactéries. Le présent travail trouve sa place 

dans cette perspective et a pour but principal d'obtenir des connaissances sur le 

cheminement des quinolones dans la cellule bactérienne à un niveau moléculaire. 

Etant donné que l'incorporation des quinolones est corrélée à leur structure et leur 

balance hydrophilie/lipophilie, les études ont également cherché les relations possibles 

entre les différences structurales et le cheminement préférentiel ainsi que l'efficacité de 

l'entrée dans les bactéries. 

Les informations sur les propriétés intrinsèques de ces médicaments concernant la 

perméabilité ou simplement l'interaction avec une bicouche lipidique sont de tout premier 

ordre pour une meilleure compréhension des fonctions de la composante lipidique dans la 

translocation membranaire des quinolones. Ainsi, en première approche, l'interaction de la 

moxifloxacine avec un composé lipidique a été quantifiée par la détermination des 

coefficients de partage entre une phase aqueuse et une phase lipidique constituée de 

liposomes de composition variée. Ensuite, l'interaction entre ce médicament et la bicouche 

a été mieux définie par des études de localisation membranaire, qui ont permis une 

meilleure définition topographique, ainsi qu'un gain d'informations sur l'extension et 

l'orientation de l'interaction développée. 

L'OmpF est une porine d'une importance avérée dans le cheminement de ce groupe 

d'antibiotiques dans les cellules bactériennes du groupe Gram(-), un fait évident du point 

de vue des études microbiologiques mais qui n'a jamais été défini sur un plan moléculaire. 

Dans ce contexte, après quantification de l'interaction avec la composante lipidique, le rôle 

de l'interaction OmpF/quinolone a été étudié en choisissant un représentant de chaque 

génération de ce vaste groupe d'antibiotiques, et en induisant le contact avec une quantité 

de porine purifiée. Ces résultats furent, dans un premier temps, exprimés sous la forme 

d'une constante de liaison représentative de l'affinité intrinsèque entre la quinolone 

considérée et l'OmpF. Ces études ont été menées dans un mélange de protéine et de 

détergent avec pour objectif d'obtenir une relation entre l'évolution des différentes 

générations et leur affinité pour l'OmpF. 
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Ensuite, l'utilisation de "quenchers" aux accessibilités distinctes, la fluorescence 

intrisèque des résidus tryptophane de l'OmpF a permis l'étude indirecte des sites possibles 

d'interaction protéine/médicament. Cette étude a été complétée par l'utilisation de 

différents composés lipidiques qui a donné accès à des informations sur le possible effet de 

la nature des lipides sur l'interaction avec la porine. 

Dans les etudes suivantes, cette interaction avec l'OmpF a été quantifiée par la 

détermination des constantes de liaison ou d'association entre le médicament et la protéine, 

obtenues en présence des différents composants lipidiques. 

D'après toutes les études menées, il est devenu clair que l'interaction entre les 

quinolones et l'OmpF doit intervenir par deux modes différents. Pour faire la distinction 

entre un passage par le canal hydrophile ou par l'interface lipides/protéine, quelques 

antibiotiques ont été ensuite testés par différentes méthodologies. 

Pour la fluoroquinolone ciprofloxacine, les mesures de FRET entre cette molécule et 

l'OmpF, associées à une modélisation de la distribution des couples donneur/accepteur 

dans l'espace de la bicouche, ont permis la quantification de la force de liaison entre la 

protéine et l'antibiotique et sa localisation potentielle aux alentours du résidu Trp . 

L'acide nalidixique et la moxifloxacine, des quinolones aux comportements les plus 

opposés, l'effet de leur présence sur la conductivité électrique de l'OmpF a été évalué. 

L'interruption du courant ionique au travers de l'OmpF en présence de moxifloxacine et 

l'augmentation du nombre et de la fréquence de ces événements en résultant ainsi que 

l'augmentation de la concentration en antibiotique est une preuve directe de son passage au 

travers du canal de la porine. D'autre part, l'absence de changement de la conductance de 

l'OmpF en présence d'acide nalidixique suggère que l'interaction de ce dernier avec la 

porine ne se produit pas dans le canal hydrophile. 

xxvin 



CAPÍTULO II INTRODUÇÃO TEÓRICA 



Introdução 

CAPÍTULOI: INTRODUÇÃO TEÓRICA 

Neste capítulo inicial serão abordados alguns conceitos teóricos considerados 

relevantes para um bom enquadramento dos estudos efectuados e da sua importância no 

panorama em que se enquadra esta dissertação. Salienta-se que a selecção e modo de 

abordagem de cada um dos temas focados visa essencialmente a compreensão dos 

procedimentos, resultados e conclusões que se descrevem nos capítulos subsequentes. 

No primeiro dos tópicos abordados é feita uma apresentação dos fármacos estudados, 

seu enquadramento farmacológico, suas propriedades físico-químicas e o paralelismo 

destas com a sua actividade farmacológica, o seu mecanismo de acção e consequentemente 

a importância dos estudos efectuados no melhoramento da compreensão da sua actividade. 

No tópico seguinte faz-se uma breve apresentação da ultraestrutura bacteriana, com 

especial relevo para as diferentes estruturas membranares e seus componentes 

constitucionais, destacando-se, posteriormente, a porina OmpF cuja interacção com as QNs 

representa ponto essencial dos estudos realizados. Os restantes pontos deste capítulo dizem 

respeito quer às metodologias experimentais, quer aos modelos membranares a que se 

recorreu ao longo dos estudos efectuados. 
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l.Quinolonas: caracterização geral e enquadramento farmacológico 

As quinolonas integram um vasto e heterogéneo grupo genericamente designado de 

antibióticos. A propriedade comum a todos os membros deste grupo farmacológico é a sua 

acção antibacteriana tratando-se, portanto, de fármacos usados no tratamento e profilaxia 

de infecções bacterianas. 

Este grupo de antibióticos constitui uma importante arma terapêutica no combate a 

diversos grupos bacterianos patogénicos, abrangendo desde estirpes de Gram (-) a Gram 

(+), e para as fluoroquinolonas mais recentes o seu espectro antibacteriano chega a incluir 

estirpes anaeróbias e mesmo estirpes ultraestruturalmente distintas como o Mycobacterium 

tuberculosis. A sua actividade bactericida de largo espectro, aliada a uma boa 

biodisponibilidade após administração oral, a excelente difusão tecidular, tempos de semi-

vida relativamente longos e o seu perfil de segurança favorável, constituem características 

que tornam as fluoroquinolonas fármacos de primeira escolha no tratamento de numerosas 

infecções. 

1.1 Introdução histórica e evolução química e farmacológica das diferentes 

gerações de quinolonas 

As quinolonas, grupo de antibacterianos de origem sintética, foram descobertas 

acidentalmente ao longo do processo de síntese da cloroquina, um importante agente 

antimalárico. O primeiro de uma série de derivados das 1,8-naftiridinas, também chamadas 

de 4-quinolonas foi o ácido nalidíxico, ácido l-etil-7-metil-l,8-naftiridina-4-ona-3-

carboxílico, descrito por Lesher e seus colaboradores em 1962 . 

Todas as quinolonas com actividade antibacteriana têm um núcleo 4-quinolona com 

um azoto na posição 1, um grupo carboxílico na posição 3 e o grupo cetona na posição 4 

(Figura 1-1). Como se referiu, o primeiro membro da classe das quinolonas foi o ácido 

nalidíxico, porém, a sua actividade antibacteriana evidenciou-se bastante limitada , 

resumindo-se a uma acção bactericida contra a maioria das bactérias de Gram (-) 

comummente associadas às infecções do trato urinário (embora a Pseudomonas aeruginosa 

lhe seja resistente), e sendo relativamente ineficaz contra as bactérias de Gram (+) 

(exemplo: Staphylococcus). Assim, o ácido nalidíxico é usado sobretudo no tratamento de 

infecções urinárias, embora a sua eficácia seja posta em causa, em caso de infecções 

complicadas, pelo facto de promover a selecção de bactérias resistentes. Adicionalmente, a 
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sua administração oral não produz concentrações intracelulares adequadas ao tratamento de 

infecções sistémicas e quando administrado intravenosamente, nas doses necessárias ao 

tratamento de tais infecções, revela toxicidade cardíaca e do sistema nervoso central (l'2). 
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Figura 1-1: Relação entre a estrutura de base das quinolonas e a estrutura do ácido nalidíxico (Ácido 1-

etil-7-metil-l,8-naftiridina-4-ona-3-carboxílico). 

Outras quinolonas de primeira geração (cinoxina e ácido oxolínico) foram 

desenvolvidas partindo de estruturas semelhantes à do ácido nalidíxico, tendo demonstrado 

alguma vantagem como seja, um maior período de semi-vida e consequentemente um 

maior intervalo entre doses. Contudo, o seu espectro de actividade manteve-se similar ao 

do ácido nalidíxico (3). 

Foi durante a década de 70 que surgiram as primeiras fluoroquinolonas. Todas as 

fluoroquinolonas (segunda, terceira e quarta geração de quinolonas) têm um átomo de flúor 

na posição 6, o que lhes confere uma maior potência antibacteriana e um espectro de 

actividade mais alargado, do que aquele que se verificava com o ácido nalidíxico e outras 

quinolonas não fluoradas, demonstrando-se activas contra bactérias aeróbias de Gram (+) 

(incluindo Staphylococcus) e a maioria das bactérias aeróbias de Gram (-), incluindo 

Enterobacteriaceae (exemplo: Escherichia coli) e a Pseudomonas aeruginosa (4,5). 

As modificações características das fluoroquinolonas de segunda geração estão 

associadas à presença de um anel piperazínico na posição 7 e a alterações na cadeia lateral 

da posição 1 (Figura 1-2). Estas fluoroquinolonas incluem no seu espectro de acção 

bactérias de Gram (-), como a Pseudomonas aeruginosa, Haemophylus, Neiseria 

gonorrhoeae e Moraxella catarrhalis e bactérias de Gram (+), como Staphylococcus 

aureus e Staphylococcus epidermidis (4'5). 

5 



Quinolonas 

0 
?y^ JLxOOH 

II II 

H N ^ J 

i l y 

A 
Figura 1-2: Formula estrutural da ciprofloxacina (fluoroquinolona de segunda geração). 

Outras modificações na estrutura das fluoroquinolonas desencadearam o aparecimento 

das fluoroquinolonas de terceira geração das quais se destacam, por exemplo, a 

grepafloxacina e a levofloxacina (Figura 1-3). Estas novas fluoroquinolonas apresentam um 

espectro de actividade antibacteriana ainda mais alargado (incluindo actividade contra 

Streptococcus), maior potência (isto é, apresentam uma diminuição na concentração 

inibitória mínima) e um tempo de semi-vida mais longo (permitindo uma única toma 

diária)(3). 

F-^ 

CH3 0 
l ^ X . C O O H 

H 3 C ^ N ^ 

A 
Figura 1-3: Fórmula estrutural da fluoroquinolona de terceira geração grepafloxacina. 

Por último, na década de 90, surgiram as fluoroquinolonas de quarta geração 

(exemplos: moxifloxacina, gatifloxacina e trovafloxacina) cujo espectro de acção cobre até 

microrganismos anaeróbios (3). A introdução de um grupo metoxi na posição 8 da 

gatifloxacina e da moxifloxacina (Figura 1-4) é, teoricamente, associado a uma maior 

actividade contra bactérias de Gram (+) resistentes às restantes classes antibacterianas e 

também à redução na selecção de mutantes resistentes ', 

A moxifloxacina apresenta ainda um anel diazobiciclonil na posição 7 (Figura 1-4) que 

lhe confere um alargamento do espectro de actividade (que passa a incluir S. pneumoniae), 

um aumento da potência e do tempo de semi-vida . 
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Figura 1-4: Formula estrutural da moxifloxacina (fluoroquinolona de quarta geração). 

As quinolonas evoluíram de agentes usados apenas para o tratamento de infecções 

urinárias para moléculas com espectros de actividade alargados e forte potência 

antibacteriana. As modificações sucessivas na sua configuração molecular resultaram num 

aumento acentuado da sua potência e melhoraram a sua farmacocinética tornando-as armas 

terapêuticas de grande importância na actualidade. As fluoroquinolonas apresentam uma 

excelente biodisponibilidade oral e tempos de semi-vida relativamente longos. Encontram-

se em concentrações elevadas na urina, rins, tecido prostático e fezes, embora a sua 

eliminação se processe essencialmente por via renal. São fármacos de primeira escolha no 

tratamento de infecções urinárias complicadas, infecções prostáticas, infecções genitais por 

gonococus, infecções gastrointestinais, algumas infecções respiratórias e infecções osteo-

articulares causadas por microorganismos de Gram (-). 

1.2 Caracterização físico química 

O comportamento in vivo das quinolonas é fortemente afectado pelas suas propriedades 

físico-químicas, em particular as suas propriedades ácido/base, a sua capacidade em 

complexar iões metálicos e o seu carácter hidro/lipofílico (7). 

A influencia do pH na actividade antibacteriana das quinolonas acontece a vários 

níveis, afectando desde a permeação na célula bacteriana até à inibição da DNA girase (o 

seu alvo de acção) processo fortemente condicionado pela quantidade de ácido (8). A 

existência de múltiplos locais de protonação na estrutura das quinolonas, origina um 

padrão de equilíbrios ácido^ase com alguma complexidade, tomando propícia a existência 

de mais de uma espécie química a determinado pH o que, obviamente, influência o 

comportamento farmacológico destes fármacos. Numerosos estudos têm evidenciado que 

do ponto de vista biológico os grupos químicos de maior importância são o grupo 

carboxílico e o grupo 4' - amino do anel piperazínico. Assim, a pH fisiológico (-7,4) a 

espécie química predominante é a forma de ião dipolar embora, em maior ou menor 
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percentagem, consoante a estrutura em causa, também possam coexistir a forma catiónica e 

aniónica (9). A análise das constantes de acidez de variados exemplos de quinolonas 

(Tabela 1-1) revela alguma similaridade de valores revelando apenas ligeiras variações, 

contudo, estas pequenas diferenças originam variações significativas no que respeita às 

diferentes espécies químicas que coexistem a pH fisiológico. Por exemplo, no caso 

concreto da moxifloxacina, fluoroquinolona cuja partição foi estudada ao longo deste 

trabalho, os estudos efectuados (10) apontam para a coexistência, a pH 7,4, de 93 % de 

fármaco sob a forma de ião dipolar e de 7 % sob a forma catiónica, já a grepafloxacina 

apresenta-se 75% sob a forma de ião dipolar, 20 % de forma catiónica e 5 % de forma 

aniónica, enquanto que a ciprofloxacina dispõe-se 90 % sob a forma de ião dipolar e 10 % 

na forma aniónica. 

QN Fórmula Estrutural PM pKal pKa2 
Espécies químicas 
presentes a pH 7,4 

AN 

0 

C X X J 
CH3 \ N ^ \ N ^ 

C2H5 

232 6,41±0,09 — Aniónica 

CP 

0 

F^^Y^Y'C00H 

386 6,15±0,15 8,66±0,11 90% Ião dipolar 
10% Aniónica 

GP 

CH3 0 

F Y ^ Y V C 0 0 H 
423 6,68±0,06 8,33±0,07 

75% Ião dipolar 
20% Catiónica 
5% Aniónica 

MX 

0 

O v / 0CH3A 
401 6.23+0.02 9.53±0.03 93% Ião dipolar 

7% Catiónica 

Tabela 1-1 : Estruturas e algumas propriedades físico químicas relevantes das quinolonas utilizadas nos 

diversos estudos efectuados. Os valores de pKal e pKa2 referidos na tabela foram extraídos das seguintes 

referências: NA [8]; CP [7]; GP [11]; MX [10]. 

O aumento do peso molecular, da hidrofobicidade e da quantidade de fármaco sob a 

forma aniónica a pH 7,4, compromete a entrada destes antibióticos na célula bacteriana de 

Gram (-) pela via porínica, consequentemente as estruturas mais hidrofóbicas estão 
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associadas a uma permeação por difusão através dos lipopolissacarídeos. Paralelamente, 

nas bactérias de Gram (+) que são desprovidas de membrana externa a entrada das 

quinolonas só poderá acontecer por difusão através da membrana celular. Assim, 

quinolonas com diferentes estruturas químicas, isto é, com diferentes substituintes na 

estrutura de base, exibem respostas antibacterianas distintas <l2). Especificamente, as 

quinolonas de primeira geração (ex: ácido nalidíxico) relativamente às quinolonas das 

gerações subsequentes apresentam espectros antibacterianos bastante distintos, pois 

também as propriedades físico-químicas destes dois grupos são bastante diferentes. 

1.3 Mecanismo de acção e desenvolvimento de resistências 

As quinolonas actuam por inibição selectiva e reversível da síntese e replicação do 

ácido desoxirribonucleico (DNA), bloqueando uma transição estrutural da enzima DNA 

girase e inibindo a topoisomerase IV (5), duas enzimas essenciais aos processos acima 

referidos (Figura 1-5). 

Figura 1-5: Representação esquemática do mecanismo de acção das quinolonas nas células bacterianas 

de Gram positivo e de Gram negativo. 

O DNA apresenta-se como uma estrutura dinâmica que pode ser dobrada, enrolada e 

mesmo torcida, adoptando diferentes formas helicoidais de acordo com a fase do ciclo 

celular em que a célula se encontrar. Este superenrolamento do DNA é de grande 
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importância biológica pois numerosos processos bioquímicos essenciais à subsistência da 

célula têm o seu desencadear dependente do grau de enrolamento em que o DNA se 

encontre. Nas bactérias, o grau de enrolamento resulta de um balanço das acções de 

superenrolamento e relaxamento levadas a cabo por enzimas diferentes: a DNA girase, que 

induz o superenrolamento negativo, e a topoisomerase IV, que o remove. Desta forma, as 

quinolonas ao bloquearem a acção destas enzimas, bloqueiam todos os processos que 

envolvam a separação das cadeias de DNA, tais como a replicação e a transcrição, 

induzindo-se alterações dos processos biológicos que são incompatíveis com a vida da 

célula bacteriana( \ 

0 acesso das quinolonas ao seu alvo de acção é um dos passos essenciais para o 

desenvolvimento da sua actividade antibacteriana. Nas bactérias Gram (-), a membrana 

externa constitui uma importante barreira à permeabilidade destas bactérias às quinolonas. 

Contudo, diversos estudos (14'15) apontam para uma entrada destes fármacos na célula 

bacteriana através de canais formados por proteínas transmembranares: as porinas. Pensa-

se serem as porinas OmpF e OmpC as principais zonas de entrada das quinolonas pois tem-

se verificado que as bactérias portadoras de mutações que afectem essas porinas 

apresentam um aumento da resistência às quinolonas (16). Para além da entrada através das 

porinas, e de acordo com a sua maior ou menor hidrofobicidade, as quinolonas são também 

associadas a outras vias de permeação celular adicionais à via porínica. 

Conforme se referiu anteriormente, o núcleo base das quinolonas (ver Figura 1-1), 

apresenta dois grupos carbonilo adjacentes nas posições 3 e 4, que formam um local de 

potencial quelatação de catiões bivalentes. Assim, se tivermos em conta que a membrana 

externa das bactérias Gram (-) apresenta-se revestida externamente por lipopolissacarídeos 

(LPS) cujos grupos polifosfatos adjacentes estão complexados por iões magnésio que 

mantêm estável e compacta a estrutura, facilmente nos apercebemos que a presença das 

quinolonas terá uma segunda acção destabilizadora ao complexar (recorrendo aos seus 

grupos carbonilo adjacentes) o magnésio presente nos LPS (Figura 1-5). Ou seja, as 

quinolonas ao actuarem com a membrana externa como agentes quelantes, provocam uma 

deslocação do magnésio ligado, destabilizando a estrutura e consequentemente expondo 

domínios hidrofóbicos da membrana externa, através dos quais penetram na célula . 

Relativamente, aos mecanismos de resistência desenvolvidos pelas bactérias contra a 

acção das quinolonas, estes podem dividir-se em dois grupos: 

1 - Alterações nas enzimas alvo, DNA girase e topoisomerase IV; 

2 - Alterações da acumulação intracelular devidas a: 

10 



Quinolonas 

a) Diminuição da permeabilidade da membrana externa ao fármaco, devido a 

alteração nas porinas; 

b) Efluxo, por transporte activo. 

O aparecimento de estirpes bacterianas resistentes às fluoroquinolonas mais antigas 

levou ao desenvolvimento de novas fluoroquinolonas com espectros de acção mais 

alargados e que constituem alternativas válidas para o tratamento de infecções por estirpes 

resistentes. Tal como já se referiu, é provável que o reforço da actividade antibacteriana 

das novas quinolonas esteja relacionado com as novas propriedades físico-químicas que 

estas apresentam. Porém, estas novas propriedades não parecem favorecer grandemente a 

sua lipofília nem aumentar grandemente a afinidade para os seus alvos de acção, mas antes 

relacionam-se com uma maior capacidade de atravessar as membranas bacterianas, 

podendo o esclarecimento de dúvidas quanto a pormenores do mecanismo de acção, advir 

do esclarecimento de todas as interacções que ocorrem entre o fármaco e os diferentes 

constituintes membranares. Assim, o estudo do mecanismo de acção das fluoroquinolonas 

passa, em parte, pelos domínios da membranologia, particularmente, no que se refere à 

natureza das interacções entre estes fármacos e os principais intervenientes na sua entrada 

na célula bacteriana: componente lipídica e porínica. 

1.4 Importância do estudo da interacção das quinolonas com modelos 

membranares 

Como se salientou anteriormente, a passagem das fluoroquinolonas através das 

membranas bacterianas até ao seu local de acção é um passo essencial para que se 

verifique actividade antibacteriana. Assim, a utilização de modelos membranares, como 

lipossomas ou proteolipossomas, de estrutura e composição perfeitamente manipuláveis e 

de características bastante similares às membranas celulares, constitui uma importante 

ferramenta no esclarecimento do mecanismo de entrada das quinolonas na célula 

bacteriana. 

Existe uma falha de informação no que concerne ao mecanismo molecular e cinética de 

entrada das quinolonas na célula bacteriana, sendo actualmente propostas três principais 

vias de entrada na célula bacteriana: a via hidrofóbica, por difusão através da bicamada 

lipídica; a via hidrofílica, por difusão pelo interior dos canais hidrofílicos das porinas; e a 

entrada com recurso ao aproveitamento da interface lípido/proteína. É sobre as diferentes 

possibilidades de permeação membranar das quinolonas que recaíram os estudos 

efectuados durante os trabalhos experimentais realizados tendo-se iniciado a abordagem 
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através da determinação da interacção com uma possível componente lipídica (estudos de 

partição e localização membranar da moxifloxacina), tendo-se, posteriormente, 

centralizado o estudo no contributo da componente porínica no acesso destes antibióticos 

aos seus alvos de acção. 
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2. Estrutura Bacteriana 

2.1 Organização estrutural das bactérias 

As bactérias, microorganismos procarióticos, têm uma organização celular bastante 

simples, podendo porém apresentar diversas morfologias e dimensões as quais puderam 

variar desde os 100-200 nm de diâmetro para o género Mycoplasma e os 1,1-1,5 um para 

as células de E. co//(13). 

Na sua grande maioria as bactérias compõem-se de um número reduzido de estruturas 

intracitoplasmáticas essenciais ao seu metabolismo e divisão celular, de entre as quais se 

destaca o seu material genético, protegidas do meio externo por uma série de invólucros 

membranares responsáveis pela protecção do meio intracelular das agressões e 

adversidades do meio extracelular. 

Toda a informação genética bacteriana está inscrita numa única molécula circular de 

DNA, que na ausência de núcleo ou verdadeiros cromossomas se localiza, sob a forma 

compactada, no citoplasma bacteriano <18). A dimensão desta molécula de DNA distendida 

ultrapassa largamente as dimensões bacterianas o que implica que o DNA esteja 

compactado e enrolado sobre si mesmo de modo a caber dentro da célula. Sempre que haja 

necessidade de replicação do DNA, vão-se desenvolvendo tensões provocadas pelo 

desenrolamento das cadeias que são continuamente aliviadas pela acção das 

topoisomerases, enzimas essências para a sobrevivência da célula bacteriana(13). 

Todas as bactérias, à excepção do Mycoplasma, formas L e halófilos possuem parede 

celular, pois de um modo geral o seu desenvolvimento acontece em ambientes hipotónicos 

o que, dada a fragilidade da membrana citoplasmática, levaria à lise celular se não existisse 

uma parede celular rígida. Esta estrutura representa assim uma protecção mecânica eficaz 

contra a rotura osmótica da célula bacteriana e adicionalmente, uma vez que é estruturada 

sob controlo genético, é responsável pela morfologia bacteriana. A parede celular é ainda 

responsável pelo duplo comportamento das bactérias relativamente à coloração de Gram, 

coloração de relevante importância taxionómica. O diferente comportamento das bactérias 

relativamente à coloração de Gram prende-se com a diferente composição química e 

organização estrutural da sua parede celular, repercutindo-se em diferenças ultraestruturais 

entre os dois grupos bacterianos evidenciados por microscopia electrónica de transmissão 

(Figura 1-6). 
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Figura 1-6: Fotografias de microscopia electrónica de transmissão das células de B. cereus (A), bactéria 

de Gram (+), e E. coli (B), bactéria de Gram (-), fixadas com tetróxido de ósmio. MC - Membrana 

citoplasmática; PC- Parede celular; OM - Membrana externa. Imagem adaptada da referência [13]. 

Na parede celular das bactérias de Gram (+), além do peptidoglicano, principal 

constituinte da parede celular, existem outros heteropolímeros como os ácidos teicóicos e 

os ácidos teicurónicos, que se encontram firmemente associados ao peptidoglicano e que 

embora não contribuam para a rigidez desta estrutura, são responsáveis pela carga negativa 

caracteristicamente presente na superfície nas bactérias Gram (+), sendo, portanto, 

responsáveis pela mobilização de iões bivalentes (Ca2+ ou Mg2+) que contribuem para um 

maior estabilidade da parede celular destas bactérias. Relativamente à parede celular das 

bactérias de Gram (-), para além do peptidoglicano (constituinte universal dos procariotas), 

outras importantes macromoléculas participam na sua composição: lipopolissacarídeos 

(LPS), fosfolípidos e proteínas. Assim, a parede celular das bactérias de Gram (-) revela a 

existência de duas camadas, uma camada rígida essencialmente composta de 

peptidoglicano e uma membrana exterior, com um perfil laminar assimétrico (Figura 1-7). 

Figura 1-7: Esquema da arquitectura molecular da parede celular das bactérias de Gram (-). Adaptado da 

referência [13]. 

14 



Estrutura Bacteriana 

2.2 Membrana Externa 

As bactérias de Gram (-) constituem a maioria no mundo bacteriano, sendo o seu 

sucesso evolutivo frequentemente associado à presença de uma membrana externa que 

envolve a membrana citoplasmática e a camada de peptidoglicano. Esta membrana externa 

tem funções de protecção da célula bacteriana de agentes agressores externos, tais como 

enzimas, detergentes e muitos antibióticos, e por isso tem profunda influência na fisiologia 

da bactéria(19). 

A membrana externa apresenta-se com uma estrutura marcada por uma acentuada 

assimetria, com um folheto interno constituído essencialmente por fosfolípidos (70-80 % 

fosfatidiletanolamina, 20-30 % fosfatidilglicerol e cardiolipina) e apresentando um folheto 

externo constituído essencialmente por um glicolípido complexo normalmente designado 

de LPS (lipopolisacarídeo) '. O LPS constitui a molécula mais característica das 

bactérias de Gram (-) e a principal endotoxina bacteriana, sendo actualmente 

responsabilizado pelas principais manifestações clínicas decorrentes de uma infecção grave 

por bacilos Gram negativos. Esta molécula anfifílica compõe-se de uma região 

polissacarídea (hidrófila), que se projecta para o exterior da célula e é responsável pela 

carga electronegativa da superfície bacteriana; e pelo lípido A (região hidrófoba) 

responsável pela ancoragem do LPS na membrana externa. A presença de uma estrutura 

volumosa e rígida como o lípido A e as interacções estabelecidas entre moléculas de LPS 

adjacentes, através de ligações divalentes envolvendo catiões, contribui para uma 

acentuada redução da fluidez do folheto externo desta membrana, tornando-a uma barreira 

eficaz contra a penetração de antibióticos, detergentes e outros agentes nocivos à bactéria. 

A quelatação dos iões divalentes envolvidos na estabilização da membrana externa resulta 

na libertação do LPS, o que torna a membrana externa muito mais permeável a compostos 

hidrofóbicos, tornando a célula bacteriana muito mais vulnerável(l3). 

Para além da componente lipídica, é também parte integrante da composição desta 

membrana, uma forte componente proteica. Cerca de 50 % do peso total da membrana 

externa provém da presença de diferentes grupos de proteínas estrutural e funcionalmente 

distintas ' , das quais são exemplos as lipoproteínas, as porinas, as proteínas envolvidas 

na difusão específica e selectiva de compostos e algumas enzimas. Deste conjunto de 

proteínas, destaca-se apenas o grupo designado de porinas, pois dele constitui exemplo a 

proteína OmpF, ponto essencial do objecto de estudo desta dissertação. 

Sob a designação de porinas enquadra-se o grupo de proteínas transmembranares que 

se organizam em poros ou canais hidrofílicos na membrana externa e cuja presença 
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permite, de modo mais ou menos específico, a difusão de solutos (dentro de determinados 

limites de massa molecular) através da membrana (20). As porinas são o grupo de proteínas 

mais abundante da membrana externa, existindo normalmente cerca de 10 porinas por 

cada bactéria Gram negativa. Estas proteínas têm, habitualmente, uma disposição sob a 

forma de arranjos hexagonais, que se repetem à distância de 7,7 nm sendo cada unidade 

deste arranjo um trímero. As massas moleculares das porinas estão, normalmente, 

compreendidos entre 32 000 - 40 000 daltons (OmpF, monómero, apresenta uma massa 

molecular de 37 000 daltons) (13' 22). Este grupo de proteínas membranares apresenta 

elevada homologia estrutural (OmpF e PhoE compartilham 63 % da sua estrutura 

primária), o que justifica a sua semelhança estrutural e algumas das suas características, 

contudo, é ao nível das suas propriedades de permeação de solutos que demonstram as 

principais diferenças 

Genericamente, e de acordo com a sua maior ou menor especificidade de substrato, são 

divididas em dois grandes grupos, as porinas não específicas ou gerais, que permitem a 

difusão de diversos tipos de substratos sem grande especificidade (embora demonstrem 

alguma especificidade por catiões ou aniões como acontece respectivamente com OmpF e 

PhoE, e as porinas ditas selectivas pois formam canais que permitem apenas a difusão de 

substratos específicos (caso da LamB que é especifica para a difusão de açucares e de Tsx 

que é especifica para nucleosídeos) ' \ 

A proteína introduzida no sistema em estudo, a OmpF, pertence ao grupo das porinas 

ditas de não específicas ou gerais permitindo, de um modo geral, a passagem de substratos 

com tamanhos não superiores a 600 Da e, como já se referiu, preferencialmente na forma 

catiónica(23'26<27). 

2.3 Proteína F da Membrana Externa Bacteriana: OmpF 

2.3.1 Caracterização estrutural 

A porina OmpF apresenta-se, quando disposta na sua conformação activa, sob a forma 

estrutural de trímero (homotrímero). Cada um dos seus monómeros é constituído por uma 

longa cadeia polipeptídica com 340 aminoácidos que se reorganizam numa conformação 

em B-camada constituída por 16 cadeias antiparalelas distendidas transversalmente ao 

longo de toda a membrana, com os terminais amino e carboxílico ligados por ponte salina, 

formando-se assim largos canais transmembranares delineados por uma estrutura em 

camada B e com uma orientação perpendicular ao plano da membrana (Figura 1-8). Ou 
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seja, pode dizer-se que o trímero que constitui OmpF forma um canal através da membrana 

com três aberturas voltadas para a superfície exterior da célula bacteriana (Figura 1-8 B)(21 ' 
23,28) 

Figura 1-8: Representações esquemáticas da estrutura de OmpF. A) Sequência de aminoácidos (em 

código de letras) e disposição membranar em camada B, que constitui a estrutura secundária, na forma 

distendida; B) Organização da estrutura quaternária sob a forma de trímero, vista de topo da membrana (em 

cima) e visto ao nível do plano da membrana (em baixo); C) Organização estrutural do monómero (estrutura 

terciária da proteína) no plano membranar. As designações L e T que surgem nas imagens A) e C) referem-

se, respectivamente, às ansas exteriores e às periplasmáticas. Imagens adaptadas da referência [23]. 

Em média, a espessura de uma membrana não ultrapassa os 5 a 6 nm sendo necessários 

apenas 10 aminoácidos para a atravessar. Assim, uma cadeia polipeptídica com 340 

aminoácidos, como a que apresenta o monómero de OmpF, atravessaria a membrana pelo 

menos 25 vezes, porém, a análise detalhada da estrutura da porina revela que esta a 

atravessa apenas 16 vezes pois uma parte considerável da sua sequência primária é 

exposta, sob a forma de longas ansas, na superfície membranar (Figura 1-8)<23'24). Isto é, 

parte da estrutura que compõe o monómero de OmpF dispõe-se sob a forma de ansas que 

constituem os pontos de inflexão da sua estrutura secundária, apresentando cada 

monómero um total de 16 ansas, oito ansas curtas voltadas para o espaço periplásmico (Ti 

a Tg) e oito ansas de maiores dimensões (Li a Lg) voltadas para o espaço extracelular e 
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constituindo uma superfície de características bastante irregulares ( . Das oito ansas 

voltadas para a superfície extracelular, são reconhecidas funções específicas à ansa número 

2 ou L2, envolvida no estabelecimento de interacções entre monómeros adjacentes, e à ansa 

número 3 ou L3 de maiores dimensões e mais proeminente e que ao contrário das restantes 

ansas não se expõe à superfície celular mas antes dobra-se para o interior do canal, 

formando uma zona de constrição, sensivelmente, a meia altura do canal . 

Consequência desta disposição estrutural, a porina OmpF apresenta-se com uma forma 

aproximadamente "bicónica", com dimensões de poro que variam desde os 11 x 19 Á na 

superfície extracelular, 7 x 11 Â na zona de constrição formada por L3 e por último 22 x 

15 Â na extremidade periplásmica( ' ' \ 

A principal contribuição para a formação do trímero que constitui a estrutura 

quaternária de OmpF é de origem hidrofóbica, com a interface dos monómeros a 

apresentar forte compactação dos grupos volumosos que a compõe, existindo uma 

distância de separação entre os monómeros de -35 Á ( \ 

2.3.2 Selectividade iónica 

Apesar de não apresentar elevada selectividade quanto ao tipo de soluto que permeia o 

canal hidrofílico que constitui cada um dos seus monómeros, a porina OmpF impõe 

algumas restrições a essa permeação em consequência da sua organização estrutural. 

Assim, é a combinação do espaço interno do canal, adicionada do seu potencial 

electrostático que vai imprimir alguma restrição quer no que respeita às dimensões das 

moléculas que permeiam a porina (inferiores a -600 Da), quer no que respeita o seu 

carácter iónico (selectividade catiónica) e mesmo o carácter hidrofílico necessário 

(compostos de elevada hidrofobicidade são excluídos desta via de permeação) < ■ > ' » ■ ' . 

Estudos efectuados com OmpF ' ' têm demonstrado que a modificação na 

composição dos aminoácidos carregados do interior do canal desencadeia alterações na 

selectividade do canal. Observações deste tipo, permitiram concluir que a zona de 

constrição do canal apresenta características electrostáticas específicas para cada porina 

que lhe definem o tipo de selectividade a demonstrar. Ou seja, a relativa selectividade de 

OmpF por catiões, parece estar associada à presença de aminoácidos carregados 

negativamente no interior ou próximos da abertura do canalK ' ' '. 
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Figura 1-9: Zona de constrição da porina OmpF (vista perpendicular à direcção da membrana). As 

cadeias laterais dos aminoácidos carregados da zona de constrição estão representadas a cinzento. A esfera ao 

centro representa um contra ião ligado ao aminoácido Aspll3 (Ácido aspártico, carregado negativamente). 

Na figura pode ainda ver-se o grupo de aminoácidos catiónicos (Arg-42, Arg-82, Arg-132, Lys-16) e os dois 

resíduos laterais com grupo carboxílico (Asp-113 e Glu-117) da ansa L3, cuja presença constitui o principal 

contributo para o forte campo electromagnético da constrição. Adaptado da referência [34]. 

Na zona de constrição formada pela ansa L3 a abundância de aminoácidos carregados 

positivamente proporciona o estabelecimento de fortes interacções com os residuos 

negativos de L3 (Figura 1-9) estabelecendo-se assim um forte campo electrostático de 

orientação paralela ao plano membranar. O tamanho e distribuição das cargas eléctricas 

desta zona, mais a abundância de cargas negativas da superfície exterior do canal, definem 

as características de permeabilidade do canal no que respeita ao carácter iónico das 

moléculas que através dele se difundem. 

2.3.3 Caracterização físico - química: estabilidade, solubilidade e 

características espectroscópicas 

No contexto do trabalho experimental realizado, torna-se importante salientar algumas 

características destas proteínas membranares pois as mesmas justificam algumas das 

condições experimentais utilizadas. 

As porinas, graças ao tipo de estrutura secundária que apresentam têm em comum 

determinadas características físico-químicas, como sejam, o seu comportamento em 

solução aquosa e a sua acentuada estabilidade. 

Os trímeros que constituem a porina OmpF demonstram grande estabilidade resistindo 

a temperaturas elevadas, à presença detergentes com propriedades desnaturantes (mantém-
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se estável mesmo quando aquecida em 2 % SDS a 70 °C), à acção de proteases e 

mantendo-se estável dentro de um largo intervalo de pH (29' 35' 36' 37). Este tipo de 

comportamento constitui uma característica essencial à subsistência da célula bacteriana já 

que é tolerante às condições adversas do trato gastrointestinal do hospedeiro (23). 

A conformação em B-camada dispõe os aminoácidos da cadeia polipeptídica em 

cadeias dispostas lado a lado e ligadas entre si através de pontes de hidrogénio cruzadas. 

Todas as ligações peptídicas participam dessa ligação cruzada e produzem assim grande 

estabilidade na estrutura. Adicionalmente, no caso específico de OmpF, a estabilidade da 

estrutura (trímero) é ainda assegurada por uma rede de pontes de hidrogénio estabelecidas 

entre a ansa L3 e a parede do canal, bem como pelas interacções polares e iónicas, entre 

monómeros, estabelecidas pela ansa L2, cuja disposição permite o contacto com a 

subunidade vizinha(29). 

Como se referiu anteriormente, a OmpF dispõe-se na membrana externa sob a forma 

de canal hidrófilo perfeitamente delimitado por uma estrutura em camada B, constituída na 

sua zona membranar por número igual de aminoácidos com características hidrofílicas e 

hidrofóbicas (consequência do tipo de estrutura secundária, existe igual número de 

aminoácidos voltados para os lípidos da membrana e para o interior do canal). Porém, 

como a estrutura apresenta longas porções de cadeia polipeptídica em ambiente exterior à 

membrana, e portanto de constituição essencialmente hidrofílica, o balanço entre os 

aminoácidos com características hidrofílicas e aqueles com características hidrofóbicas 

acaba por tender para a hidrofília. Na realidade, da comparação de todos os tipos de 

proteínas presentes no invólucro celular das bactérias de Gram negativo, denota-se que as 

porinas são ainda mais hidrofílicas que as proteínas do espaço periplasmático (23). 

No que concerne a propriedades espectroscópicas, ainda que nenhum dos aminoácidos 

encontrados nas proteínas absorva luz na faixa do visível, existem três aminoácidos -

tirosina (Tyr), triptofano (Trp), e fenilalanina (Phe) - que absorvem significativamente a 

luz no ultravioleta. Uma vez que a maioria das proteínas apresenta estes aminoácidos na 

sua composição, as características de absorção da proteína são sempre o resultado da 

conjugação da absorção de cada um destes constituintes com o tipo de estrutura que a 

proteína apresenta e consequente micro ambiente a que expõe cada um destes aminoácidos. 

A presença dos três aminoácidos, acima referidos, confere às proteínas uma 

fluorescência intrínseca que lhes é característica e que é o resultado da mistura da 

fluorescência individual de cada um destes aminoácidos. Porém, e graças às características 

intrínsecas de cada um dos aminoácidos, grande parte da fluorescência emitida pelas 
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proteínas é resultante da excitação dos resíduos de triptofano sendo as emissões da tirosina 

e a fenilalanina um contributo secundário. 

Relativamente, à fluorescência de OmpF, cada monómero que constitui a porina tem na 

sua constituição dois triptofanos, nas posições 61 e 214. O Trp214 esta localizado na 

interface lípido proteína, enquanto que o Trp ' tem localização na interface do trímero (está 

voltado para o centro do canal). Estudos efectuados com mutantes de OmpF (38), nas quais 

se substituiu selectivamente um ou outro dos resíduos de Trp, mostraram que o espectro de 

emissão do Trp ocorre a comprimentos de onda ligeiramente inferiores àqueles obtidos 

para o Trp . Como os comprimentos de onda de emissão do Trp tendem a diminuir com a 

diminuição da polaridade do meio envolvente (39), isto sugere que o Trp61 na interface do 

trímero está num ambiente predominantemente hidrofóbico (38). 

Apesar da existência de um número considerável de tirosinas na estrutura (existem 29 

resíduos de tirosina por monómero) a fluorescência de OmpF reflecte predominantemente 

a contribuição dos triptofanos (38'40). 
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3. Sistemas Miméticos de Membranas Biológicas 

O estudo de membranas biológicas e de sistemas modelo de membranas ocupa lugar de 

destaque na investigação bioquímica e biofísica. Às biomembranas são atribuídas funções 

tão importantes como a definição dos limites da célula e de inúmeros organitos celulares, 

de controlo de todo o tipo de interacções entre o meio interno e o exterior e ainda, ao nível 

bioquímico, grande parte dos processos celulares ocorre em membranas ou envolvem a 

membrana em determinado ponto do processo. 

Apesar de existir uma enorme variedade de seres vivos de tipos de células e de 

organitos, é actualmente aceite que a unidade estrutural básica de todas as biomembranas é 

a bicamada lipídica. Paralelamente à grande diversidade de lípidos que podem integrar a 

composição das membranas biológicas, os principais constituintes das membranas são 

proteínas (seu conteúdo proteico pode variar entre 20-80 %), que são as responsáveis pela 

sua actividade bioquímica. Adicionalmente, algumas membranas podem ainda ter glícidos, 

que, contudo, estão presentes sempre na forma de glicolípidos ou glicoproteínas (Tabela I-

2). 

Membrana Razão mássica 
Lípido/Proteína 

Lípidos principais 

Mielina (Humana) 

Eritrócito (Humano) 

Retículo Sarcoplasmático 

E. coli (Membrana 
Citoplásmática) 

E. coli (Membrana 
Externa)  

3-4 

0,75 

0,66-0,70 

0,4 

0,3-0,4 

PC 10%; PE 20 %; PS 8,5%; SM 8,5 %; 
Col 27 %; 

PC 25%; PE 22 %; PS 10%; SM 18 %; Col 
25 %; 

PC 66%; PE 12,6 %; PI 8,1%; Col 10%; 

PE 70-80 %; PG e cardiolipina 20-30%; 
Sem Col; 

PE 35-40 %; PG e cardiolipina 10-15%; 
Glicolípido (LPS) -50%; Sem Col; 

Tabela 1-2: Composição de algumas membranas celulares animais e de bactérias. As abreviaturas 

usadas têm o seguinte significado: PC-fosfatidilcolina; PE-fosfatidiletanolamina; PG-fosfatidilglicerol; PI-

fosfatidilinositol; Col-colesterol; SM-esfingomielina. Valores da tabela obtidos das referências [13] e [41]. 

Uma vez que as membranas biológicas constituem sistemas multifuncionais bastante 

complexos, torna-se óbvia a necessidade de entender a organização e funcionalidade de 

cada um dos seus componentes de forma a se poder explicar as propriedades de 

determinada biomembrana e o tipo de interacção que desenvolve com os compostos que 
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com ela se deparam. Neste contexto, os estudos em sistemas modelo de biomembranas têm 

grande utilidade, pois constituem uma simplificação dos parâmetros a investigar com a 

possibilidade de controlo de algumas das inúmeras variáveis que uma membrana biológica 

apresenta. 

Desde há quase um século, que as monocamadas lipídicas numa interface ar/água têm 

sido utilizadas para a determinação de alguns parâmetros membranares. As moléculas de 

lípido são adsorvidas na interface ar/água, daí resultando um filme de uma molécula de 

lípido de espessura em que a zona polar se encontra em contacto com a água e as caudas 

hidrófobas se estendem na direcção oposta (41). Os sistemas de monocamadas lipídicas 

constituem sistemas bem definidos e adequados ao estudo de interacções moleculares entre 

lípidos e entre lípidos e proteínas não integrais, mas dada a sua excessiva simplificação do 

sistema membranar são de utilização limitada. 

Outro tipo de sistemas modelo de membranas são as bicamadas planares, que podem 

ser preparadas colocando uma solução de fosfolípido num solvente hidrófobo num orifício 

de um suporte apolar (tema a desenvolver no item 4.4) que separa dois compartimentos 

contendo soluções aquosas. Esta técnica de preparação, que pode ser usada no estudo de 

proteínas, como canais iónicos, tem contudo a desvantagem de as bicamadas poderem não 

ser estáveis e/ou conter uma quantidade residual de solvente(4I). 

Um outro tipo de estrutura utilizada, por exemplo, para especular sobre o tipo de 

interacção desenvolvido entre determinado composto e a membrana, é a micela. Este tipo 

de estrutura formado por agregação de agentes anfifílicos em concentrações acima da sua 

concentração micelar crítica, é composto por uma superfície hidrofílica e um centro 

hidrofóbico constituindo, assim, modelos extremamente simplificados com apenas dois 

compartimentos e que pecam como modelos membranares pela reduzida semelhança 

estrutural com os sistemas que pretendem mimetizar(42). 

Os sistemas modelo de biomembranas mais populares, graças à sua versatilidade e 

semelhança estrutural, são os lipossomas. Estas vesículas esféricas apresentam-se com 

diâmetros compreendidos entre alguns nanómetros e alguns micrómetros e são constituídas 

basicamente por fosfolípidos naturais ou sintéticos, podendo também incluir outros 

componentes membranares, tais como colesterol, glicolípidos ou mesmo proteínas, 

consoante o estudo a desenvolver ou a membrana a mimetizar (43). A utilização dos 

lipossomas nas mais diversas áreas de investigação tem vindo a expandir-se de forma 

notável, desde os trabalhos pioneiros de Bangham (quem pela primeira vez descreveu a sua 

formação em 1965), e que centrou a sua utilização como modelos membranares em estudos 
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bioquímicos e biofísicos, até à sua actual importância ao nível da farmacologia como 

vectores de fármacos, são inúmeros os estudos envolvendo lipossomas 

3.1 Anfipatia e formação de agregados supramoleculares 

Moléculas anfipáticas ou anfifílicas são moléculas em que entidades químicas 

possuidoras de afinidade ou repulsa pela água coexistem. Assim, a mesma molécula 

apresenta em áreas diferenciadas um grupo polar, vulgarmente designado de "cabeça 

polar", e um grupo apolar designado por "cauda" ' \ 

A cabeça polar das moléculas anfipáticas, ou mais especificamente a carga eléctrica a 

ela associada, determina grande parte das propriedades físico-químicas destas moléculas, 

constituindo a base da classificação mais usual dos agentes anfifílicos, que se dividem em 

aniónicos, catiónicos, não iónicos e bipolares ' . 

É a necessidade de satisfazer as características antagónicas das zonas moleculares que 

as compõe, e desta forma minimizar a energia do sistema, que origina a junção dos 

resíduos hidrofóbicos, formando-se diversos tipos de agregados como micelas, 

monocamadas, bicamadas e estruturas vesiculares, e mesmo à existência da membrana 

biológica (48). Quando em presença de um excesso de água (ou de um outro solvente) os 

compostos anfifílicos auto agregam-se formando diferentes tipos de estruturas organizadas 

(Figura 1-10). Estas estruturas apresentam uma região externa com características idênticas 

à do solvente e uma região interna de propriedades inversas da anterior. 

Vesícula unilamelar 

mm ar 

• -—.. -— 7 ,agua 

Monocamada 

•Vesícula multilamelar 

Micela 
reversa 

Bicamada planar 
Micela 

esférica 
Micela em disco 

Figura 1-10: Representação 

esquemática das principais 

estruturas organizadas formadas 

por agentes anfifílicos. 

Adaptado da referência [49]. 

Esta agregação dos agentes anfifílicos num dado solvente desencadeia a formação dos 

mais variados tipos de estrutura, consequência directa da contribuição relativa das regiões 

"24 



Modelos Membranares 

hidrofóbicas e hidrofílicas da molécula, ou seja, o tipo e forma do agregado formado 

depende da constituição molecular do agente anfifílico o que facilmente se justifica através 

de simples considerações geométricas. 

Figura 1-11: Formas moleculares dos agentes 

anfifílicos e respectivas estruturas de agregação. Adaptado 

da referência [50]. 

Agentes anfifílicos cujas moléculas sejam constituídas por duas cadeias 

hidrocarbonadas longas tendem a formar bicamadas, enquanto que moléculas com uma só 

cadeia, ou duas cadeias curtas (menos de 8 C) formam micelas. A formação de micelas ou 

bicamadas pode, de um modo geral, ser relacionada com a ocupação espacial relativa dos 

grupos polares e apoiares das moléculas anfifílicas. Ou seja, quando a molécula anfifílica 

se apresenta com uma configuração cónica, apresentando uma área polar elevada e uma 

"cauda" única, tende a formar micelas esféricas. Se a área polar diminuir relativamente à 

cauda o agregado formado assumirá a forma de micelas globulares ou cilíndricas. 

Adicionalmente, a existência de duas cadeias hidrocarbonadas longas e fluidas leva à 
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formação de vesículas de bicamadas flexíveis, enquanto que moléculas anfifílicas com 

duas cadeias mas com menor fluidez e configuração cilíndrica formam bicamadas planas. 

Os agentes anfifílicos com dupla cauda mas com baixos valores de área polar tendem a 

formar micelas invertidas (Figura 1-11)(43'51). 

3.2 Lipossomas 

Sob a designação de lipossomas compreendem-se as estruturas esféricas e fechadas 

(vesículas), compostas por agentes anfifílicos agregados em bicamada, e que encerram no 

seu interior um determinado volume de solução aquosa que constitui um compartimento 

interno de características polares. Os lipossomas são constituídos basicamente por 

fosfolípidos naturais ou sintéticos, podendo ainda incluir na sua composição outros 

componentes membranares tais como proteínas ou colesterol(43. 

A estrutura dos lipossomas caracteriza-se, essencialmente, pela existência de 

bicamadas lipídicas, formando vesículas mono ou plurimembranares, que se apresentam 

com diâmetros compreendidos entre alguns nanómetros e alguns micrómetros. Contudo, 

este tipo de agregado apresenta grande diversidade estrutural e morfológica característica 

múltiplas vezes evidenciada pela microscopia electrónica e que originou uma classificação 

cujo principal critério assenta no número de bicamadas existentes e na dimensão das 

vesículas. 

A dispersão de fosfolípidos em excesso de água, sem qualquer processamento adicional 

origina uma população polidispersa de vesículas multilamelares denominadas de MLV 

(MLV-"multilamellar vesicles") cujos tamanhos estão geralmente compreendidos entre 0,4 

e 3,5 um. Nesta situação, cada vesícula consiste em várias lamelas lipídicas concêntricas, 

que subdividem o compartimento aquoso interno em varias fracções de meio aquoso 

(Figura 1-12) (52). Os MLV quando em comparação com outros tipos de lipossomas 

apresentam um volume aquoso interno mediano (1-4 1/mol de lípido) e uma elevada 

capacidade de encapsulação de fármacos lipofílicos * '. Contudo, este tipo de estrutura é 

frequentemente preterido como sistema modelo de membranas, pois desenvolveram-se 

diversas técnicas de preparação de vesículas unilamelares, de dimensões mais controláveis, 

e propriedades vantajosas. Por exemplo, em estudos fotofísicos, o uso de MLV é bastante 

limitado (principalmente se a baixos comprimentos de onda) devido à elevada dispersão de 

luz causada por estas estruturas. 

As vesículas unilamelares costumam classificar-se atendendo às suas dimensões. 

Assim, chamam-se vesículas unilamelares pequenas (SUV-Small unilamellar vesicles") 
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aquelas de diâmetro entre 25 e -50 nm, e grandes (LUV- "large unilamellar vesicles") 

aquelas com diâmetros superiores a 50 nm, que se apresentam geralmente com dimensões 

inferiores a 500 nm (Figura 1-12) (48). O pequeno tamanho dos SUV constitui, 

normalmente, um problema pois, por um lado, as vesículas demonstram-se instáveis 

relativamente à fusão, originando com o passar do tempo estruturas de maiores dimensões. 

Por outro lado, a sua elevada curvatura resulta em dificuldades de empacotamento. A área 

de superfície externa é aproximadamente dupla da interna, e cerca de 70 % das moléculas 

de lípido estão na monocamada externa, o que consequentemente origina duas 

monocamadas não equivalentes. Por todos estes motivos as LUV constituem um modelo 

superior de membranas biológicas (4I). As LUV possuem um volume aquoso interno 

elevado (7 1/mol de lípido) em contraste com as SUV (0,2-5,1 1/mol de lípido), 

adicionalmente, têm também elevada capacidade de captação de macromoléculas (53). São 

ainda bastante mais estáveis que as SUV possuindo maior deformabilidade, pois é aqui 

independente da curvatura da vesícula, bem como uma menor tensão membranar 

superficial(54). 

Figura 1-12: Representação esquemática da estrutura de diferentes tipos de vesículas. Adaptado do sítio 

da Avanti Polar Lipids, www.avantilipids.com. 

3.2.1 Estrutura, propriedades e configuração molecular dos fosfolípidos 

Dada a sua importância como componentes das membranas celulares, os fosfolípidos 

constituem um dos exemplos mais relevantes de moléculas anfipáticas, denominando-se de 

fosfoglicerídeos ou esfingomielinas consoante derivem, respectivamente, do glicerol ou da 

esfingosina. 

Os fosfoglicerídeos consistem numa parte central, constituída por glicerol, a qual se 

conjuga com uma parte hidrófila e uma parte hidrófoba. A parte hidrófila resulta da 

esterificação de um dos hidroxilos do glicerol, compondo-se de uma molécula de ácido 
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fosfórico (no caso do ácido fosfatídico) ou por um conjunto formado por ácido fosfórico e 

por uma molécula hidrossolúvel, esterificados entre si. Esta molécula hidrossolúvel 

contém, pelo menos, um grupo hidroxilo, sendo as mais comuns a colina, o glicerol, o 

inositol, a serina ou a etanolamina (Figura 1-13), e é responsável pelo carácter eléctrico do 

fosfoglicerídeo que resultará electri cam ente neutro ou com carga negativa consoante a 

carga inerente aos respectivos radicais. Relativamente à parte hidrófoba, esta é formada por 

uma ou duas cadeias hidrocarbonadas de ácidos gordos saturados ou insaturados, que 

esterificam igual número de grupos hidroxilo do glicerol, apresentando cada uma entre 12 

a 24 átomos de carbono <43'54). 

Ácido gordo - 0 - CH2 A 

Ácido gordo- 0 - CH 0 

H2C- O - P - O - H R ] 
\ 
0 

HO- CH2- CH- CH2 
i i 

HO HO Glicerol 

CH3 NH3 

i+ ' 
O—CH2—CH2—N —CH3 O—CH 

! \ 
Colina CH3 COO 
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B 

ti 
c 
tf) o 
G 
vs 
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— Ácido gordo 

P0 4
 — Colina ou etanolamina 

NH2 OH Esfíngosina 
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HOH2C- CH- CH- CH- CH- (CH2)i2CH3 

R 

O—CH2—CH2—NH3 

Etanolamina 

HO—CH2—CH—CH2 
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OH OH 
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Figura 1-13: Representação esquemática de um fosfoglicerídeo (A) e de um esfíngolípido (B), bem 

como dos principais grupos polares (R) que a eles podem estar associados. 

Os únicos fosfolípidos biomembranares que não derivam do glicerol são as 

esfingomielinas, que apresentam em seu lugar uma molécula de esfíngosina (álcool 

aminado composto de uma longa cadeia hidrocarbonada insaturada). Nas esfingomielinas o 

grupo amina da esfíngosina encontra-se ligado a um ácido gordo, através de uma ligação 

amida, enquanto que o grupo hidroxilo primário se apresenta esterificado na fosforilcolina 

ou na fosforiletanolamina. 

Os fosfolípidos contendo colina são os mais abundantes da natureza, apresentando-se 

sob a forma de iões dipolares a pH fisiológico com o grupo amónio quaternário dispondo 
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carga positiva e o grupo fosfato carga negativa (43). Com a excepção da fosfatidilcolina e 

fosfatidiletanolamina, os restantes fosfolípidos apresentam-se com carga negativa, o que 

justifica a carga superficial negativa que as membranas biológicas apresentam e que é 

essencial a numerosos processos fisiológicos. 

No que respeita a sua origem, os fosfolípidos podem classificar-se como naturais ou de 

origem sintética. Os fosfolípidos de origem natural são extraídos de materiais biológicos, 

nomeadamente, as fosfatidilcolinas (vulgarmente designadas de lecitinas) são obtidas da 

soja ou da gema de ovo e a fosfatidilserina é obtida do cérebro bovino. Estes produtos de 

origem natural são, geralmente, bastante heterogéneos no que respeita as cadeias 

hidrocarbonadas dos ácidos gordos que os compõem, exibindo ainda um grau variável de 

insaturação. Relativamente aos fosfolípidos de origem sintética, como por exemplo a 

dimiristoilfosfatidilcolina (DMPC) ou o dimiristoilfosfatidilglicerol (DMPG) (Figura 1-14), 

estes apresentam uma composição perfeitamente definida, particularmente no que concerne 

aos grupos acilo, podendo ser obtidos com cadeias hidrocarbonadas saturadas ou 

insaturadas, com maior ou menor número de átomos de carbono, iguais ou diferentes. Têm 

um comportamento facilmente caracterizável relativamente aos diversos parâmetros 

termodinâmicos, isto comparativamente com as populações heterogéneas constituintes dos 

fosfolípidos naturais ( \ 

o 
O-CH 2 

O-ÇH O CH3 

g H2C-0-P-0-CH2 -CH2-N+ -CH3 

Ô" CH3 

1,2- dimiristoil - glicero - 3 - fosfocolina (DMPC) 

I» 

O-CH2 
.O-CH O 

,". H2C-O-P-O-CH2— CH— CH2 
1. I I 
O OH OH 

1,2- dimiristoil - glicero - 3 - fosfoglicerol (DMPG) 

Figura 1-14: Fórmulas estruturais de dois exemplos de fosfolípidos sintéticos (DMPC e DMPG). 

Muitas das propriedades físicas das bicamadas membranares ou pseudo membranares 

(bicamadas dos modelos membranares), tais como estabilidade, permeabilidade ou 

temperatura de transição de fase (Tm), dependem do comprimento e grau de saturação dos 

ácidos gordos que compõem os fosfolípidos que as constituem (54). 

As bicamadas fosfolipídicas podem apresentar-se em duas fases termodinamicamente 

distintas, uma de grande ordenação, estado de gel e uma outra caracteristicamente mais 

fluida denominada de cristal-líquido (Figura 1-15). A transição de uma fase para a outra 

ocorre por variação da temperatura, com efeito, a cada fosfolípido puro disperso em água 
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corresponde uma temperatura, denominada de transição de fase (Tm), à qual as cadeias 

hidrocarbonadas da molécula transitam de um estado para o outro ' ' . 

A temperatura de transição de fase é característica de cada lípido, compreendendo um 

intervalo de temperaturas no caso de lípidos de composição heterogénea. Para um 

fosfolípido puro, os valores de Tm restringem-se a um intervalo de ± 0,5 °C, mas para uma 

mistura o intervalo pode abranger valores de mais de 10 °C. Esta temperatura de transição 

de fase dos fosfolípidos é consequência da natureza do grupo polar que os constitui, bem 

como do comprimento e grau de saturação das cadeias acílicas, e no geral, aumenta com o 

comprimento das cadeias dos ácidos gordos esterificantes e diminui com o grau de 
(541 

insaturaçaov . 

Figura 1-15: Representação esquemática da organização estrutura] apresentada pelas cadeias 

hidrocarbonadas dos fosfolípidos no estado de cristal-líquido e de gel-sólido. 

Quando a temperatura do sistema é inferior à Tm dos fosfolípidos constituintes de uma 

bicamada, esta apresenta uma estrutura ordenada, com as cadeias hidrocarbonadas 

dispostas numa conformação distendida e firmemente empacotadas e com uma liberdade 

de movimentos muito restrita. Acima da Tm verifica-se um aumento considerável na 

mobilidade das cadeias hidrocarbonadas, verificando-se também um aumento da área 

ocupada por cada molécula de fosfolípido, repercutindo-se na espessura da bicamada que 

sofre diminuição ' \ 

A formação das vesículas lipossómicas só é viável quando os lípidos constituintes são 

manipulados a temperatura superior à respectiva Tm, pois é este valor que determina a 

temperatura mínima necessária à penetração da água entre as camadas lipídicas com 

formação dos lipossomas (48). Após a formação da estrutura, a temperatura já poderá descer 

abaixo da Tm sem que com isso resulte a destruição das vesículas formadas. 

A fase em que se encontra a bicamada fosfolipídica é de grande importância uma vez 

que influência acentuadamente a estabilidade e comportamento da bicamada. Porém, o 
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comportamento de uma bicamada pode também ser alterado por incorporação de 

moléculas não fosfolipídicas, por exemplo o colesterol é conhecido como modulador da 

fluidez, também a presença de uma componente proteica altera o comportamento 

termodinâmico da bicamada desencadeando um aumento ou diminuição da fluidez 

membranar de acordo com as características da proteína e do modo como interage com a 

componente lipídica (4I'43). 

A dinâmica e organização estrutural das moléculas de fosfolípido nas bicamadas têm 

repercussões fundamentais ao nível da funcionalidade das membranas biológicas. O 

esclarecimento das interacções desenvolvidas entre fármacos e membrana biológica requer 

um conhecimento detalhado da configuração e distribuição espacial dos diferentes 

componentes membranares de forma a melhor se interpretar as alterações impostas por 

acção de moléculas extramembranares. 

Nas bicamadas de fosfatidilcolina as moléculas deste fosfolípido dispõem-se com o 

esqueleto de glicerol alinhado de forma perpendicular ao plano membranar e o grupo 

fosfocolina numa linha que faz ângulo de ~30° com a superfície da membrana, sendo 

sugerida a mesma disposição para o fosfatidilglicerol(55). 

O grupo polar fosfolipídico estabelece várias ligações de hidrogénio o que resulta numa 

diminuição da sua liberdade de rotação (56). Adicionalmente, devido aos três grupos 

metilénicos ligados ao azoto quaternário, a colina forma um grupo compacto, ocupando 

uma área de membrana (42 Â) maior do que a área das duas cadeias acidicas (-39 Â). 

Como forma de compensação, as cadeias hidrocarbonadas dispõe-se numa conformação 

inclinada, formando um ângulo de 58° relativamente ao plano membranar, de modo a 

preencher o espaço livre criado pelos grupos polares e a aumentar a proximidade entre as 

cadeias adjacentes, maximizando interacções do tipo das forças de Van der Waals <43). A 

zona molecular do fosfolípido cujo movimento é mais restrito corresponde ao grupo 

glicerol. Também os grupos metilénicos mais próximos do grupo polar apresentam elevado 

grau de rigidez, característica que se mantém até à proximidade do carbono 9 atenuando-se 

à medida que se percorre a cadeia hidrocarbonada verificando-se assim uma diminuição da 

micro-viscosidade do meio(43). 

3.2.2 Preparação de Lipossomas 

Actualmente, são numerosos os métodos de preparação de lipossomas descritos na 

literatura, ficando a selecção da metodologia mais adequada subjacente ao tipo de estudo a 

desenvolver e consequentemente ao tipo de lipossoma que mais se adequa a esse objectivo. 
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Para se obterem lipossomas (isto é, MLV, LUV ou SUV) tem de se introduzir 

moléculas lipídicas em meio aquoso. Contudo, a maioria das moléculas lipídicas são 

insolúveis em água e portanto, a sua dispersão directa neste meio raramente desencadeia 

uma formação eficaz de lipossomas pois grande parte do lípido escapa a uma hidratação 

eficiente já que fica encerrada no interior de estruturas apenas hidratadas nas suas camadas 

mais externas. Assim, de forma a facilitar a hidratação lipídica torna-se conveniente 

aumentar a superfície exposta ao meio aquoso, objectivo que é, normalmente, atingido 

preparando-se um fino filme lipídico por evaporação de uma fase orgânica em que 

previamente se dissolveu o lípido. 

Em alternativa, existem outras metodologias de preparação de lipossomas que não 

implicam a formação de um filme lipídico - a de injecção, a de evaporação em fase reversa 

e a de desidratação/re-hidratação 

Para além das metodologias clássicas de dispersão lipídica em meio aquoso, os lípidos 

podem ainda ser dispersos em meio aquoso através de recurso ao uso de um agente 

mediador da solubilização, como seja um detergente, que é posteriormente removido 

levando, normalmente, à formação de lipossomas unilamelares '. 

A primeira destas abordagens, normalmente designada por método da hidratação do 

filme lipídico (descrito por Bangham em 1965), resulta na formação de uma dispersão 

muito heterogénea de vesículas lipossómicas com diferentes características no que respeita 

ao tamanho e número de bicamadas lipídicas, que é posteriormente tratada de forma a 

originar populações homogéneas de vesículas de maiores ou menores dimensões e de 

características adequadas à sua futura utilização. Estes tratamentos incluem métodos 

mecânicos, electrostáticos ou mesmo químicos, embora sejam os mecânicos os mais 

frequentemente utilizados e dos quais se destaca a extrusão, através de filtros com poros de 

diâmetro controlado, ou a sonicação (Figura 1-16). Este processo de preparação pode ainda 

apresentar-se com algumas variantes no que respeita ao solvente orgânico utilizado, à 

possível adição de contas de vidro, ao modo de secagem do lípido e aos parâmetros de 

agitação, tais como o tempo, a intensidade e a temperatura de agitação, todas estas 

variações com repercussões nas características da preparação final obtida 

Pode-se ainda considerar o uso de ciclos congelação/descongelação, técnica que 

permite aumentar a eficácia de encapsulação de fármacos e um melhoramento das 

características físicas da membrana lipídica (57'58). Este procedimento resulta numa 

alteração dramática da morfologia dos lipossomas, após cinco ciclos de 

congelação/descongelação os MLV abandonam o aspecto amorfo inicial apresentando-se 
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com espaços interlamelares aumentados e perfeitamente definidos e sistemas lamelares 

fechados que podem intercalar-se entre as membranas fosfolipídicas, obtendo-se assim um 

aumento volume aquoso interno e um melhoramento dos sistemas lamelares dos MLV<59). 

Hidratação 

Agitação 

Solvente 
orgânico r\ 

Sonlcaçilo ou 
Extrusfto 

MLV suv 

Figura 1-16: Representação esquemática da preparação de MLV: 1) dissolução dos lípidos em solvente 

orgânico; 2) formação do filme lipídico nas paredes do balão, por evaporação à secura do solvente; 3) 

ressuspensão do filme lipídico em solução aquosa; 4) agitação e obtenção dos MLV; 5) processamento dos 

MLV por extrusão ou sonicação levando à formação de LUV. 

Para se obter maior homogeneidade da suspensão lipossómica e vesículas de tamanho 

bem definido torna-se necessário recorrer a processamentos adicionais. Tais 

processamentos conduzem à obtenção de vesículas unilamelares, sendo os mais difundidos 

a sonicação e a extrusão. 

A sonicação, que foi dos primeiros métodos utilizados para homogeneizar suspensões 

de MLV, pode efectuar-se em banho de água ou com ponta de titânio, caracterizando-se 

por produzir uma elevada transferência de energia para a suspensão e por originar 

vesículas de reduzidas dimensões <43'48). 

A extrusão tem por base a passagem forçada das dispersões de MLV através de filtros 

de diâmetro de poro bem definido, em ambiente de gás inerte e sob pressão moderada (< 

100 psi), a uma temperatura superior à de transição de fase do lípido(s) constituinte(s) da 

dispersão. As passagens consecutivas pelo filtro fazem decrescer o número de lamelas, 
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obtendo-se uma suspensão homogénea de lipossomas predominantemente unilamelares 

após aproximadamente 10 passagens (Figura I-17)( ' . 

O diâmetro final das vesículas vai depender do tamanho de poro das membranas 

utilizadas e das características do próprio lípido, contudo, não se conseguem diâmetros 

inferiores a 50-60 nm (54). 

3.2.3 Selecção de Sistemas Lipossómicos 

A selecção do sistema lipossómico apropriado quer para o transporte de determinado 

fármaco, quer para a execução de estudos biomembranares, tem como principal 

condicionante a utilização proposta para o sistema. 

Se se pretende a encapsulação de fármaco com vista à utilização do lipossoma como 

transportador ou vector farmacológico, os factores limitantes serão a biocompatibilidade 

do lipossoma e as características do fármaco a transportar. 

Quando a utilização dos lipossomas visa a simulação dos sistemas naturais, as 

vesículas devem possuir propriedades bem definidas com vista à compreensão do impacto 

de cada factor na membrana. Aos LUV tem sido atribuído um maior interesse prático pois 

apresentam uma única membrana e um volume interno de solução aquosa razoavelmente 

elevado, ao contrário dos SUV que devido à sua elevada curvatura possuem anormalidades 

no empacotamento dos lípidos, tornando-se muito susceptíveis de degradação (60). 
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O valor dos lipossomas como modelo de biomembranas apoia-se no facto de as 

vesículas poderem ser preparadas partindo de constituintes naturais ou sintéticos, 

perfeitamente seleccionáveis, e que consequentemente permitem obter estruturas idênticas 

às membranas que se pretendem mimetizar. Esta similaridade entre lipossomas e 

membranas naturais pode ainda ser apurada pela inclusão de proteínas, formando um 

ambiente que mimetiza o natural, mas cuja composição pode ser controlada por forma a 

determinar o papel de cada componente em determinado fenómeno sujeito a estudo. A 

utilização destes agregados simples para simular sistemas muito mais complexos, permite 

o estudo de mecanismos fundamentais para os processos biológicos, como a absorção e 

transporte de moléculas exógenas, reconhecimento celular, transferência de energia, 

funcionamento de enzimas e fenómenos relacionados com o modo de acção dos fármacos 
(62) 

A interacção de determinados fármacos com a membrana lipídica parece ser essencial 

para o seu mecanismo de acção, como é o caso de anestésicos locais(63'64), antibióticos (65), 

B-bloqueadores (66) ou fármacos moduladores de resistência celular a agentes citotóxicos 

. Diversos estudos apontam para a hipótese de que a interacção não especifica de certos 

fármacos com a membrana faz parte do seu mecanismo de acção por lhes permitir aceder 

aos seu alvos finais (68~71). 

Em termos de localização um fármaco pode interactuar com as membranas lipídicas 

dos lipossomas fundamentalmente a quatro níveis (Figura 1-18): 
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Figura 1-18: Possíveis localizações de um soluto numa 

vesícula lipossómica. O significado da numeração da figura é 

apresentado no texto. Figura adaptada da referência [54]. 

• Fármacos hidrossóluveis podem localizar-se no interior aquoso (1) dos lipossomas 

ou 
• Estabelecer ligações do tipo electrostático ou iónico com a zona interfacial (2) 

constituída pelos grupos polares, e/ou com constituintes proteicos com os quais tenham 

compatibilidade; 
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• Fármacos com carácter hidrofóbico podem localizar-se no núcleo hidrocarbonado (3) 

das vesículas onde podem estabelecer ligações hidrofóbicas ou de Van der Waals; 

• Fármacos anfipáticos podem dispor-se de forma a exporem a parte hidrofóbica da 

molécula perto das cadeias fosfolipídicas e a parte hidrofílica perto dos grupos polares (4). 

3.3 Micelas 

As micelas são agregados de agentes anfifílicos cujas porções hidrofóbicas se associam 

para formar regiões das quais o solvente (água) está praticamente excluído. As fracções 

polares dispõem-se na superfície da estrutura de modo a maximizar a interacção com a 

água e com os contra-iões. Uma fracção significativa dos contra-iões mantém-se ligada aos 

grupos polares de forma a minimizar as forças repulsivas laterais entre os grupos polares 

adjacentes (62). 

Uma micela tem um diâmetro entre 30 a 60 Â (72), sendo composta por um determinado 

número de moléculas de monómero, designado de número de agregação, característico do 

agente anfifílico que a compõe, e que é responsável pela forma e tamanho da estrutura 

organizada final. 

O tipo de interacção que determinado soluto estabelece com uma micela depende das 

propriedades do detergente que a compõe, bem com do próprio soluto. De uma forma 

geral, os principais locais de interacção de solutos numa micela são (Figura 1-19) . 

• Moléculas com características polares podem (1) adsorver-se à superfície micelar, ou 

(2) intercalar-se entre as "cabeças" hidrofílicas do detergente; 

• Moléculas de características anfifílicas podem interagir com os grupos polares do 

detergente e intercalar-se na zona apolar entre as "caudas" (3); 

• Moléculas de maior proporção lipofílica podem inserir-se mais profundamente (4), e 

se totalmente apoiares poderão situar-se no núcleo micelar (5); 

Figura 1-19: Representação esquemática dos possíveis locais de 

ligação de um soluto numa micela. O significado dos números de 1 a 5 

é descrito no texto. 
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Consequência do carácter dinâmico característico das estruturas micelares, determinada 

localização de determinado soluto, corresponderá sempre a uma posição média a longo do 

tempo. 

3.3.1 Estrutura, propriedades e configuração molecular dos detergentes 

Os detergentes representam outra importante classe de agentes anfifílicos, que embora 

não fazendo parte dos constituintes membranares, têm lugar de destaque em numerosos 

estudos graças às suas características particulares. 

O comportamento destes compostos em solução aquosa é bastante característico, pois 

os seus monómeros exibem uma certa solubilidade, porém uma vez excedida a sua 

concentração micelar crítica (CMC) agregam-se formando micelas. Por concentração 

micelar crítica entende-se a mínima concentração a partir da qual as moléculas individuais 

de detergente se agregam formando micelas. A CMC varia com diversas condições entre as 

quais o pH, a força iónica, a temperatura, bem como a presença de componentes proteicas 

ou outras componentes lipídicas. Esta concentração é também específica de cada 

detergente variando com o tamanho e características das componentes polar e apolar da 

molécula(73). 

A classificação dos detergentes é feita com base na sua estrutura, constituindo prática 

comum dividi-los em três principais categorias: 

1) Detergentes não iónicos, apresentam-se com cabeças polares não carregadas, 

normalmente compostas ou por grupos polioxietilenicos ou glicosídicos (Tabela I-3A). 

Estes detergentes são bastante mais suaves que os detergentes iónicos, sendo normalmente 

considerados não desnaturantes pois facilmente se interpõem entre outras moléculas de 

lípido quebrando as interacções lípido/lípido ou eventualmente li pi do/proteína. Porém não 

são capazes de quebrar as ligações proteína/proteína, o que lhes permite solubilizarem 

proteínas membranares sem lhes afectar as suas características estruturais, isolando-as na 

sua forma biologicamente activa(74). 

2) Detergentes iónicos, contêm uma cabeça polar carregada, positiva ou negativamente, 

a qual se associa a uma zona hidrófoba que pode constituir-se de uma cadeia 

hidrocarbonada ou de uma estrutura esteróide (Tabela 1-3 Bi e B2). Os detergentes iónicos, 

como o SDS, são extremamente eficazes, por exemplo, na solubilização de proteínas 

membranares, porém, estão normalmente associados a uma acção desnaturante(73). 
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Estrutura Química Nome Químico 

A - Detergentes não iónicos 

H O H 2 C v O O, 

OH 

OH 
.0 

B - Detergentes Iónicos: 

^O' 

Octil-B,D-glucopiranosideo (OG) 

X=10 ,Y = 22: BRIJ-35 
X = 6 ,Y = OalO: Octil polioxietileno 

(8-POE) 

Bi - Detergentes Aniónicos 

o-Na+ 

o=s=o Dodecilsulfato de sódio (SDS) 

B2 - Detergentes Catiónicos 

Brometo de octiltrimetilamónio 
(OTAB) 

B3 - Detergentes Bipolares 

CH3(OH)0 

( ) = Ácido 3-[(colamidopropil) 
dimetilamónio] 

propanosulfónico (CHAPS) 

Diheptanoilfosfatidilcolina 
(DHPC) 

Tabela 1-3: Exemplos de detergentes das diversas classes em que se agrupam. 

3) Os detergentes de características bipolares (Tabela 1-3 B3) combinam as 

características dos detergentes iónicos e não iónicos, mostrando-se, de um modo geral, 

bastante menos desactivantes que os detergentes iónicos embora se mostrem mais 
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agressivos que os detergentes não iónicos( '. A sua principal aplicação reside ao nível do 

estudo estrutural de proteínas membranares (75' 76l 

3.3.2 Importância das micelas 

A capacidade que as micelas apresentam em solubilizar as mais variadas substâncias 

imprime-lhes elevada importância a nível biológico e farmacêutico, bem como no campo 

da análise química. Detergentes naturais como os sais biliares, fosfolípidos e glicosídeos 

esteróis, são importantes componentes das estruturas biológicas desempenhando papeis 

fundamentais como componentes de estruturas biológicas e ao nível da absorção e 

transporte de substâncias exógenas (62). 

Paralelamente existem algumas vantagens que tornam os sistemas micelares atractivos 

como objectos experimentais (42): 

• Facilidade de preparação; 

• Elevada estabilidade; 

• Estão extensivamente caracterizados na literatura; 

• Modelos extremamente simplificados, constituídos apenas por dois 

compartimentos. 

Contudo, como modelos membranares têm uma aplicabilidade limitada e restrita a 

avaliações preliminares consequência da sua falta de semelhança estrutural com os 

sistemas que pretendem mimetizar. 

3.3.3 Micelas mistas 

Uma micela mista define-se como um agregado, em cuja estrutura existem agentes 

anfifílicos de mais que uma espécie. Empiricamente, pelo menos uma dessas espécies 

químicas deverá ter a capacidade para formar micelas simples em solução aquosa<77'78). 

Quando moléculas anfifílicas que originam micelas são misturadas com moléculas 

anfifílicas que se organizam em vesículas, pode ocorrer a formação dos mais variados tipos 

de estrutura, que vão desde interfaces altamente curvas a estruturas mais achatadas, tudo 

dependendo das proporções da mistura. O que normalmente é observado é que o 

constituinte em maior quantidade na mistura define o tipo de estrutura adoptada, ficando o 

constituinte minoritário como mera impureza da estrutura principal, embora responsável 

pela alteração de algumas das suas propriedades. Com o aumento da quantidade em 

constituinte minoritário desencadeiam-se alterações provocadas pela sua sucessiva inserção 

na estrutura principal. Tais alterações podem não ser comportáveis pela estrutura inicial o 

39 



Modelos Membranares 

que resulta na formação de uma nova estrutura compatível com as características de ambos 
(791 

os constituintes v '. 

Por exemplo, a mistura de detergentes como o DHPC ou o CHAPS com lípidos de 

cadeia curta como o DMPC formam-se estruturas discoidais conhecidas como micelas em 

disco (80). As micelas discoidais têm uma concentração em detergente inferior às micelas 

mistas tradicionais, apresentando algumas das características das bicamadas o que as torna 

potencialmente mais úteis como modelos de ambiente membranar (Figura 1-10) . 

Os estudos biofísicos em micelas mistas e a própria concepção deste tipo de estrutura 

adquirem particular significado para o estudo de proteínas membranares. A importância 

dos detergentes como ferramentas essenciais no isolamento e purificação de proteínas 

membranares não deve ser menosprezada, estas proteínas são normalmente solubilizadas 

em micelas compostas por detergente as quais funcionam como uma aproximação 

simplificada do ambiente membranar de origem da proteína, mas nem sempre garantem a 

estabilidade estrutural e funcional da mesma. 

A situação ideal para estudos in vitro de proteínas membranares consiste em recriar de 

forma o mais aproximadamente possível o ambiente membranar nativo, isto é, estruturas 

organizadas em bicamada lipídica de composição semelhante à membrana de origem. 

Porém, a introdução criteriosa de lípidos a um sistema micelar inicial já proporciona um 

ambiente mais próximo do nativo que aquele constituído apenas por detergente, sem que 

isso acarrete grande acréscimo de complexidade ao sistema , o que faculta uma 

abordagem simplificada aos parâmetros em estudo. 

3.4 Reconstituição de proteínas membranares: Proteolipossomas 

As proteínas membranares desempenham papéis vitais em numerosos processos 

celulares como a produção de energia, as funções de transporte ou permeação membranar, 

o reconhecimento celular, entre outras. Contudo a complexidade da maioria das 

membranas biológicas dificulta o estudo diferenciado das diferentes componentes 

proteicas. Assim, a purificação da proteína em estudo da membrana nativa e a sua posterior 

incorporação numa membrana artificial, constitui actualmente um passo crucial no estudo 

da estrutura e funcionalidade dessas moléculas. Note-se que grande parte das proteínas 

membranares apenas desenvolve correctamente a sua actividade quando adequadamente 

inserida e orientada numa bicamada lipídica <73). Este tipo de comportamento cria a 

necessidade de um estudo detalhado de uma metodologia de reconstituição adequada quer 
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às necessidades do parâmetro a estudar mas principalmente compatível com a proteína em 

questão. 

As vesículas fosfolipídicas contendo proteínas incorporadas na sua estrutura são 

designadas de proteolipossomas. Este tipo de agregado constitui o modelo membranar 

ideal para a elucidação da estrutura e funcionalidade das proteínas membranares <74) e 

consequentemente para o esclarecimento de possíveis interacções com compostos externos. 

Contudo, a utilização destas estruturas como modelos miméticos de membranas biológicas 

requer o cumprimento de alguns requisitos que vão desde uma distribuição homogénea de 

tamanhos nas estruturas obtidas a uma distribuição homogénea da componente proteica por 

todas as vesículas lipossómicas presentes. Paralelamente, se o estudo a efectuar pretende 

elucidar uma qualquer actividade de transporte através da membrana, também a 

permeabilidade membranar, a direccionalidade e topologia da proteína na bicamada se 

tornam bastante importantes, revelando-se essencial que a inserção proteica na bicamada 

lipídica apresente uma única orientação. 

3.4.1 Metodologias de preparação de proteolipossomas 

Como se evidenciou anteriormente existem numerosas metodologias de preparação de 

lipossomas e dada a existência de um certo paralelismo entre os mecanismos que explicam 

a formação dos lipossomas e a formação dos proteolipossomas, grande parte das 

metodologias de reconstituição proteica em bicamada lipídica tem uma base comum com 

metodologias para a obtenção de lipossomas (54). Porém, a utilização directa de tais 

metodologias na preparação de proteolipossomas fica sujeita a numerosas restrições 

impostas pela necessidade de proporcionar condições favoráveis à manutenção da 

integridade estrutural e funcional da proteína a reconstituir'8". 

Da análise da abundante literatura sobre reconstituição de proteínas membranares (73'79' 

', destacam-se três principais estratégias (Figura 1-20): a reconstituição com recurso a 

solvente orgânico, a reconstituição por meios mecânicos e a reconstituição mediada por 

detergente (incorporação directa em lipossomas pré-preparados e a incorporação por 

depleção de detergente de uma mistura micelar contendo a proteína). 
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Figura 1-20: Representação esquemática das diferentes estratégias de reconstituição de proteínas 

membranares em lipossomas. Partindo das membranas biológicas nativas as proteínas membranares podem 

ser isoladas quer sob a forma de micelas de detergente ou dissolvidas em solvente orgânico. Após terem sido 

isoladas e purificadas, às proteínas membranares é adicionado um excesso de fosfolípido, procedendo-se à 

reconstituição proteica em lipossomas de acordo com uma das estratégias salientadas (A, B ou C). Imagem 

adaptada da referência [83]. 

A) Reconstituição com recurso a solvente orgânico: 

Os solventes orgânicos são utilizados na preparação de lipossomas de elevado volume 

de compartimento aquoso interno. Este tipo de procedimento inclui metodologias como a 

injecção de etanol e a evaporação em fase reversa. Contudo, a utilidade de tais estratégias 

para a reconstituição de proteínas membranares mantém-se bastante limitada pois a 

exposição da maioria destas proteínas aos solventes orgânicos vulgarmente utilizados 

provoca a sua desnaturação ( '. 

Deste conjunto de metodologias a única que se tem mostrado adequada para a 

reconstituição de proteínas membranares foi descrita por Szoka e Papahadjopoulos (1978) 
(85). A estratégia descrita por estes autores descreve a formação de proteolipossomas 

unilamelares, de grandes dimensões (0,2 - 5 jam), partindo de uma emulsão água/óleo de 

fosfolípido/proteína/tampão aquoso em excesso de solvente orgânico, o qual numa fase 
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posterior é removido. Os proteolipossomas obtidos por esta metodologia cumprem os 

principais critérios necessários à sua utilização mesmo como sistemas modelo de 

biomembranas. Porém, a falta de um procedimento geral de transferência da componente 

proteica hidrofílica para um solvente apolar mantendo a sua forma activa, tem inibido uma 

maior aplicabilidade desta metodologia(83). 

B) Reconstituição por meios mecânicos: 

A exposição de um filme lipídico a um excesso de tampão aquoso desencadeia a 

formação espontânea de MLVs. Para se obterem dessa suspensão LUVs ou SUVs torna-se 

necessário dissipar alguma energia no sistema de MLVs, sendo que para esse efeito é 

frequente o recurso à sonicação ou à passagem através de uma prensa de French <83). 

Seguindo a mesma lógica experimental, a aplicação destas metodologias a suspensões 

contendo lípido e proteína tem sido utilizada para a obtenção de proteolipossomas(83). 

Este tipo de metodologia apresenta como principais vantagens a rapidez e a ausência de 

contaminantes (detergente ou solvente orgânico) na mistura final. Contudo, a sua falta de 

reprodutibilidade, a frequente inactivação proteica ao longo do procedimento, o reduzido 

tamanho dos proteolipossomas obtidos (20-40 nm) e a consequente instabilidade das 

estruturas formadas ( ', reduziram a utilização deste tipo de procedimento à produção de 

proteolipossomas adaptados a técnicas electrofisiológicas (g6'87). 

C) Reconstituição mediada por detergente: 

A reconstituição proteica mediada por detergente é das mais difundidas na literatura, 

mostrando ser, normalmente, bem sucedida e paralelamente bastante conveniente pois o 

detergente é utilizado nas fases precedentes de isolamento e purificação de proteína <73). 

Este tipo de metodologia tem duas possíveis abordagens. A primeira consiste 

simplesmente num procedimento de diluição, supondo-se que se uma mistura de 

proteína/detergente for diluída numa suspensão lipossómica, de tal forma que a 

concentração de detergente atinja valores abaixo da sua CMC, os agregados micelares 

desfazem-se e a proteína é transferida para os lipossomas. Nesta abordagem, o detergente 

adicionado à suspensão de lipossomas previamente preparados, ao interpor-se entre as 

moléculas de lípido causa perturbação das interacções lípido/lípido desencadeando um 

aumento da permeabilidade da bicamada. Assim, estas estruturas tornam-se bastante mais 

receptivas à inserção proteica. Após a inserção proteica as moléculas de detergente devem 

ser removidas de forma a restabelecer a permeabilidade habitual das vesículas (73). 
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A incorporação espontânea de proteínas membranares em vesículas lipossómicas pré-

formadas, desde as primeiras abordagens, tem-se demonstrado mais eficiente quando 

catalizada por pequenas quantidades de detergente (88 92). Contudo, existem algumas 

referências à incorporação espontânea de proteínas membranares na ausência de 

detergente, mas estas apenas se verificaram em situações bastante pontuais e com 

lipossomas de composição lipídica muito específica 

A grande vantagem desta metodologia reside na unidirecionalidade de orientação das 

proteínas inseridas, confirmada em numerosos exemplos de aplicação desta metodologia 

(8i, 82,84,93) r j m a possível explicação para esta ocorrência reside no facto de apenas neste 

tipo de metodologia se verificar uma abordagem da proteína à bicamada sempre pela 

extremidade mais hidrofóbica, que constitui a mais favorável, consequentemente, a 

inserção tende a ocorrer sempre de igual forma para cada unidade proteica '. 

Paralelamente, são também apontadas algumas desvantagens a esta metodologia, desde 

a obtenção de intervalos alargados de tamanho das vesículas, bem como a presença de 

detergente na mistura final, que mesmo em quantidades vestigiais constitui fonte de erro, 

principalmente, em estudos envolvendo a permeabilidade membranar. Contudo, qualquer 

uma destas desvantagens inerentes à metodologia pode facilmente corrigir-se recorrendo a 

técnicas como a extrusão, que uniformiza o tamanho das vesículas e a técnicas de remoção 

do contaminante, por exemplo, por adição de material adsorvente. 

Uma segunda abordagem a este tipo de metodologia envolve a co-micelinização da 

proteína num excesso de fosfolípido e detergente, obtendo-se uma solução de micelas 

mistas lípido/proteína/detergente e lípido/detergente. Numa fase seguinte, o detergente é 

removido da solução micelar, o que resulta numa formação progressiva de vesículas 

lipossómicas unilamelares contendo a proteína incorporada '. 

Grande parte dos processos de reconstituição mediados por detergente descritos na 

literatura tem por base esta metodologia, deferindo posteriormente na técnica escolhida 

para a remoção do detergente, sendo que de entre as mais frequentemente referidos se 

encontram a diálise, a cromatografia por gel, a diluição e a adsorção hidrofóbica (Bio-

Beads®). 

A escolha do procedimento de remoção de detergente adequado, depende 

principalmente das características físico-químicas do mesmo, isto é, depende da sua cmc, 

do tamanho dos agregados micelares e do seu equilíbrio hidro-lipofílico \ Por outro lado, 

algumas das características dos proteolipossomas obtidos são bastante condicionadas pelo 

método escolhido para a remoção do detergente pois, nomeadamente no que concerne a 
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velocidade de remoção do detergente, existem diversas evidências de que este factor, 

variável para cada um dos métodos, é responsável por características tão relevantes como a 

homogeneidade de distribuição proteica e a morfologia das vesículas formadas<83). Assim, 

de entre as metodologias de remoção de detergente destacam-se, pela frequência com que 

são utilizadas (83'84): 

- Diálise: Aplicável a detergentes com elevados valores de cmc e tratando-se de um 

procedimento bastante demorado implica que a proteína a reconstituir se mantenha estável 

durante esses períodos. 

- Filtração por gel: Aplicável a detergentes que formem micelas de reduzidas 

dimensões. Os proteolipossomas formam-se espontaneamente ao longo da coluna e face às 

diferenças de dimensão saem em fracções distintas das micelas. Este método apresenta a 

vantagem da rapidez de execução, minimizando o período de contacto da proteína com o 

detergente, no entanto, a população de proteolipossomas formados apresenta alguma 

heterogeneidade de tamanhos e a presença de quantidades residuais de detergente, sendo 

ainda apontadas algumas situações de incorporação proteica incompleta. 

- Diluição: Trata-se de uma técnica de rápida execução apresentando o inconveniente 

da permanência de detergente na mistura final, obrigando a passos posteriores de separação 

das estruturas formadas do detergente. Paralelamente, se não houver algum controle na 

velocidade do processo, isto é, se a diluição não for efectuada gradualmente, correm-se 

riscos de se obterem populações de proteolipossomas heterogéneas quer na distribuição de 

tamanhos, quer na distribuição da componente proteica. 

- Adsorção hidrofóbica: Os detergentes, em consequência da sua componente 

hidrofóbica, facilmente aderem a resinas hidrofóbicas insolúveis. O recurso a esferas 

adsorventes de poliestireno (Bio-Beads®) como agentes de remoção do detergente 

proporciona um método simples e bastante reprodutível de se obterem lipossomas 

unilamelares e impermeáveis, produzindo-se assim proteolipossomas que satisfazem os 

principais critérios de uma reconstituição eficiente. Adicionalmente, a aplicação deste 

método tem demonstrado, através dos mais variados estudos (94"96)
; elevada eficiência na 

remoção de todos os tipos de detergente permitindo uma remoção de detergente 

praticamente completa, já que, ao contrário do que acontece nos outros métodos em que a 

remoção do detergente acontece ao nível dos monómeros, nesta metodologia as esferas 

adsorventes actuam directamente sobre as micelas(54) 
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Relativamente à orientação de inserção, qualquer que seja o método de remoção do 

detergente a reconstituição a partir de mistura micelar origina proteolipossomas em que a 

inserção proteica ocorre aleatoriamente. 

As diferentes metodologias de reconstituição resultam em proteolipossomas com 

diferentes características, quer de tamanho, quer de estabilidade estrutural, quer na 

orientação da proteína inserida ou mesmo nas características de permeabilidade 

membranar. Porém, a justificação para a falta de reprodutibilidade de grande parte das 

metodologias de reconstituição não pode ser explicada apenas pelas variações na 

metodologia, mas antes resulta de um conjunto de factores que envolvem a composição 

lipídica, o detergente utilizado, o método para o remover e principalmente a própria 

proteína que se pretende inserir. Assim, apesar da extensa literatura em torno deste tema, o 

mecanismo de formação dos proteolipossomas, continua em grande parte dos casos mal 

definido, salientando-se que cada proteína membranar responderá de modo distinto a cada 

um dos procedimentos de reconstituição. 

3.4.2 Selecção dos constituintes de uma mistura de reconstituição 

De forma a melhor se optimizar um procedimento de reconstituição membranar, torna-

se essencial realizar uma análise detalhada dos diversos parâmetros biofísicos e 

bioquímicos que exercem influência num procedimento de reconstituição membranar. A 

implementação de um procedimento de reconstituição compatível com a proteína a 

reconstituir e adequado aos estudos posteriores a realizar assume desta forma uma situação 

de compromisso entre os diversos objectivos a cumprir. 

A escolha da componente lipídica para um sistema de reconstituição está, 

essencialmente, relacionada com as características da proteína a reconstituir. Ou seja, 

existe uma maior probabilidade de funcionalidade e estabilidade estrutural proteica se 

houver alguma correspondência entre a porção hidrofóbica da bicamada lipídica 

(comprimento das cadeias acilo) e o comprimento do segmento hidrófobo 

(transmembranar) da proteína (41). Paralelamente, algumas proteínas membranares têm 

exigências específicas para a componente lipídica em que se inserem, é o caso, por 

exemplo, da bomba de cálcio das membranas citoplasmáticas cuja activação depende da 

ligação a fosfolípidos aniónicos como a fosfatidilserina (97' 98). Assim, se for conhecida 

alguma restrição da proteína a reconstituir quanto à componente lipídica em que se insere, 
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deve tentar-se a inclusão de tal componente no sistema de reconstituição. Na ausência de 

qualquer informação a esse respeito torna-se prudente iniciar os estudos de reconstituição 

recorrendo a uma componente lipídica o mais semelhante possível ao ambiente membranar 

natural da proteína(84). 

Relativamente à estrutura de inserção, os LUV são as estruturas de eleição para a 

reconstituição de proteínas membranares, pois são dotados de elevada estabilidade e 

adicionalmente apresentam um elevado volume aquoso interno o que se torna bastante útil 

em estudos de transporte membranar(84). 

Como se referiu anteriormente, grande parte dos procedimentos de reconstituição 

envolvem a utilização de um detergente, que após inserção proteica deve ser removido do 

sistema. Existem diversos factores a ter em conta na escolha de um detergente para um 

procedimento de reconstituição. Um dos primeiros critérios que deve cumprir é a 

capacidade de manter a integridade estrutural e funcional da proteína a reconstituir, 

tornando-se assim essencial a utilização de um detergente não desnaturante. Paralelamente, 

o detergente seleccionado deve, também, adequar-se ao procedimento de reconstituição 

escolhido, isto é, aquando da sua remoção do sistema deve ser compatível com a 

metodologia para tal seleccionada. Por exemplo, quando se pretende remover o detergente 

por diálise o detergente a usar deverá apresentar elevada CMC, porém, se o procedimento 

de remoção de detergente for a filtração por gel, o importante é que as micelas de 

detergente sejam de reduzidas dimensões. 
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4. Métodos Experimentais 

4.1 Coeficientes de partição 

O termo "partição" é, normalmente, aplicado ao fenómeno de distribuição de uma 

determinada espécie química entre duas fases imiscíveis. A distribuição de determinada 

substância por cada uma de duas fases imiscíveis pode ser quantificada por um quociente 

de partição definido, pela IUPAC, como a razão entre as concentrações da referida espécie 

química, no equilíbrio, em cada uma das fases. Assim, a utilização da expressão 

"coeficiente de partição" é considerada pela IUPAC com sendo incorrecta( , justificando-

se a adopção de tal nomenclatura ao longo desta dissertação, como sinónimo de "quociente 

de partição" ou "constante de partição", pelo facto de se tratar de uma prática comum a sua 

aplicação em literatura biológica, área em que se enquadram os estudos realizados. 

O conhecimento do grau de afinidade de determinado soluto por diferentes solventes é 

essencial para a sua caracterização e posterior manipulação nas diferentes situações em que 

possa ser utilizado. Se o soluto em causa for uma substância farmacologicamente activa, e 

que consequentemente desenvolve actividade no interior de um organismo vivo, a sua 

acção fica profundamente condicionada pela sua capacidade em percorrer os diferentes 

compartimentos do organismo. Ao longo do percurso de um fármaco, desde que é 

administrado, até ao local de acção e posterior excreção, são inúmeras as biomembranas 

que terá de transpor e os meios de diferentes polaridades em que terá de se difundir. Assim, 

na tentativa de se perceber e melhorar qualquer propriedade do mesmo é essencial 

conhecer as suas características de lipossolubilidade, informações reconhecidas como 

cruciais para a sua acção terapêutica. 

Inicialmente, a informação sobre as características de partição de um fármaco era 

obtida a partir do coeficiente de partição entre o 1-octanol e a água (KOA), tendo-se 

aplicado extensivamente a este indicador nas mais diversas áreas, desde o desenho racional 

de novos fármacos, aos estudos de biodisponibilidade(1 " \ 

No entanto, após os primeiros estudos foram evidenciadas falhas no sistema de partição 

octanol/água, tendo sido apontada uma perda de correlação linear com a actividade 

biológica para valores de KOA relativamente elevados (1 5). De facto, a partição de uma 

espécie molecular no sistema octanol/água é devida fundamentalmente à forma não 

ionizada da molécula (106107)
5 ao contrário do que se observa com as membranas naturais, 

que são capazes de estabelecer interacções com as moléculas na sua forma ionizada. 
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Claramente, o sistema octanol/água é insuficiente para contabilizar certas características 

críticas das membranas biológicas, que possuem grupos anfipáticos capazes de 

estabelecerem interacções electrostáticas fortes. Os solventes orgânicos formam uma fase 

compacta e isotrópica quanto às suas propriedades físico-químicas, observando-se uma 

continuidade ao longo de toda a fase, enquanto que a bicamada lipídica pode ser 

considerada uma fase interfacial de matéria na qual as propriedades físicas variam com a 

distância à superfície, ao longo do eixo normal da bicamada<108). 

Assim, o recurso a sistemas estruturados, constituídos por moléculas anfipáticas, como 

os lipossomas, tornou-se bastante apelativo devido à facilidade de obtenção e manipulação, 

estabilidade físico-química e versatilidade apresentadas por estes sistemas, que são 

largamente utilizados como modelos membranares. Os lipossomas têm vindo a substituir 

gradualmente os sistemas octanol/água nos ensaios de determinação de coeficientes de 

partição, devido principalmente ao seu arranjo molecular ordenado, semelhante ao das 

membranas naturais, que varia de um estado de cristal líquido a um estado de gel, mas 

também pela possibilidade de estudar as influências electrostáticas durante os fenómenos 

de partição. A incapacidade do n-octanol alterar as suas propriedades estruturais e as 

enormes diferenças existentes relativamente à composição das membranas celulares, ditam 

a sua cada vez maior inaplicabilidade neste tipo de estudos e a sua substituição progressiva 

por vesículas lipossómicas. 

Os lipossomas, devido à sua semelhança estrutural com as membranas celulares, têm 

demonstrado fornecer uma boa correlação relativamente ao transporte de fármacos pelas 

biomembranas, ao seu comportamento farmacocinético e à actividade biológica de certas 

classes de compostos, permitindo estudos mais ou menos detalhados acerca das interacções 

fármaco/célula, que têm vindo a adquirir uma importância crescente dada a complexidade 

estrutural dos sistemas in vivo (109). 

Os métodos de determinação dos coeficientes de partição lipossoma/fase aquosa podem 

ser divididos em dois grupos, de acordo com o procedimento base. No primeiro grupo 

incluem-se os métodos que recorrem à separação de fases, envolvendo, por exemplo, 

processos de filtração, de centrifugação e de diálise, seguidos da determinação quantitativa 

de soluto em cada uma das fases. A quantificação do soluto nas diferentes fases é feita 

recorrendo às técnicas habituais em análise quantitativa, como, por exemplo, as 

espectroscopias. 

O segundo grupo é constituído pelas metodologias que não recorrem à separação de 

fases. Neste conjunto de métodos a determinação do coeficiente de partição é efectuada na 
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mistura total, isto é, o soluto ligado encontra-se em equilíbrio com o soluto livre em 

solução. A determinação é efectuada com base na avaliação da modificação das 

propriedades de um dos componentes do sistema: a) do soluto após interacção com o 

lípido, tais como as suas propriedades espectroscópicas , potenciométricas , ou de 

acidez ( l l2); b) do lípido por acção do soluto, como a permeabilidade , a fluidez , a 

temperatura de transição de fase(115); c) ou finalmente, de uma propriedade de uma terceira 

molécula que incorporada no sistema funcionará como uma sonda ' . 

Assim, a vantagem clara do segundo grupo de metodologias relaciona-se com o facto 

de não ocorrer alteração do sistema em estudo, mantendo-se os respectivos equilíbrios 

químicos estabelecidos entre as moléculas que o constituem. Por outro lado, além das 

metodologias com separação de fases interferirem com os equilíbrios estabelecidos, são 

geralmente mais demoradas e laboriosas, não obstante, são os mais usuais, tendo sido 

historicamente, os primeiros a ser usados para a determinação dos Kp. 

Nos próximos itens serão descritos os métodos utilizados neste trabalho para a 

determinação do Kp da fluoroquinolona moxifloxacina entre uma fase aquosa e vesículas 

lipossómicas; são também apresentados os modelos matemáticos utilizados no cálculo 

desses coeficientes, bem como os cuidados a ter na utilização de cada técnica e as 

limitações que lhe são inerentes. 

4.1.1 Determinação de coeficientes de partição por espectrofotometria 

derivativa de UV-Vis 

A determinação do coeficiente de partição (Kp) de um soluto entre as fases aquosa e 

lipídica usando métodos espectroscópicos baseia-se na variação das características 

espectrais do soluto quando este se localiza em meios com características polares distintas. 

A determinação do Kp entre um sistema organizado e o meio aquoso pode ser efectuada por 

espectrofotometria de UV-Vis quando o soluto possui diferentes características espectrais, 

alterações da absortividade molar (e) e/ou ao nível do comprimento de onda (Xmax), quando 

dissolvido em solução aquosa ou em interacção com a fase lipídica. 

A utilização da espectroscopia de UV-Vis para o cálculo dos coeficientes de partição 

apresenta bastantes vantagens, pois não só a maioria dos compostos possui propriedades 

espectroscópicas facilmente mensuráveis, que dependem da natureza química do meio e 

são proporcionais à concentração do mesmo em cada uma das fases, como, 

adicionalmente, a sua sensibilidade (limite de detecção) permite geralmente o uso de 

concentrações semelhantes às encontradas nos sistemas naturais. 
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A ocorrência de desvios significativos nos valores de comprimentos de onda entre os 

espectros dos fármacos na fase aquosa e membranar (=5-10 nm) e/ou variações de e entre 

os dois solventes (= 10 %), torna possível a quantificação do Kp a partir do comprimento 

de onda ou das variações de e a um valor fixo de comprimento de onda("9 '120). 

Porém, a presença de estruturas heterogéneas no sistema em análise causa turbidez, 

originando dispersão de luz, principalmente a comprimentos de onda inferiores a 400 nm, 

o que se traduz num aumento da absorvância em regiões em que não existem cromóferos a 

absorver e que resulta da diminuição da quantidade de luz que atinge o detector (I2I). Estas 

interferências espectroscópicas, bem como a absorvância das próprias micro-estruturas, 

dificultam grandemente a análise das variações da absorvância do soluto. 

Diversos métodos têm sido desenvolvidos para eliminar a perturbação causada pela 

dispersão de luz sem recorrer a técnicas de separação de fases, nomeadamente, o uso de 

referência interna, a modelação da dispersão, a análise multicomponente e a 

espectrofotometria derivativa, sendo este último um dos mais eficientes e de mais fácil 

aplicação (122). 

A espectrofotometria derivativa é uma técnica analítica de grande utilidade na análise 

quantitativa e qualitativa de espectros compostos por bandas sobrepostas ou distorcidas por 

interferências. Esta técnica possibilita o melhoramento da resolução de sinais espectrais 

por diminuição da largura das bandas, evidenciando detalhes espectrais e facilitando a 

determinação do valor do comprimento de onda de máxima absorção (À™ax). Permite ainda 

a resolução de bandas sobrepostas, que pode ser conseguida através de métodos 

computacionais, o desdobramento de espectros compostos e, finalmente, facilita a detecção 

de picos afectados pela presença de impurezas, diminuindo ou mesmo anulando, 

interferências espectrais como a dispersão de luz (123"125\ Contudo, é de se referir que a 

utilização da espectrofotometria derivativa também apresenta desvantagens, sendo a 

principal a diminuição da razão sinal/ruído que se torna mais acentuada para derivadas de 

ordem mais elevada, embora esta diminuição possa ser atenuada com a regularização dos 

espectros derivados (126). 

4.1.1.1 Modelos matemáticos para o cálculo dos coeficientes de partição 

O coeficiente de partição molar dos fármacos entre as bicamadas lipídicas dos 

lipossomas e a solução aquosa é definido como: 

_(CJCT)/[L] 
'(cjcT)/M (10) p 
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em que CT é a concentração molar total do fármaco, CL a concentração molar de fármaco 

na fase lipídica, CAq a concentração molar de fármaco na fase aquosa e [L] e [Aq] as 

concentrações molares de lípido e água respectivamente. 

Conforme já se referiu anteriormente, o coeficiente de partição pode ser determinado a 

partir de alterações na absorção do fármaco causadas pela sua ligação às vesículas. 

Nas condições em que é válida a lei de Lambert-Beer, a absorvância (A) de uma 

solução contendo uma dada concentração total de fármaco (Cj), e a um valor fixo de 

comprimento de onda, que é partilhado entre a fase membranar (L) e a aquosa (Aq), é dada 

por: 

A = AL+AAq e/ou A = eL.CL+sAq.CÀq (1.1) 

onde CL e eAq representam as absortividades molares do fármaco na membrana e em 

solução aquosa respectivamente. 

Partindo de uma concentração total de fármaco CT, CT = CL + C^q e definindo e = CL -

eAq, a equação anterior pode ser escrita como: 

A = s.CL+eAq.CT (1.2) 

À diferença entre os valores das absorvâncias dos fármacos na presença e na ausência 

da fase lipídica vai-se chamar AA, que é definida por: 

AA = A-sAq.CT (1.3) 

Daqui obtém-se as seguintes relações AA = CCL e AAmáx = e.Cx. 

Atendendo à definição da constante de partição, pode reescrever-se a equação (1.0) da 

seguinte forma: 

= K s CT [L] ( 1 4 ) 

[Aq]+KP[L] 

Tal como as absorvâncias também as intensidades obtidas após derivação dos espectros 

são proporcionais à concentração de fármaco, desde que os fenómenos de dispersão de luz 

intrínsecos à presença dos lipossomas sejam completamente eliminados. 
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Representando d2Aq / d2X, por D e d2e / d2A, por E, AD e Kp podem relacionar-se através 

de uma expressão formalmente idêntica à anterior: 

AD= r-^ j ^VA (1.5) 
[Aq]+KP [L] 

Os valores de coeficiente de partição, Kp, podem assim obter-se por ajuste da equação 

(1.5) aos dados experimentais obtidos (AD vs [L]), isto para uma dada concentração total 

de fármaco, utilizando-se um método de regressão não linear. 

4.1.2 Determinação de coeficientes de partição por espectrofluorimetria 

Designa-se por luminescência a emissão de luz de qualquer substância a partir de 

estados electronicamente excitados. Formalmente, distinguem-se dois tipos de 

luminescência, consoante a multiplicidade de spin do estado excitado: a fosforescência que 

consiste na emissão a partir de estados tripletos excitados, enquanto que a fluorescência diz 

respeito à emissão a partir de estados singuletos excitados. Assim, a fluorescência ocorre 

sempre que um composto (fluoróforo) contendo duplas ligações conjugadas, geralmente 

moléculas aromáticas, absorve luz de uma determinada energia, transita para um estado 

excitado singleto e ao regressar ao estado fundamental liberta essa energia sob a forma de 

luz. A excitação electrónica é inevitavelmente acompanhada de actividade vibracional e 

rotacional da molécula(39). 

Os parâmetros que melhor caracterizam um fluoróforo são o seu rendimento quântico 

de fluorescência (Ff) e o tempo de vida de fluorescência (t). O rendimento quântico é 

definido como sendo a razão entre o número de fotões emitidos pelo fluoróforo (G) e o 

número de fotões absorvidos pelo mesmo (G+ km-), sendo traduzido por: 

* ,* r / ( r+*J (2.0) 

sendo km a fracção de decaimento não radioactivo de energia durante o regresso ao estado 

fundamental. 

O tempo de vida do estado excitado, corresponde ao tempo dispendido pelos fluoróforos 

no estado excitado antes de regressarem ao estado fundamental e é representado por: 

r = V(r + *„r) (2.1) 
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O rendimento quântico e o tempo de vida dos fluoróforos podem ser alterados por 

diversos factores, capazes de afectar cada uma das constantes (G ou km). Assim, tal como 

os espectros de absorção, também os espectros de fluorescência de um determinado 

fluoróforo pode variar com o solvente ou com o meio em que este se encontre. A 

polaridade dos solventes, bem como o microambiente que rodeia os fluoróferos, podem 

exercer profundos efeitos nos seus espectros de emissão, observando-se, geralmente, 

desvio batocrómicos que são tanto maiores quanto maior for a polaridade do solvente. Por 

outro lado, o rendimento quântico e o tempo de vida de fluorescência diminuem com o 

aumento da polaridade do meio ( '. 

Os fluoróforos em solução encontram-se solvatados pelas moléculas de solvente através 

de atracções dipolares, pela presença de dipolos permanentes ou induzidos no soluto e 

solvente. No estado excitado, os dipolos são normalmente maiores e a sua orientação pode 

diferir da do estado fundamental. Deste modo, as características das interacções alteram-se 

imediatamente após a excitação do fluoróforo, iniciando-se um novo rearranjo molecular. 

Contudo, o tempo de permanência no estado excitado é curto, o que impede as moléculas 

de atingirem um estado energeticamente favorável. As moléculas dos fluoróforos 

regressam assim ao estado fundamental antes de ocorrer um equilíbrio com as moléculas 

que as rodeiam, e um novo equilíbrio é atingido. Durante todos estes processos parte da 

energia absorvida é perdida em cada uma das etapas do equilíbrio, consequentemente, 

quanto maior a interacção entre o fluoróforo e as moléculas que o rodeiam, maiores serão 

as perdas de energia. Espectroscopicamente, esta perda de energia manifesta-se por um 

deslocamento entre os máximos de absorção e emissão, que será tanto mais acentuado 

quanto maior for a polaridade do solvente. O mesmo se aplica relativamente aos 

fluoróforos após localização nas diferentes regiões das membranas fosfolipídicas com 

características de polaridade distintas 

Todas as possibilidades de alteração espectral decorrentes de alterações das 

características moleculares intrínsecas facilitam a determinação de um equilíbrio de 

partição, pois contribuem para a quantificação dos fluoróforos nos diferentes ambientes 

ocupados. Paralelamente, alguns dos problemas relacionados com a detecção/análise em 

sistemas média ou fortemente dispersivos, de difícil resolução pelas técnicas de 

espectrofotometria de UV-Vis, são solucionáveis pelos métodos espectrofluorimétricos, 

visto a emissão de fluorescência ocorrer a maiores comprimentos de onda relativamente 

aos de absorção, dispensando separação de fases ou derivação de espectros. 
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A espectroscopia de fluorescência é actualmente uma das técnicas espectroscópicas 

mais usadas nas áreas nas mais diversas áreas científicas. Apesar das determinações de 

fluorescência não permitirem obter informação estrutural detalhada, a técnica tornou-se 

bastante popular graças à sua elevada sensibilidade e ao facto de se tratar de uma técnica 

não invasiva, permitindo o estudo de amostras in vivo e in vitro em condições biológicas 

naturais. Nas últimas décadas, tem-se também assistido a uma crescente utilização da 

espectrofluorimetria na determinação dos coeficientes de partição de fármacos em sistemas 

organizados, tais como as vesículas lipossómicas'128"131'. 

4.1.2.1 Modelos matemáticos para o cálculo dos coeficientes de partição 

Tal como se referiu, o coeficiente de partição molar de fármaco entre uma fase lipídica 

e um meio aquoso é dado pela equação (1.0). Se as moléculas de fármaco apresentarem 

alterações dos seus espectros de emissão de fluorescência em função da polaridade do 

meio em que se encontram, então os coeficientes de partição podem calcular-se a partir das 

referidas alterações. O cálculo pode efectuar-se recorrendo ao método de regressão não-

linear: 

* A/W(Jl] 
[Aq]+ Kp [L] 

em que os valores de KP são obtidos por ajuste da equação (2.2) aos dados experimentais 

(AI vs [L]) para uma determinada concentração total de fármaco. 

4.2 Topografia das interacções em estruturas organizadas 

A localização membranar das diferentes estruturas constituintes e das moléculas que 

com elas interactuam reveste-se de grande importância para o conhecimento da 

organização e funcionamento dos mais variados sistemas biológicos. 

No caso concreto de moléculas com acção farmacológica, a localização e a extensão da 

interacção desenvolvida com as biomembranas e suas diferentes componentes estruturais 

adquire particular importância na medida que constitui factor determinante para o 

desenvolvimento da sua acção terapêutica. 

Os fármacos distribuem-se entre a fase membranar e a fase aquosa de acordo com as 

suas características hidro-lipofílicas, e desta distribuição resultam diferentes concentrações 

em cada uma das fases e consequentemente o grau de interacção com outras moléculas 
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membranares ou do interior celular. Paralelamente, se o desenvolvimento de determinada 

acção farmacológica depende de uma permeação membranar eficaz, e se esta permeação 

envolve a interacção do fármaco com diferentes componentes membranares, o 

conhecimento da contribuição de cada uma dessas componentes na entrada do fármaco na 

célula é determinante para o desenvolvimento de novas moléculas com maior potência 

terapêutica, mais selectivas e mais eficazes. 

O conhecimento da localização membranar e da interacção de fármacos com diferentes 

constituintes membranares envolve normalmente a utilização de modelos membranares, 

cuja selecção da composição e caracterização estrutural se revestem de grande importância 

para a validade das conclusões extraídas. 

Nesta secção serão efectuadas breves abordagens aos conceitos teóricos relevantes 

relativamente a cada uma das metodologias utilizadas quer para a localização da 

fluoroquinolona Moxifloxacina nas bicamadas dos lipossomas, quer para a detecção de 

OmpF nas bicamadas dos proteolipossomas e ainda para localizar possíveis áreas de 

interacção dos fármacos com OmpF. 

As metodologias utilizadas envolveram a espectroscopia de fluorescência e de 

ressonância paramagnética electrónica, ambas metodologias indirectas que relacionam 

variações às propriedades espectroscópicas de sondas membranares, em presença e na 

ausência, quer dos fármacos quer da porina. 

Os estudos efectuados por fluorescência tiveram por base fenómenos de extinção de 

fluorescência e de anisotropia de fluorescência, métodos de grande utilização em sistemas 

bioquímicos. Por processos de extinção de fluorescência designam-se todos os mecanismos 

baseados em interacções moleculares que conduzem a uma diminuição da intensidade de 

fluorescência de uma amostra. Estes mecanismos incluem reacções de estado excitado, 

rearranjos moleculares, processos de transferência de energia, formação de complexos no 

estado fundamental (estabelecimento de ligação) e desactivação colisional . A 

anisotropia de fluorescência fundamenta-se na determinação do grau de polarização da luz 

emitida por um fluoróforo, após excitação por um feixe de luz também polarizada. A 

anisotropia está directamente relacionada com o grau de difusão rotacional do fluoróforo 

durante o tempo de vida do estado excitado o qual, por seu lado, depende das 

características do meio onde está integrado. 
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4.2.1 Extinção de Fluorescência 

A extinção de fluorescência tem sido amplamente estudada, não só com o objectivo de 

se compreender os fenómenos que lhe estão associados, mas principalmente como fonte de 

informação em sistemas químicos e bioquímicos. 

A extinção de fluorescência pode ser dinâmica (colisional) ou estática. Na primeira 

situação, o estado excitado do fluoróforo é desactivado por colisão (encontro difusivo) com 

outra molécula em solução, o agente de extinção (Q), isto é, ocorre difusão do agente de 

extinção até ao fluoróforo durante o tempo de vida do seu estado excitado e, após o 

contacto o fluoróforo regressa ao estado fundamental sem que haja alteração química das 

moléculas envolvidas no processo. No caso da extinção de fluorescência por processo 

estático, verifíca-se a formação de um complexo não fluorescente entre o fluoróforo e o 

agente de extinção que se mantém mesmo após o regresso ao estado fundamental. 

Quando a extinção é do tipo dinâmica ou colisional os fluoróforos só são afectados no 

estado excitado, não se verificando alterações aos espectros de absorção. No caso da 

extinção ser estática, a formação de complexos fluoróforo-agente de extinção no estado 

fundamental, resulta em alterações aos espectros de absorção (desvios espectrais)(39). 

Em qualquer um destes tipos de extinção de fluorescência existe a necessidade de 

contacto molecular, facto que justifica as inúmeras aplicações desta técnica, 

nomeadamente, ao nível da bioquímica, das quais se destaca a localização de fluoróforos 

em proteínas e nas membranas (39). 

A extinção de fluorescência é um método útil na determinação da acessibilidade (e 

posição) de fluoróforos em membranas ou proteínas. As intensidades de um grupo 

triptofano localizado numa zona hidrófoba de uma proteína ou de uma sonda de membrana 

localizada perto do centro da bicamada serão pouco afectadas por um agente de extinção 

hidrófilo, ao contrário do que acontece com triptofanos na superfície da proteína ou com 

sondas na interface membranar água/lípido (41). 

Extinção de fluorescência dinâmica ou colisional 

Este tipo de extinção de fluorescência ocorre por interacção colisional entre um 

fluoróforo e um agente de extinção de fluorescência. Neste caso, a diminuição da 

fluorescência pode ser relacionada com a concentração do agente de extinção pela equação 

de Stern-Volmer(39): 

FJF-\ = KD fe]or0/r-l = í , r0 [Q] (3.0) 
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onde Fo e F representam a intensidade de fluorescência do fluoróforo na ausência e em 

presença do agente de extinção, respectivamente. Os símbolos t0 e t representam os 

tempos de vida do fluoróforo no estado excitado na ausência e na presença do agente de 

extinção, e kq representa a constante de velocidade do processo de extinção de 

fluorescência. KD é a constante de Stern-Volmer para a desactivação dinâmica e é dada 

pela expressão kq.t0. A constância da razão entre os valores de Fo/F e t0/t constitui 

comprovativo de que a extinção de fluorescência é do tipo dinâmico ou colisional 

Assim, um gráfico Fo/F ou t(/t em função da concentração do agente de extinção [Q] 

origina uma recta com ordenada na origem igual a zero e declive igual a kq.t0. A constante 

bimolecular de velocidade de desactivação (kq) reflecte quer a eficiência do processo, quer 

a acessibilidade do agente de extinção ao fluoróforo, e geralmente apresenta-se com 

valores na ordem dos 1 xlO10 M'V1 (39). Valores menores poderão ser o resultado de uma 

protecção estérica do fluoróforo, enquanto que valores superiores geralmente reflectem a 

existência de interacções envolvendo ligações entre o fluoróforo e o agente de extinção 

Extinção de fluorescência estática 

Neste processo, a extinção de fluorescência é causada pela formação de um complexo 

não fluorescente entre fluoróforo e agente de extinção, que quando absorve luz, volta 

imediatamente ao estado fundamental sem emissão de fotões, fenómeno que pode ser 

traduzido por uma equação do mesmo tipo da equação da extinção dinâmica, mas em que 

Ks é a constante de formação do complexo . 

FJF-I-KM (3.1) 

a dependência de Fo/F em função de [Q] continua a ser linear, tal como para a desactivação 

dinâmica. A distinção entre os dois fenómenos não é óbvia, sendo o método mais seguro a 

determinação dos tempos de semi-vida do fluoróforo pois, enquanto que para a extinção 

dinâmica F0/F = to/t, para a estática t0/t = 1. Esta distinção pode ainda ser conseguida por 

determinação da constante de extinção (Ks ou KD) a várias temperaturas, pois o aumento da 

temperatura faz diminuir a viscosidade dos meios e, consequentemente, aumenta a difusão 

das moléculas, aumentando a constante de extinção dinâmica. Por outro lado, o aumento da 

temperatura diminui a estabilidade dos complexos, diminuindo a desactivação estática. 

Uma outra via de distinção entre os dois tipos de extinção de fluorescência consiste em 

examinar o espectro de absorção do fluoróforo: a desactivação dinâmica afecta apenas o 
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seu estado excitado, não sendo previsíveis alterações ao seu espectro de absorção, 

contrariamente ao que acontece quando há formação de complexo, em que podem ocorrer 

alterações nas bandas do espectro de absorção (39). 

Contudo, existem situações em que a distinção entre os dois mecanismos não é 

conclusiva nem estritamente necessária, pelo que a constante de Stern-Volmer é 

representada por Ksv, referindo-se desactivação dinâmica ou estática(39). 

Desvios à linearidade da equação de Stern-Volmer 

Os processos de desactivação de fluorescência nem sempre são definidos por uma 

relação linear entre Fo/F e [Q], podendo verifícar-se desvios quer positivos (contra o eixo 

das abcissas) quer negativos (a favor do eixo das abcissas), que reflectem a presença de 

fenómenos adicionais ou alternativos aos de desactivação de fluorescência. 

Desvios Positivos. A simultaneidade dos processos estático e dinâmico constitui um 

factor que dificulta a análise de dados de desactivação de fluorescência. Este efeito resulta 

numa curvatura positiva na função de Stern-Volmer. O componente estático pode 

corresponder ao modelo de formação de um complexo ou ao da esfera de acção. A 

primeira situação resulta na seguinte equação (39): 

FjF=\ + {KD+KslQ]+KD.Ks.[Q]2 (3.2) 

outra possibilidade para a descrição deste processo tem por base a teoria da esfera de 

acção, que considera que quando a extensão da desactivação dinâmica é muito elevada, 

pode considerar-se uma esfera de volume V rodeando o fluoróforo, onde a eficácia de 

desactivação é unitária e, se o agente de extinção estiver suficientemente perto do 

fluoróforo aquando da sua excitação, a desactivação é imediata e deixa de ser regida por 

processos de difusão. A conjugação do modelo dinâmico com a esfera de acção resulta na 

seguinte equação (39): 

FjF = {\ + KD[Q])eV[Q] (3.3) 

desta equação obtém-se o valor de KD. 
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Desvios negativos. Estes desvios puderam constituir indicação da presença de 

múltiplas populações de fluoróforos com diferentes acessibilidades ao agente de extinção, 

tal como acontece com os triptofanos de uma mesma proteína mas com localização em 

zonas distintas da estrutura proteica. 

Nesta situação, a intensidade total de fluorescência na ausência do agente de extinção 

de fluorescência (Fo) é dada por: 

F0=FOa+F0b (3.4) 

Na presença do agente de extinção a intensidade de fluorescência da fracção acessível 

(fa) diminui de acordo com a equação de Stern-Volmer, enquanto que a fracção inacessível 

não sofre extinção de fluorescência. Assim sendo, a intensidade observada é dada por: 

P- lOo ,p /-35-) 
1 + AT.fe] " 

sendo Ka a constante de Stern-Volmer da fracção acessível e [Q] a concentração do agente 

de extinção. Da subtracção das equações (3.5) e (3.4) obtém-se: 

AF = F 0 - F = F0a 
KÁQ] 

l + Ka[Ql 
(3.6) 

Do inverso da equação (3.6) seguido da divisão pela equação (3.4) obtém-se a seguinte 

equação: 

F 1 1 
0 - + — (3.7) AF faKa[Q] fa 

sendo fa definida por 

/ . = F°a (3-8) 
Fob+Foa 
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Esta alteração da equação de Stern-Volmer permite então a determinação gráfica de Ka 

e fa a partir do traçado de F0/AF versus 1/ [Q]. 

Correcções matemáticas a possíveis interferências espectrais 

No caso do agente de extinção absorver ao comprimento de onda de excitação do 

fluoróforo torna-se necessário proceder à correcção da respectiva intensidade de 

fluorescência através da aplicação de uma fórmula de correcção para a excitação (U2): 

„ „ AT 1-10 * 
Fe,=F~L- T (4-1) 

AF 1-10"^ 

em que Fex é a intensidade de fluorescência corrigida para a excitação, F a intensidade de 

fluorescência obtida experimentalmente, AT a absorvância de uma solução contendo o 

agente de extinção e o fluoróforo na concentração utilizada nos estudos, ao comprimento 

de onda de excitação do fluoróforo e AF a absorvância de uma solução contendo o agente 

de extinção na concentração utilizada em estudo e ao comprimento de onda de excitação 

do fluoróforo. 

Por outro lado, considerando que o agente de extinção também absorve ao 

comprimento de onda de emissão do fluoróforo terá também que ser considerada a 

seguinte correcção: 

„ 2.303-4, F =F 2. (A y) 
em ex j _ j Q - ^ , ^ ' ^ 

em que Fem é a intensidade de fluorescência corrigida para a emissão e Ao a absorvância de 

uma solução contendo o agente de extinção, na concentração usada nos estudos, ao 

comprimento de onda de emissão do fluoróforo. 

4.2.1.1 Agentes de extinção de fluorescência 

Existe uma grande variedade de moléculas ou iões capazes de actuar como agentes de 

extinção de fluorescência. De entre os agentes de extinção de fluorescência mais estudados 

referem-se, como exemplos, o oxigénio molecular, a acrilamida e os átomos pesados como 

o iodo e o bromo. 
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Devido à grande variedade de substâncias existentes, é comum referir-se combinações 

fluoróforo-agente de extinção para cada sistema em estudo, sendo importante referir que 

nem todos os fiuoróforos sofrem extinção de fluorescência pelos mesmos agentes, pois o 

fenómeno de extinção depende do mecanismo de extinção envolvido que, por sua vez, está 

relacionado com as propriedades químicas das moléculas envolvidas no processo 

Nos estudos efectuados em estruturas organizadas é muito importante salientar-se que a 

eficácia da extinção depende fortemente da acessibilidade do agente de extinção face ao 

fluoróforo (39). Adicionalmente, a obtenção de informação, sobre a localização membranar 

de uma dada substância ou dos acontecimentos em torno do ambiente estrutural de um 

triptofano de uma qualquer proteína, através da utilização de metodologias de extinção de 

fluorescência, tem por base a utilização de agentes de extinção com diferentes 

características de acessibilidade ao fluoróforo, quer no que se refere ao seu tamanho quer à 

sua carga eléctrica, de forma a se tirarem elações das diferenças nos resultados obtidos 

Relativamente aos ensaios efectuados neste trabalho, destinados ao reconhecimento da 

localização da moxifloxacina na membrana e à definição do local de interacção das 

quinolonas com OmpF, foram utilizados como agentes de extinção da fluorescência 

emitida pela moxifloxacina e pelos triptofanos de OmpF, o ião iodeto e a acrilamida. 

Tanto a acrilamida como o iodeto constituem agentes de extinção hidrossóluveis, 

porém apresentam características bastante distintas quer no que respeita à presença de 

carga eléctrica, quer ainda na sua eficiência de extinção de fluorescência em meio 

membranar. Assim, embora normalmente se assuma que o Kl actua como agente de 

extinção de fluorescência apenas em ambientes hidrofílicos, existem fortes argumentos a 

favor da sua capacidade de penetração membranar e extinção de fluorescência de 

fiuoróforos membranares, tendo-se sugerido a formação de um gradiente de concentração 

em função da profundidade membranar. Esta ideia é sustentada pelo coeficiente de partição 

lípido/fase aquosa do Kl em vesículas de EPC, correspondente a um valor de Kp= 6 ± 4, e 

também, pelos estudos de extinção de fluorescência levados a cabo com o iodeto 

relativamente às sondas de ácidos n-9-antroiloxiesteáricos (2, 3, 6, 7, 9, 10, 12-AS) entre 

outras sondas membranares, em que se evidenciou a sua capacidade de extinção de 

fluorescência em ambientes membranares (39' 134). Paralelamente, dada a natureza de ião 

negativo, a extinção de fluorescência pelo iodeto é susceptível de modulação pelas cargas 

eléctricas envolventes do fluoróforo, com os ambientes ricos em cargas negativas a 

resultarem numa diminuição da eficiência de extinção de fluorescência pelo iodeto, 

enquanto que a presença de cargas positivas desencadeia aumentos. Assim, a 
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acessibilidade definida pelo KSv que genericamente depende do impedimento estérico, no 

caso de agentes de extinção de fluorescência com carga efectiva, como o iodeto, depende 

também das cargas locais em torno do fluoróforo(133). 

Quanto à acrilamida, trata-se de um agente de extinção de fluorescência não carregado, 

de características polares e hidrossolúvel, do qual não se espera que permeie a zona 

hidrofóbica das bicamadas. A experiência tem confirmado tal previsão já que não se 

verifica extinção de fluorescência pela acrilamida à sonda membranar 12-AS (39). A 

acrilamida é frequentemente utilizada em estudos de extinção de fluorescência envolvendo 

proteínas pois é-lhe reconhecida elevada eficiência de extinção de fluorescência dos grupos 

indol proteicos por via predominantemente colisional. A sua eficiência de extinção de 

fluorescência das proteínas demonstra-se independente da polaridade do microambiente 

que envolve os triptofanos, revelando-se condicionada, apenas, por possíveis 

impedimentos estéricos inerentes à estrutura proteica(135). 

4.2.1.2 Extinção de fluorescência em estruturas organizadas 

São numerosos os estudos envolvendo a técnicas de extinção de fluorescência 

aplicados a meios como micelas, monocamadas, vesículas lipossómicas, membranas 

naturais, células e proteínas e que contribuem para a compreensão das suas propriedades 

dinâmicas e estruturais. 

O fundamento para o método de extinção de fluorescência em estruturas organizadas 

envolve um fluoróforo solubilizado no interior da estrutura ou adsorvido à sua superfície, 

cuja fluorescência é desactivada pela presença de um soluto que pode estar partilhado entre 

a fase organizada e o solvente. A velocidade e/ou extensão com que o agente de extinção 

penetra na estrutura, bem como a velocidade de difusão do fluoróforo, vão determinar a 

cinética do processo de extinção (116). 

Embora em sistemas heterogéneos se apliquem geralmente os modelos desenvolvidos 

para as soluções, essa transposição deverá ser efectuada com ponderação, pois apesar de 

uma molécula relativamente pequena poder ter um comportamento na membrana 

semelhante ao que teria em solução homogénea, o mesmo não se verifica para moléculas 

de maiores dimensões com uma orientação definida que deve mover-se apenas 

transversalmente no plano da membrana(136). 

Por outro lado, tem-se ainda de levar em consideração que a bicamada lipídica é 

constituída por uma sucessão de microambientes distintos, e que diferenças ao nível das 

eficácias relativas de desactivação para uma série de sondas de fluorescência podem 
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apenas reflectir a influência de um gradiente de microviscosidade desde a superfície até ao 

centro da bicamada. 

Implicações matemáticas na análise de resultados 

Os resultados de um processo de extinção de fluorescência dinâmica ou colisional são 

sempre analisados de acordo com a equação clássica de Stern-Volmer (3.0). Porém, no 

caso do agente de extinção se particionar entre a fase aquosa e a fase membranar, a 

extinção de fluorescência é determinada apenas pela sua concentração na fase lipídica e a 

equação de Stern-Volmer estará então relacionada com a concentração local de agente de 

extinção: 

FjF-l=KD[Q]m (5-°) 

sendo [Q]m a concentração efectiva do agente de extinção na fase membranar. [Q]m é 

calculado a partir da concentração total de agente de extinção [Q]t através de um factor de 

correcção Cf, [Q]m = [Q]t
 x Cf(,30). O factor de correcção é dado pela expressão: 

C / = 
' , Kpn[L] 

V \-yL[L]+KpyL[L]) \-ÏL[L) 

Kp (5.1) 

em que y L é o volume molar do lípido, [L] é a concentração molar do lípido e Kp é o 

coeficiente de partição do agente de extinção. 

4.2.1.3 Extinção de fluorescência de proteínas 

Consequência da elevada sensibilidade do triptofano ao seu meio envolvente, a 

fluorescência intrínseca das proteínas constitui actualmente uma importante ferramenta de 

estudo da estrutura, funcionamento e interacção das proteínas com o meio que as envolve. 

Através das alterações ao espectro de emissão de uma proteína é possível detectar-se desde 

alterações conformacionais, associação/dissociação de subunidades constituintes, ligação 

de substratos, desnaturação proteica entre outras situações. 

A extinção de fluorescência tem sido amplamente utilizada como forma de determinar 

a localização dos triptofanos na disposição conformacional das proteínas. A base comum 

aos diversos procedimentos consiste em recorrer a agentes de extinção hidrossóluveis que 

dificilmente penetram numa matriz proteica hidrofóbica, em que, portanto, a ocorrência de 
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extinção de fluorescência é reveladora de uma localização dos triptofanos relativamente 

exposta à fase aquosa. Paralelamente, o facto de os agentes de extinção de fluorescência de 

características polares se mostrarem eficazes na extinção de fluorescência apenas de 

triptofanos periféricos, realça também a utilidade desta técnica na resolução de espectros 

de emissão compostos resultantes da presença de triptofanos com diferentes localizações, 

situação frequente na análise da fluorescência de proteínas. 

O pleno conhecimento das componentes de um espectro de fluorescência de uma 

proteína permite a sua utilização na análise de resultados de estudos posteriores que 

exploram desde a componente estrutural, até aos parâmetros de funcionamento e 

estabilidade e interacção com eventuais substratos. 

4.2.1.4 Transferência de Energia de Ressonância (RET) 

A transferência de energia de ressonância constitui outro importante processo que 

ocorre no estado excitado do fluoróforo, e que se verifica sempre que o espectro de 

emissão do fluoróforo (dador) se sobrepõe ao espectro de absorção de uma outra molécula 

presente em solução (aceitador). 

Um processo de transferência de energia de ressonância não é o resultado da absorção 

da emissão do dador pelo aceitador, mas antes a relação entre o dador e o aceitador que é 

estabelecida através de interacções dipolo-dipolo no estado excitado. Assim, a eficiência 

de transferência de energia é determinada pela distância entre dador e aceitador e pela 

extensão da sobreposição espectral (Figura 1-21) descrita em termos de distância de Fõrster 

(Ro)(39). 

Fluorescência do <J(M Absorção do 
dador aceitador 

Comprimento de Onda (k) 

Figura 1-21: Representação esquemática da sobreposição espectral característica de uma situação de RET. 

A grande utilidade da RET reside nesta acentuada dependência da eficiência do 

processo com a distância entre o dador e o aceitador, o que permite a determinação de 
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distâncias à escala molecular, de concentrações superficiais, de associações/ligações, 

agregação e heterogeneidade de distribuição de componentes em ambientes membranares 
(41)_ 

As distâncias críticas de transferência estão normalmente compreendidas entre os 15-

60 Â, sendo comparáveis à espessura das membranas biológicas. Assim, os fenómenos de 

transferência de energia de ressonância têm sido utilizados como indicadores de 

proximidade para se estimar distâncias entre dador e aceitador e possibilitando inferir sobre 

a localização de fármacos recorrendo a sondas de fluorescência de localização conhecida 

(39,137) jyja|s u m a y e z g e ( j e s t a c a qu e a s s o n d a s de fluorescência poderão ser intrínsecas ao 

sistema, como acontece com as proteínas membranares, nesses casos, para além da 

definição da localização membranar do fármaco, é possível inferir sobre a sua proximidade 

ou mesmo interacção com a própria componente proteica. 

A teoria referente à transferência de energia de ressonância é complexa mesmo nos 

casos mais simples que incluem dadores e aceitadores em posições fixas e portanto 

caracterizadas por uma distância definida. A complexidade aumenta significativamente em 

sistemas em solução onde a distribuição de distâncias entre dador e aceitador são aleatórias 

verificando-se que ocorre maior transferência de energia para pares de dador/aceitador 

mais próximos entre si. Neste tipo de situação, a concentração de aceitadores adquire 

grande importância pois determina a proximidade entre dador e aceitador(39' \ Apesar da 

complexidade inerente à teoria de RET, existem alguns conceitos e relações matemáticas 

que são comuns às diversas situações e que importa salientar para uma melhor definição do 

processo. 

A constante de velocidade da transferência de energia (kT) é determinada em função da 

distância dador/aceitador (R) e, entre outros parâmetros, pelo grau de sobreposição 

espectral descrito em termos de distância crítica de transferência ou raio de Fõrster (Ro) 

pela equação: 

1 / D \ 6 

k T = — W (s"1) (6.0) 
* D \ R ) 

sendo R a distância entre o dador e o aceitador e tD o tempo de semi-vida do dador na 

ausência do aceitador. 

A eficiência de transferência de energia para um par dador/aceitador, separados por 

uma distância R, é dada por: 
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E = ^r^ (6-1) 
R6

0 +R6 

sendo o raio de Fõrster calculado através da equação: 

R0 =0,21 \[K2n-^0j{X)Y (Á) (6.2) 

■ 2 
em que K é o factor que descreve a orientação espacial relativa dos dipolos de transição 

do dador e aceitador, que é igual a 2/3 no limite dinâmico isotrópico, F é o rendimento 

quântico de fluorescência do dador na ausência do aceitador (este valor é de 0,13 para o 

triptofano), n é o índice de refracção do meio, que se assume ser 1,4 para moléculas 

incorporadas em membranas biológicas e J (k) expressa o grau de sobreposição entre o 

espectro de emissão do dador e o de absorção do aceitador e é dado pela expressão: 

j(Â) = JFD(X)eA(X)À*dA (6.3) 
o 

em que FD (A.) é o espectro de fluorescência normalizado do dador, e (X) é o coeficiente de 

extinção molar (dm3mor1cm1) do aceitador ao comprimento de onda X. 

A eficiência de transferência de energia (teórica) é calculada a partir do grau de 

extinção de fluorescência do dador induzido pela presença do aceitador, de acordo com a 

seguinte equação: 

]ljf)it 
E = *-f- = i (6.4) 

D ]lD(t)dt 

onde IDA corresponde ao decaimento da intensidade de fluorescência do dador na presença 

do aceitador, ID corresponde ao decaimento da intensidade de fluorescência do dador na 

ausência do aceitador. 

Para uma distribuição bidimensional e aleatória de aceitadores a equação que descreve 

o decaimento de fluorescência do dador é(39): 
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/ZMW = C XP — c 
KTD J 

(6.5) 

com 

(~,\ 
c = Y n R0 n (6.6) 

v-v 

onde n é a concentração superficial de aceitadores e G representa a função gama completa. 

A eficiência de transferência de energia em estado estacionário (experimental) é 

determinada a partir da intensidade de fluorescência relativa do dador na ausência (FD) e na 

presença (FDA) do aceitador: 

E = 1-^- (6.7) 

Os valores de FDA são obtidos após correcção das intensidades de fluorescência uma 

vez que o aceitador absorve ao comprimento de onda de excitação do dador 

Em grande parte das situações de RET a distribuição de aceitadores em torno do dador 

não tem contornos aleatórios, sofrendo influências quer de uma localização espacial 

definida do dador, ou por divisão em diferentes populações de aceitadores eles próprios 

com posicionamentos distintos em relação ao dador, ou por particularidades estruturais da 

estrutura em que se insere a molécula dadora que delimitam o acesso dos aceitadores, ou 

mesmo pelo estabelecimento de interacção/ligação entre o dador e aceitadores. As 

situações referidas constituem apenas alguns exemplos das inúmeras situações particulares 

de RET que podem ocorrer, o que salienta a complexidade deste tipo de análise e a 

necessidade da criação de modelos específicos para cada situação em particular. Assim, 

numa primeira abordagem a uma situação de RET, e supondo uma análise segundo os 

parâmetros mais simples, a comparação das eficiências de transferência de energia teóricas 

e experimentais resulta, normalmente, numa notória disparidade dos dois traçados gráficos 

(Figura 1-22). 
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u-r . 1 . 1 . 1 . 1 . 1 
0.000 0.001 0.002 0.003 0.004 0.005 

« A / Â 2 

Figura 1-22: Eficiência de transferência de energia em função da quantidade de aceitador. Comparação 

das eficiências teóricas e experimentais. 

Na tentativa de justificar as disparidades entre os valores previstos teoricamente e os 

experimentais são criados diferentes modelos fundamentados na situação particular em 

análise. 

Constantes de ligação a partir de determinações de RET: Proteínas membranares e 

seus substratos 

Em algumas situações de RET, a disparidade das eficiências de transferência de energia 

teórica e experimental encontram suporte teórico em modelos que contabilizam um 

contributo proveniente duma ligação entre dador e aceitador. Nessa situação, uma análise 

detalhada da extensão do efeito de extinção de fluorescência do dador induzido em 

presença do aceitador permite o cálculo de uma constante de ligação (Kijg) entre estas duas 

moléculas. 

Em determinações em que o dador se encontra em ambiente membranar (caso das 

proteínas membranares), e aí desenvolve a sua interacção, o RET verificado é o resultado 

de duas contribuições distintas: dos aceitadores que particionam na bicamada lipídica e que 

consequentemente se encontram em maior concentração em torno do dador, e dos 

aceitadores em solução, já que a eficiência de RET se mantém a distâncias que podem ir 

até ~100 Â, tudo dependendo do raio de Fõrster entre o par dador-aceitador (39). Apenas a 

primeira das referidas contribuições se mostra relevante para a determinação de uma 

eventual constante de ligação entre dador e aceitador, assim, alguns formalismos relativos 

à eliminação da contribuição da fracção de aceitadores não membranares para os valores 

experimentais obtidos, têm de ser considerados aquando do cálculo das eficiências de RET. 
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Os moldes a seguir para eliminar esta contribuição serão específicos de cada sistema em 

estudo, sendo desenvolvidos de acordo com as particularidades geométricas de cada 

sistema. De acordo com estes pressupostos, o decaimento de fluorescência do dador em 

presença dos aceitadores (/DA(Í)) é descrito por: 

'm (0 = r-h (t\pligad0 it).pllvre (0+(i - r)-iD (t).pliWe (0 (6.8) 

em que Z'DA e /D representam os decaimentos de fluorescência em presença e na ausência de 

aceitadores, y representa a fracção de dador ligado ao aceitador e piigado constitui a 

contribuição, para a transferência de energia total, dos aceitadores ligados aos dadores e 

Piivre representa a contribuição, para a transferência de energia total, dos aceitadores livres 

em solução e aleatoriamente distribuídos por planos distintos (/') daquele em que se 

encontra o dador(138). 

r livre *■ *-exp - 2 2 r l-exm-t.bj.a I 
n2.n.w.x. I K— L 

í a3 
da (6.9) 

onde bt = (i?0
2 /w, ) zD

i/3, «2 representa a densidade de aceitador em cada folheto da 

bicamada lipídica, w\ designa as distâncias entre o plano dos dadores e o plano dos 

aceitadores e Re representa o raio de exclusão do dador ( área em torno do dador da qual os 

aceitadores estão excluídos). Este raio de exclusão é particularmente importante em 

estudos de RET envolvendo pares proteína-ligando, com proteínas de dimensões 

comparáveis ao raio de Fõrster para o respectivo par. 

Para se proceder ao cálculo das contribuições de piivre e piigado para o valor total de RET 

torna-se necessário formular um modelo que se ajuste ao par em estudo e que seja capaz de 

descrever as posições dos dadores e aceitadores na bicamada lipídica. Nesse contexto irá 

proceder-se à descrição do modelo assumido para a interacção OmpF/Ciprofloxacina (CP). 

No caso concreto da porina OmpF, esta proteína tem os seus aminoácidos aromáticos 

localizados em duas faixas que circundam as extremidades de cada um dos poros na 

interface lípido/água, distando 25 Â uma da outra (l39). Os dois triptofanos (Trp61 e Trp214) 

presentes em cada um dos seus monómeros têm localização na mesma faixa aromática 
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assumindo-se que se encontram no mesmo plano, e a cerca de 12,5 Â do centro da 

bicamada lipídica. 

Por sua vez, a incorporação da CP em lipossomas, revela uma localização da QN ao 

nível da região das cabeças polares dos fosfolípidos (l40), o que significa que se tratando de 

lipossomas de DMPC terá uma localização a cerca de 18 Â do centro da bicamada. Assim, 

para os cálculos de RET esta constituíra a posição no plano dos aceitadores, assumindo-se 

os valores de 5,5 e 30,5 Â para w\ e w2, respectivamente (Figura 1-23). O modelo em causa 

assume, ainda, que apenas a fracção de CP ligada a OmpF poderá estar presente na área da 

bicamada em que se insere OmpF. 

I) Contribuição para a transferência de energia OmpF da fracção livre de CP 

ÎQJmeïl. 

Para o Trp , de localização na interface do trímero o raio de exclusão para a fracção de 

CP livre (Re) assume o valor de 30 Â que corresponde ao valor aproximado do diâmetro de 

um monómero de OmpF no plano da bicamada (14l) (Figura I-23B). Para o Trp214 de 

localização na periferia do trímero a distribuição da fracção de CP livre em seu redor terá 

uma distribuição cilíndrica e assimétrica. Esta diferença na forma como os aceitadores 

livres se distribuem relativamente, a cada um dos triptofanos e portanto na diferente forma 

como cada um dos Trp é afectado, só se torna evidente recorrendo-se a simulações de RET 

que contabilizem /¾^ relativamente a cada um dos triptofanos. 

Figura 1-23: Representação esquemática da localização dos dadores e aceitadores relativamente ao 

plano membranar e na estrutura proteica. A) Posição dos dadores (Trp214 e Trp61) e aceitadores 

(Ciprofloxacina) na bicamada de DMPC. No modelo estipulado cada um dos monómeros de OmpF é 

aproximado à forma geométrica de cilindro com um raio de 30 Â. B) Visão de topo do trímero de OmpF, 

representado de acordo com os pressupostos do modelo de RET assumido. Adaptado da referência [ 142]. 
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Para o Trp61 a contribuição para o RET da fracção livre é obtida por simples 

substituição na equação (6.9) de i = 2, wi = 5,5 Â, w2 = 30,5 Â e Re = 30 Â. Para o Trp 

existe ainda uma grande fracção da bicamada que está ocupada pela proteína e portanto 

inacessível aos aceitadores. Contudo, o arranjo da estrutura proteica em torno deste Trp já 

não é simétrico como acontecia com o Trp61, e portanto o cálculo da contribuição de 

energia transferida para a fracção livre de CP adquire contornos distintos: 

'livre ■w-n exp -2nn2wf 

j exP 

w/Jwf+fij, 

J . 1-exp 
V TD J 

í r. A 
R 

KWiJ 
a fia) da -

V TD J 
a 

\WU 
f(a)a ida 

(6.10) 

Portanto, nesta situação pu^e representa a contribuição de RET para o decaimento da 

fluorescência do dador localizado na periferia da proteína de raio Rp e devida à presença de 

aceitadores distribuídos aleatoriamente em i planos distintos (Para detalhes da derivação 

desta componente e da função f[a) consultar referência 142). 

A aplicação das equações (6.4), (6.8), (6.10) permitirá obter as eficiências teóricas da 

RET para a fracção de aceitadores de distribuição aleatória. 

II) Contribuição para a transferência de energia OmpF da fracção de CP 

especificamente ligada à estrutura proteica ípij^J: 

Para se quantificar a contribuição relativa à fracção de CP especificamente ligada a 

OmpF para a RET total, torna-se necessário relacionar a constante de ligação do antibiótico 

a OmpF (KpC) com o factor y (fracção de OmpF ligada à CP): 

(l + [OmpF].KPC + [CP\KPC)±V(-1 - [OmpF].KPC - [CP].KPC f - 4K2
PC [OmpF][CP] 

2.KPC[OmpF] 
Total 

(6.11) 

Na equação acima [OmpF]Totai e [OmpF] representam, respectivamente, as 

concentrações total e livre de OmpF, e [CP] é a concentração de CP livre. Assume-se que 
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apenas se formam complexos OmpF/CP na proporção 1:1 de acordo com o demonstrado 

por estudos prévios (l43). 

A ligação da CP a OmpF irá afectar os diferentes triptofanos do trímero de forma 

distinta, pois as respectivas distâncias entre o antibiótico e cada um dos triptofanos serão, 

obviamente, diferentes. Consequentemente, também para o cálculo de piigado terá de se 

considerar duas contribuições distintas relativas ao Trp214 e ao Trp61. Assumindo que pelo 

menos um dos triptofanos de OmpF é parte integrante de um hipotético local de ligação 

com a molécula de CP, e portanto sofre total extinção da sua fluorescência, e que há apenas 

uma única molécula CP ligada a OmpF por cada evento analisado, podem sujeitar-se a 

análise duas hipóteses distintas: 

I) O local de ligação da CP tem localização próxima da zona central do trímero, e por 

ligação do antibiótico ocorre total extinção de fluorescência dos três Trp61 de OmpF 

(distância do Trp61 à CP « R0) (Figura I-24A), restando apenas a fluorescência dos três 

Trp localizados a cerca de 30 Á (d\, raio do trímero) da molécula de CP; 

II) o local de ligação da CP é próximo da interface proteína / lípido (Figura I-24B), a 

sua ligação à proteína irá desencadear a extinção da fluorescência de um dos Trp214, 

ficando o antibiótico localizado a cerca de 30 Â \d\) dos Trp61 e a 52 Â (efe) dos outros 

dois Trp214; 

Figura 1-24: Representação esquemática do trímero de OmpF com destaque para os possíveis locais de 

ligação da CP, para cada uma das hipóteses formuladas. A) Hipótese I, local de ligação da CP próximo da 

interface do trímero, completa extinção da fluorescência dos Trp61; B) Hipótese II, local de ligação da CP na 

periferia do canal, próximo de um dos Trp214. Adaptado da referência [142]. 

Assim, a contribuição para o RET da fracção ligada, será obtida, respectivamente, para 

cada uma das hipóteses pelas seguintes expressões: 
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Hipótese I 

( 

p' ,« (0 = exP 
Ligado (Trp214) V " l y 

6 \ 

(6.12) 

Hipótese II 

( 

(t) = exp 
6K Ligado (Trp01) 

fR.^ 
6 \ 

D V " i / 

(6.13) 

( 

Ligado (Trp214) 
(t) = exp 

v " 2 y 

6 \ 

(6.14) 

Através do exemplo exposto depreende-se que esta metodologia é adequada não só ao 

exemplo concreto que se descreveu, mas também a outras proteínas similares (as porinas 

da membrana externa bacteriana apresentam elevada homologia estrutural), tudo 

dependendo da aplicação das devidas adaptações a eventuais diferenças na geometria 

estrutural proteica. 

4.2.2 Anisotropia de Fluorescência 

As medições de anisotropia integram a vasta gama das aplicações bioquímicas da 

técnica de fluorescência, fornecendo informações que vão desde a fluidez de membranar, 

até à localização membranar de proteínas e fármacos. 

A anisotropia de fluorescência fundamenta-se na determinação do grau de polarização 

da luz emitida por um fluoróforo, após excitação por um feixe de luz também polarizada, 

estando directamente relacionada com o grau de difusão rotacional do fluoróforo durante o 

tempo de vida do seu estado excitado, o qual, por seu lado, depende das características do 

meio onde está integrado. 

O fenómeno de anisotropia de fluorescência tem por base o princípio da excitação 

fotosselectiva de fluoróforos por luz polarizada, sendo determinada pelo grau de 

polarização da luz emitida (39). Ou seja, os fluoróforos absorvem preferencialmente fotões 

cujos vectores eléctricos estão alinhados paralelamente aos seus momentos de transição, 
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que têm uma orientação definida relativamente aos eixos moleculares. Em soluções 

isotrópicas, os fluoróforos encontram-se orientados aleatoriamente. Após excitação com 

luz polarizada ocorre excitação selectiva das moléculas de fluoróforo cujo dipolo de 

transição é paralelo ao vector eléctrico de excitação. Esta excitação selectiva resulta numa 

população parcialmente orientada de fluoróforos excitados, e consequentemente numa 

emissão de fluorescência parcialmente polarizada (4I). Contudo, diversos factores 

contribuem para a despolarização da fluorescência emitida, de entre os quais se destaca a 

difusão rotacional dos fluoróforos por se tratar de uma das causas mais comuns de 

despolarização (Figura 1-25). Assim, os valores de anisotropia reflectem o deslocamento 

angular médio de um fluoróforo que ocorre entre a absorção e a emissão subsequente de 

um fotão( . 

A * 
Excitação \ . 

Fotosselectiva . / 

Radiação Incidente 
Verticalmente 

Polarizada 

Radiação Emitida 
Verticalmente 

Polarizada 

Redução do Grau de 
Polarização da Radiação 

Emitida 

Figura 1-25: Despolarização da radiação emitida por difusão rotacional. 

Quando um fluoróforo é excitado com luz verticalmente polarizada (segundo uma 

coordenada arbitrária), a despolarização da emissão pode ser avaliada interpondo entre a 

amostra e o fotomultiplicador (análise) um polarizador orientado com a mesma direcção 

(vertical) ou com direcção ortogonal (horizontal) à do polarizador de excitação. Nestas 

condições, as intensidades de fluorescência colhidas no fotomultiplicador, Ivv e IVH, 

respectivamente, dependem da: orientação relativa dos vectores momento dipolar no 

estado fundamental (f) e no estado excitado (f) (Figura 1-25), bem como da redistribuição 

de orientações do vector momento de transição para a emissão relativamente à direcção de 

observação. Assim, a anisotropia (r) é definida pela seguinte relação entre as intensidades 

de fluorescência relativas: 

r = 
1 yy "P Z.I y^j .Kj 

(7.0) 
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Uma vez que grande parte das determinações de anisotropia é efectuada em estado 

estacionário, a anisotropia pode ainda ser interpretada com base na microviscosidade do 

meio através da aplicação da equação de Perrin: 

^ = 1 + - sendo (7.1) 
r 0 

e = ̂ - (7.2) 
RT 

em que ro é o valor de anisotropia que se esperaria na ausência de rotação, t o tempo de 

vida do fluoróforo, G é o tempo de correlação rotacional do fluoróforo, sendo rj a 

microviscosidade do meio, V o volume da unidade rotacional, R a constante dos gases 

perfeitos e T a temperatura absoluta. 

Considerando as moléculas como esferas em solução homogénea, Perrin demonstrou 

que a anisotropia de fluorescência em estado estacionário, r, está relacionada com o tempo 

de vida do fluoróforo (t) que contabiliza o tempo característico para a emissão, e com a 

fluidez do meio (considerado continuo e isotrópico), que quantifica a mobilidade do 

mesmo (39'127). Ou seja, a luz polarizada excita selectivamente momentos dipolares com a 

mesma orientação que a sua, os quais irão emitir luz durante o seu tempo de vida no estado 

excitado (t). Inicialmente, a luz emitida tem polarização paralela à luz incidente e portanto 

o valor de r é elevado. Através da difusão rotacional, a orientação dos dipolos das 

moléculas a emitir torna-se progressivamente mais desordenada e o valor da anisotropia 

vai decrescendo. Se assumirmos os fluorofóros em meio isotrópico, então a distribuição 

final também será isotrópica originando-se valores nulos de anisotropia. Porém, num meio 

não isotrópico, quanto maior a viscosidade do meio (maiores valores de 0) maior será a 

preservação da quantidade de anisotropia inicialmente criada, originando-se valores 

elevados de anisotropia final(14 . 

A anisotropia mede, portanto, a quantidade de rotação molecular durante o tempo de 

vida do estado excitado da molécula, sendo sensível à rigidez do meio molecular bem 

como à forma e tamanho do fluoróforo (41). Assim, em última análise, o parâmetro 

ajustável da equação, a anisotropia (r), é função da microviscosidade "sentida" pelos 

fluoróforos na pseudo fase lipídica, e está directamente relacionada com as interacções 

com as moléculas existentes na sua vizinhança. Este método revela-se um dos mais 
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indicados para a detecção de alterações membranares decorrentes da inclusão de moléculas 

externas na sua organização estrutural. 

Os resultados de anisotropia de fluorescência (r) são sempre analisados pela equação 

(7.0): 

r=Iyy_lmG_ 
lyy I Z.I yfj .KJ 

sendo Ivv e IVH as intensidades de luz medidas paralela e perpendicularmente ao feixe de 

excitação polarizado na vertical e G um factor de correcção que corresponde à 

sensibilidade do sistema de detecção para a luz polarizada, na vertical e horizontal. O 

factor de correcção G é definido pela razão entre os componentes verticais e horizontais 

quando a luz de excitação está polarizada na direcção horizontal(39): 

G-J^ (73) 
* HH 

Em ambiente membranar, a anisotropia depende da composição química e da fase em 

que se encontra a membrana. Consequentemente, as medidas de anisotropia são 

frequentemente usadas no estudo das propriedades e interacções das diferentes moléculas 

com as membranas. Na realidade, em ambiente membranar, os valores de anisotropia não 

reflectem apenas a velocidade de rotação da prova na membrana, mas antes revelam a 

extensão da restrição imposta à rotação da sonda pelo ambiente anisotrópico da membrana 
(39) 

As sondas ligadas a membranas apresentam um comportamento particular, isto é, as 

anisotropias destas sondas não decaem até valores nulos. Este comportamento ocorre, em 

contraste com as sondas em soluções isotrópicas, porque nas membranas as sondas não 

podem rodar livremente (Figura 1-26). A extensão da rotação é frequentemente limitada 

pelo ambiente anisotrópico da membrana<39). 
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e 

Figura 1-26: Variação da anisotropia de fluorescência em função do tempo. Linha a tracejado 

corresponde à lei de Perrin. Os símbolos r0, r8 e 0 correspondem, respectivamente, às designações de valor 

máximo de anisotropia (ausência de difusão rotacional), valor limite de anisotropia (coerente com uma 

situação de ambiente anisotrópico) e tempo de correlação rotacional. Adaptado da referência [144]. 

Para moléculas em ambiente membranar, o valor final da anisotropia de fluorescência 

(r8 ) fornece informação sobre a ordem estrutural da membrana, enquanto que o tempo de 

correlação rotacional (9) irá facultar informação sobre as propriedades cinéticas como a 

microviscosidade (rj). Assim, anisotropias diferentes de zero podem ser interpretadas em 

termos de parâmetro de ordem (S) da membrana ' . 

S2=- (7.4) 

em que, para sondas membranares como o DPH (e seus derivados) com orientação paralela 

à das cadeias hidrocarbonadas dos lípidos, r% é definido por . 

r = 9/ r _ 1/ r°° /8 r / 2 0 
(7.5) 

Expressão valida a uma dada temperatura constante e assumindo a TÁ = 8 para o DPH 

inserido em fase lipídica( \ 
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4.2.2.1 Sondas de Fluorescência: sondas de fluidez ou de anisotropia de 

fluorescência 

A fluorescência emitida por um determinado fluoróforo contém informações 

relacionadas não apenas com o fluoróforo, mas também relativas às moléculas que o 

rodeiam. Desta forma, o fluoróforo quando posicionado em determinado local de interesse 

e depois de devidamente conhecidas as suas características quanto à emissão de 

fluorescência, pode ser utilizado na obtenção de informação sobre as ocorrências do meio 

envolvente, sendo então designado como sonda de fluorescência. 

As sondas permitem obter uma grande variedade de informações através da análise dos 

seus espectros de excitação, de emissão, do seu rendimento quântico de fluorescência, do 

tempo de vida e da polarização. Assim, o conhecimento adequado dos processos de 

fluorescência permite obter informações sobre a fluidez membranar, a viscosidade e 

polaridade dos solventes, perturbações membranares, a distância entre cromóforos, etc. 
(127)_ 

Nos sistemas biológicos distinguem-se dois tipos de sondas, as sondas intrínsecas, tais 

como proteínas e polipeptídeos contendo resíduos de triptofano e tirosina (fluoróforos 

naturais do sistema), e as sondas extrínsecas, moléculas fluorescentes adicionadas ao 

sistema. 

A utilização de um determinado fluoróforo como sonda de fluorescência extrínseca em 

sistemas de organização membranar implica que o fluoróforo obedeça a alguns requisitos: 

a) possuir um elevado coeficiente de partição membrana/solução aquosa, de modo a que a 

sua incorporação membranar seja praticamente completa, ou então apresentar um 

rendimento quântico em fase aquosa praticamente nulo; b) ter um valor de rendimento 

quântico na membrana elevado, para que a razão sinal/ruído seja aceitável; c) possuir 

bandas de absorção e de fluorescência distintas das do sistema membranar em estudo; d) 

ser sensível à propriedade membranar que se pretende estudar; e) a sua integração 

membranar não deverá provocar alterações na normal organização da bicamada; f) deve 

apresentar-se com elevado grau de pureza; g) não deve sofrer fotodegradação ou 

fotodimerização durante a excitação; h) devem ter localização membranar fixa e conhecida 
(43,127) 

Actualmente existe uma vasta gama de compostos utilizados como sondas de 

fluorescência nos mais diversos estudos de entre os quais se referem as moléculas de DPH 

(l,6-difenil-l,3,5-hexatrieno), o TMA-DPH (l-(-4-trimetilamoniofenil)-6-fenil-1,3,5-
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hexatrieno), o pireno, o ANS (ácido 8-anilino-l-naftalenossulfónico) e as sondas da série 

n-AS (ácido n-antroiloxiesteárico). 

A avaliação da fluidez membranar a partir de medições de anisotropia de fluorescência 

implica necessariamente a utilização de moléculas lipossóluveis cuja estrutura química 

permita a sua integração membranar, sendo o movimento destes fluoróforos condicionado 

pelo microambiente que os envolve . De entre as moléculas capazes de ser usadas como 

sondas de fluidez ou de anisotropia de fluorescência, destaca-se: o DPH e o TMA-DPH 

(Figura 1-27) por serem as mais frequentemente utilizadas. 

O DPH tornou-se nos últimos anos o marcador mais utilizado na estimativa da 

microviscosidade da região hidrocarbonada membranar. A emissão de fluorescência do 

DPH apenas acontece em ambientes hidrofóbicos e a sua partição nas membranar 

fosfolipídicas acontece quer no estado de gel, quer em estado de cristal líquido( \ 

O-v^v-^ J~\ 
DPH 

<f~V^^^v-^ A ^ N + ( C H 3 ) 3 

TMA-DPH 

Figura 1-27: Fórmula de estrutura do DPH e do TMA-DPH. 

De entre as diversas razões que justificam o uso generalizado do DPH, destaca-se o seu 

elevado coeficiente de extinção molar (80000 Nf'cm"1), que permite a análise de soluções 

bastante diluídas; a sua constância de grau de polarização entre os 320 e 380 nm, o que 

permite a escolha do comprimento de onda de excitação que melhor se adequa à situação; 

as suas rotações serem provavelmente isotrópicas; as rotações em torno do maior eixo da 

molécula serem rápidas sem deslocar o momento de transição e portanto, sem alterarem a 

despolarização e, por último por permitir uma nítida visualização da transição de fase das 

membranas(39). 

Também o TMA-DPH, que é um derivado do DPH obtido por introdução de um grupo 

trimetilamónio catiónico num dos anéis do DPH, é uma sonda antipática muito utilizada, e 

cuja escolha é efectuada atendendo geralmente a duas finalidades: permitir a observação 

das interacções na zona de interface membranar, próximo das cabeças polares, em 

consequência da ancoragem do grupo TMA nessa região; permitir a detecção de alterações 
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de fluidez de membrana por alinhamento do DPH paralelamente às caudas 

hidrocarbonadas dos fosfolípidos(146). 

Uma outra vantagem da utilização destas sondas adevem-lhes do facto de praticamente 

não apresentarem fluorescência em água, isto é, a intensidade de fluorescência emita 

aumenta cerca de 10 000 vezes após inserção destas sondas nas membranas lipídicas, 

tornando desprezável uma possível fluorescência de fundo que possa existir. 

Concomitantemente, os seus coeficientes de partição lípido/água demonstraram-se bastante 

elevados, tendo-se obtido valores de 1,3 *106 para o DPH e de 2,4*IO5 para o TMA-DPH 
(127) 

Relativamente à localização destas sondas nas bicamadas lipídicas, vários estudos 

revelam que quer o DPH, quer os seus derivados, se encontram inseridos no interior das 

membranas a profundidades semelhantes (l47). A localização dos derivados pode ser 

explicada pelo comprimento da cadeia insaturada do DPH e pela sua orientação 

paralelamente às caudas hidrofóbicas dos fosfolípidos membranares. Assim, a acomodação 

dos grupos carregados ocorre ao nível da superfície polar, enquanto que a restante fracção 

da molécula mantém a localização profunda do DPH. Assim, o TMA-DPH está localizado 

a uma profundidade inferior ao DPH de apenas 3 Â ( 11 Â vs 8 Â) sendo estes valores 

referentes às distâncias dos fluoróforos ao centro da bicamada membranar <l47). 

4.2.3 Ressonância Paramagnética Electrónica (RPE) 

A espectroscopia de ressonância de spin electrónico é um método de investigação de 

substâncias paramagnéticas usando radiação electromagnética na gama das micro-ondas 

(GHz). 

Na presença de um campo magnético externo H, os dois estados de spin electrónico, 

caracterizados por ms = ± Vi, deixam de ser degenerados, e ficam separados por: 

AE=gpH (8.0) 

onde^ = 9,274 x IO"24 JT "' é uma constante (magnetão de Bohr) e g = 2,0023 para um 

electrão livre. Na presença de um campo electromagnético, podem ser induzidas transições 

entre estes dois níveis se a energia se a energia hv da radiação for igual a ÀE (condição de 

ressonância). Na prática, v é mantido constante (dentro da gama das micro-ondas), e é feito 

um varrimento de intensidades de campo magnético. 
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Os espectros usuais de RPE têm a forma característica representada na Figura 1-28, 

diferindo apenas no número e amplitude dos picos obtidos. As bandas de RPE são 

divididas em múltiplas componentes devido à interacção com momentos magnéticos 

nucleares provenientes de núcleos de spin não nulo. Caso existam vários núcleos de spin 

não nulo, a sua acção conjunta sobre o espectro será a composição das acções individuais 

de cada núcleo. Para um radical nitróxido (exemplo da Figura 1-28), o espectro tem três 

picos, devido ao núcleo adjacente de 14N (1= 1, m\ = 0, ± 1). 

Tanto a posição da banda (isto é, o valor de g) como a separação das suas componentes 

(constante de acoplamento hiperfíno) dependem da orientação da molécula relativamente 

ao campo aplicado, o que resulta na sensibilidade do espectro aos movimentos rotacionais 

(Figura 1-28). Assim, a partir da forma do espectro podem obter-se informações como o 

tempo de correlação rotacional (tc), ou o parâmetro de ordem (S)(41). Este efeito pode ser 

aproveitado para o estudo de características e interacções do ambiente em que a espécie 

paramagnética se insere. 

Espectro Descrição 1 aproximado/ns 

—■Ar' -\ 
Rotação livre 0.1 

-V Fracamente 0.6 
-V y - imobilizado 

- A ^ — Moderadamente 
2.5 

-4- imobilizado 
5.0 

•*K— Fortemente 
imobilizado 

-300 

■ * \ — Vidro rígido ou pó >300 
0.5 mT 

Figura 1-28: Espectro de RPE de uma sonda nitróxido, em ambiente membranar, sujeita a variações de 

temperatura e, consequentemente, de viscosidade. Análise dos efeitos sobre o tempo de correlação rotacional 

(tc). Adaptado da referência [41]. 

A fluidez membranar quando avaliada por RPE tem por base a determinação de dois 

parâmetros principais: o tempo de correlação rotacional (tc) e o parâmetro de ordem (S). 

Salienta-se que nenhum destes métodos faz uma avaliação directa da fluidez membranar, 

pois nenhum destes parâmetros se relaciona de modo simples e directo com esta 

característica membranar, contudo constituem uma ferramenta útil na análise espectral 

comparativa com vista à detecção de factores indutores de alterações membranares '. A 
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escolha de um ou outro destes parâmetros está directamente relacionada com a localização 

membranar da espécie paramagnética, ou seja, se esta se apresenta com uma localização ao 

nível do centro da bicamada lipídica, afastada da interface, zona onde é reconhecida uma 

maior fluidez membranar, os espectros de RPE que se originam apresentam-se com boa 

definição o que facilita a determinação dos tempos de correlação rotacional, de acordo com 

a expressão (8.1)(148): 

TC =6,5xlO"'Vc 
\h-yJ 

-1 (8.1) 

em que WQ, h0 e h.\ são parâmetros obtidos do espectro, sendo WQ a largura de banda pico a 

pico da linha central do espectro e h0 e h.i as alturas, pico a pico, da banda central e da 

banda a menor campo magnético, respectivamente. 

Paralelamente, a presença da espécie paramagnética em zona próxima da interface 

membranar, onde é conhecido um maior grau de compactação membranar, a mobilidade da 

sonda fica sujeita a fortes restrições, o que resulta em espectros mais distendidos e de 

limites mal definidos. Consequentemente, a extracção dos valores espectrais necessários ao 

cálculo do tc torna-se difícil e susceptível de grandes imprecisões, nessa situação o 

parâmetro que habitualmente se determina é o parâmetro de ordem (S), de acordo com a 

seguinte expressão: 

S = ° ^ (8.2) 

onde Tu e T± são as constantes hiperfinas da espécie imobilizada e a um factor de 

correlação introduzido para minimizar possíveis efeitos de polaridade local(148). Contudo, 

na maioria dos espectros obtidos nestas condições T'x não é mensurável o que requer que 

se façam simulações do espectro para se tentar obter S, e portanto, na prática, assume-se 

que o aumento de T'u é indicativo de um aumento de S. 

Qualquer um dos referidos parâmetros (tc ou S) é normalmente utilizado para efeitos 

comparativos e sempre sob o ponto de vista qualitativo pois é-lhes inerente um elevado 

grau de imprecisão o que inviabiliza uma determinação quantitativa rigorosa. 

Adicionalmente, um inconveniente intrínseco às técnicas que recorrem à incorporação de 
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sondas de spin é que a presença destas moléculas na membrana, apesar de normalmente 

derivarem de constituintes membranares, constitui sempre uma perturbação ao estado 

natural do sistema membranar pelo que a informação delas extraída contém sempre um 

certo grau de adulteração, dificuldade que pode ser obviada pelo recurso a estudos 

comparativos e pela utilização de sondas com diferente localização membranar . Na 

realidade, o que é avaliado é a presença ou ausência de alterações espectrais em função do 

factor em estudo, dando-se pouca relevância ao resultado quantitativo que é obtido 

4.2.3.1 Sondas utilizadas 

Uma vez que os componentes naturais das biomembranas não possuem electrões 

desemparelhados, os estudos em ambiente membranar por RPE são efectuados recorrendo 

a moléculas derivadas com um grupo paramagnético, frequentemente derivado do radical 

nitróxido (NO'). A figura 1-29 mostra a estrutura das duas sondas de spin utilizadas nos 

estudos efectuados: 

A) 
CH 3 (CH 2 ) 1 iCH2v^- \ / \ /OH 

O' 'N-0 w 
B) 

CH3 

CH3 

O 

CH 3 O | * O 
H3C 
H 3 C' X N " XH2(CH2)1 2CH2- X)H 

O 

Figura 1-29: Estruturas químicas das sondas de spin utilizadas. Sondas para RPE obtidas a partir do 
ácido esteárico marcado com grupos doxil (4,4-dimetil-3-oxazolidinil) nas posições 5 e 16: A) ácido 5-doxil-
esteárico (5-DS) e B) ácido 16-doxil-esteárico (16-DS). 

Estudos efectuados sobre a localização membranar destas sondas demonstram que quer 

os ácidos gordos marcados com grupos paramagnéticos quer os derivados esteróides tem 

uma orientação membranar idêntica aos lípidos membranares, e portanto a informação que 

fornecem relaciona-se com a localização dos grupos paramagnéticos ao longo do seu eixo 

molecular principal (149). Assim, a utilização das sondas 5-DS e 16-DS permite investigar 

alterações membranares das duas principais zonas membranares, a zona dos grupos 

84 



Métodos Experimentais 

polares, próxima à interface membranar (5-DS) e a zona hidrofóbica da extremidade das 

cadeias hidrocarbonadas (16-DS). 

4.3 Interacção Proteína - Ligando : Determinação de Constantes de Associação 

As interacções entre proteínas e ligandos constituem a base de um conjunto alargado de 

processos responsáveis pela comunicação e regulação das trocas celulares com o meio 

externo. 

Se o ligando em causa se tratar de um fármaco, o conhecimento sobre a sua associação 

com as diferentes macromoléculas biológicas, em particular com as proteínas, é 

determinante para o estabelecimento dos seus parâmetros farmacológicos e toxicológicos. 

No caso concreto da interacção da célula bacteriana com fármacos antibacterianos, a 

ligação às diferentes componentes proteicas da célula bacteriana pode definir desde a 

entrada do fármaco na célula até ao desenvolvimento da sua actividade farmacológica. 

Assim, a quantificação da sua afinidade por determinada componente proteica assume 

neste contexto particular importância. 

A membrana externa das bactérias de Gram (-) constitui uma eficiente barreira para 

agentes externos tóxicos para a bactéria, facultando-se entrada às substâncias necessárias à 

sobrevivência da célula através de canais hidrofílicos designados de porinas, das quais a 

OmpF constitui exemplo. Contudo, paralelamente à sua função, as porinas constituem 

ainda uma importante via de permeação a numerosas classes de antibióticos, como os B-

lactamicos e as quinolonas, que com elas interactuam em diferentes graus de eficiência. O 

tipo de interacção estabelecido e a maior ou menor afinidade com que as diferentes 

moléculas antibacterianas se associam com estas proteínas é muitas vezes determinante 

para o desenvolvimento da sua actividade antibacteriana revelando-se essencial o seu 

conhecimento não só para o desenvolvimento de novas moléculas activas, bem como para 

o esclarecimento de novas formas de resistência bacteriana. 

A determinação de constantes de associação proteína - ligando representa uma forma 

eficaz de se avaliar a extensão da afinidade de um qualquer ligando por determinada 

proteína. 

4.3.1 Considerações Gerais 

A interacção de duas espécies moleculares em solução pode desencadear a formação de 

um complexo molecular, aqui definido como o resultado da ligação ou associação, não 

covalente e estequiométricamente definida, entre substrato e seu ligando. A percepção da 
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formação de tal complexo molecular está normalmente associada à determinação de uma 

qualquer propriedade física ou química de uma das espécies moleculares em solução, neste 

caso designada de substrato, por aumento da concentração da segunda espécie, designada 

de ligando. De entre as propriedades do substrato que poderão ser avaliadas destaca-se a 

absorção de luz, o efeito sobre o fenómeno de ressonância magnética nuclear, a 

solubilidade, a condutância e efeitos sobre a sua reactividade química. É a alteração de 

uma destas propriedades em função da concentração de ligando que desencadeia o 

reconhecimento da eventual formação de um complexo( \ 

As forças de ligação envolvidas na formação de um complexo molecular são 

vulgarmente designadas de forças intermoléculares ou forças atractivas, podendo ser do 

tipo: electrostático, de indução ou de dispersão. Ou seja, o tipo de interacção aqui 

salientado não envolve ligação covalente mas antes uma interacção rápida, desencadeada 

por forças atractivas resultantes da compatibilidade entre substrato e ligando. 

As constantes de equilíbrio que regem a formação dos referidos complexos 

moleculares constituem, neste contexto, constantes de estabilidade estequiométricas do 

complexo, traduzindo o grau de afinidade/compatibilidade do par substrato/ligando, e 

sendo obtidas de acordo com: 

m[S] + n[L] ^ = ^ [SmLn] 

sendo, 

K [SmLn] 
m" [s]m.[L\" 

As constantes assim definidas são também designadas de constantes de ligação ou de 

associação. A constante para o processo inverso é, por oposição, designada de constante de 

dissociação. 

Da análise da expressão (9.1), depreende-se que a determinação da constante de 

associação requer o conhecimento prévio da estequiometria do processo. Tal informação 

pode ser obtida das mais variadas formas que podem ir desde a sugestiva observação de 

pontos isobésticos em espectros de absorção da mistura(15 \ da comparação das constantes 

obtidas por diferentes técnicas (l50'151), ou pelo ajuste das expressões geradas aos resultados 

obtidos após se assumir determinado modelo (150). O estabelecimento de um modelo ou 

hipótese tem por base um conhecimento prévio do sistema em estudo o que proporciona 

uma orientação para o estabelecimento das condições experimentais. 

(9.0) 

(9.1) 

86 



Métodos Experimentais 

4.3.2 Análise de Resultados 

A determinação de uma constante de associação para a formação de um qualquer 

complexo molecular passa normalmente pela formulação de uma situação experimental em 

que se tem uma solução contendo o substrato (S) em presença do ligando (L), pretendendo-

se quantificar uma propriedade (Y) que varia em função da concentração total de ligando. 

O sistema pode assim descrever-se de acordo com: 

^=/((4,/7,) (9.2) 

em que Y\ representa o valor da propriedade avaliada (variável dependente) a uma 

concentração de ligando LU ; [Z]j representa a concentração de ligando livre em solução 

relativamente a Lt e r\\ e A* representam parâmetros do sistema. A forma da função e a 

natureza dos parâmetros depende da natureza do sistema em estudo e do modelo assumido 

para a estequiometria. Os referidos parâmetros incluem assim a (s) constante (s) de 

associação. A equação (9.2) constitui uma das formas de representar a isotérmica de 

ligação que define o sistema em estudo. 

Relativamente à estequiometria assumida, é normalmente apropriado começar por 

testar os resultados com o modelo mais simples, formação de um complexo na proporção 

1:1, só se avançando para modelos mais complexos no caso de este não ser compatível 

com os valores experimentais obtidos (150' 152). Assim, na sua forma mais simples, a 

isotérmica de ligação para a formação de um complexo de estequiometria 1:1 é dada por: 

r Kn[L] 
;"=4I (9-3) 
A representação gráfica da isotérmica de ligação constitui uma ferramenta valiosa para 

uma interpretação qualitativa e, posteriormente, quantitativa do sistema. A função gráfica 

que faz a relação directa da propriedade avaliada (y) em função da concentração de ligando 

(x), é designada de curva de associação (Figura 1-30). 
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Figura 1-30: Representação teórica, geral, de uma curva de associação. Adaptado da referência [150]. 

O intervalo de concentrações abrangido pela curva de associação deverá ser o mais 

alargado possível de forma a possibilitar uma análise bastante completa da interacção em 

avaliação. Contudo, na prática este objectivo é por vezes difícil de atingir em consequência 

de limitações experimentais que vão desde dificuldades ao nível da solubilidade de 

qualquer um dos intervenientes, até às mais diversas dificuldades analíticas. 

Num sistema simples de associação substrato/ligando com a formação de um complexo 

1:1, os resultados dos ajustes não lineares à isotérmica de ligação e aqueles obtidos por 

linearização da mesma devem mostrar-se igualmente bem sucedidos e originando valores 

numéricos semelhantes, de forma a comprovar-se a aplicabilidade do modelo 

Existem três formas não logarítmicas de linearização de uma curva de associação. 

Partindo da equação (9.3), e considerando f\ \ = y e [L] = x, é possível obter-se: 

]__£_ \_ e_ 
y d x d 

(9.4) 

x e f 
—=—x+— 
y d g 

(9.5) 

y_ 
X 

e d 
— v + — 
/ / 

(9.6) 

em que x ey representam respectivamente a variável independente e a variável dependente, 

ed, e e / representam constantes ou parâmetros. O traçado gráfico de l/y em função de l/x 

(9.4) resulta numa função linear que em estudos espectroscópicos é conhecida como 
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função gráfica de Benesi-Hildebrand <153) ou simplesmente gráfico dos recíprocos duplos 

(Figura 1-3IA). A representação gráfica de x/y em função de x é designada de gráfico dos 

recíprocos de y (Figura 1-3 IB) e a representação de y/x em função dey é conhecida como o 

gráfico de Scatchard muito frequente em estudos de associação envolvendo proteínas 

(Figura 1-31C). 

Figura 1-31: Representação gráfica teórica das formas de linearização não logarítmica da curva de 

associação. A) Gráfico de Benesi-Hildebrand ou dos recíprocos duplos; B) Gráfico dos recíprocos de y; C) 

Gráfico de Scatchard. Adaptado da referência [150]. 

A aplicabilidade das equações 9.4, 9.5 e 9.6 aos resultados experimentais permite testar 

a validade do modelo estequiométrico definido pela equação 9.3, isto é, se se obtiverem 

relações lineares com valores de parâmetros semelhantes aos obtidos por ajuste não linear 

confirma-se a aplicabilidade do modelo de formação de complexo na proporção 1:1. A 

validade desta condição é necessária para se aceitar o modelo estipulado, contudo por si só 

não é suficiente, pois se a avaliação experimental cobrir apenas uma pequena porção da 

curva de ligação, qualquer uma das formas de linearização irá descrever apenas uma 
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parcela da interacção desenvolvida, omitindo eventuais desvios de linearidade que 

constituiriam indicação da inaplicabilidade do modelo em teste( . 

Após confirmação do modelo proposto procede-se à determinação dos parâmetros que 

melhor caracterizam a interacção substrato/ligando, isto é, procede-se ao cálculo da 

constante de associação. Uma das vias possíveis consiste em resolver a isotérmica de 

associação para as diferentes concentrações de ligando testadas, ou então, proceder ao 

ajuste não linear das equações adoptadas segundo o modelo seleccionado aos dados 

experimentais obtidos. 

Os métodos experimentais utilizados para a determinação da constante de associação 

abrangem as mais diversas áreas, tudo dependendo da propriedade que sofre variação por 

associação do substrato ao ligando. De entre estes, destaca-se a espectrofotometria de UV-

Vis e de fluorescência. Qualquer uma destas metodologias tem como condição essencial à 

sua aplicabilidade a ocorrência de uma alteração espectral significativa como consequência 

da associação entre substrato e ligando. 

4.3.2.1 Espectroscopia de UV-Vis 

Para um sistema constituído por uma proteína e um fármaco com a formação de um 

único complexo [PF] a absorvância da solução é proporcional à concentração de soluto em 

solução, isto é: 

A=eP[p]+eF[F]+ePF[PF] (9.7) 

onde [P], [F] e [PF] são, respectivamente, as concentrações molares de proteína, fármaco e 

complexo, e eP, eF e ePF, correspondem aos coeficientes de extinção molar. 

A diferença entre a absorvância da solução contendo todos os intervenientes do sistema 

e aquela obtida para uma solução contendo apenas a proteína na mesma concentração total, 

Pt, pode relacionar-se com a constante de associação através da seguinte equação: 

1 + K„[F] 

em que KPF representa a constante de formação de um complexo 1:1. A linearização desta 

equação origina a equação (9.9), normalmente designada de equação dos recíprocos duplos 

ou equação de Benesi-Hildebrand <150): 
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— = r - j + (9.9) 
M PtAeKPF[F] PtAePF 

4.3.2.2 Espectroscopia de Fluorescência 

A determinação de constantes de associação entre proteína e fármaco pode também 

efectuar-se com base na variação à emissão de fluorescência da proteína em presença do 

fármaco. A associação da proteína a um fármaco com formação de um complexo proteína 

- fármaco pode resultar num aumento, se o complexo formado é também fluorescente, ou 

diminuição da intensidade de fluorescência inicial. A situação em que a intensidade de 

fluorescência diminui é designada por extinção de fluorescência estática, e constitui o 

resultado da formação de um complexo proteína-fármaco não fluorescente. Nesta situação 

a dependência da intensidade de fluorescência relativamente à concentração de fármaco 

adicionada revela-se proporcional à constante de associação do complexo formado: 

!j- = l + K„[F] (9.10) 

onde Io e I representam a intensidade de fluorescência da solução de proteína na ausência e 

em presença do fármaco, respectivamente. 

Note-se que a dependência de I0/I relativamente a [F] resulta numa relação linear 

idêntica à que se observa numa situação de extinção de fluorescência dinâmica, excepto na 

designação da constante de extinção de fluorescência, aqui designada de constante de 

associação que, paralelamente, também se distingue na grandeza dos valores numéricos 

que assume, valores esses apenas possíveis numa situação de associação (39). 

As constantes de associação podem ainda determinar-se por ajuste não linear, ao 

comprimento de onda de máxima emissão, à equação: 

A/ =
M^KPF[F] 

\ + KPF[F] ( ■ } 

Como se tem vindo a referir, a extinção de fluorescência é frequentemente utilizada 

para se obter informação sobre possíveis associações moleculares em torno de uma 

qualquer molécula fluorescente (l54' l55). Assim, a extinção da fluorescência de uma 
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proteína para além de confirmar a interacção com um qualquer ligando, permite ainda 

inferir sobre a localização dessa interacção na estrutura proteica, apontando para zonas na 

proximidade dos triptofanos da estrutura. 

4.4 Determinação em bicamada lipídica planar (BLP): transposição membranar 

mediada por canais iónicos (OmpF) 

Os canais iónicos da membrana externa bacteriana, dos quais OmpF constitui exemplo, 

funcionam como vias de permeação para numerosas substâncias hidrofílicas, desde 

nutrientes importantes à subsistência da bactéria, mas também para numerosas moléculas 

com acção antibacteriana que graças à sua afinidade/complementaridade estrutural com o 

interior destes canais proteicos deles se aproveitam para aceder ao interior bacteriano. 

Grande parte do conhecimento sobre as vias de permeação dos diferentes grupos 

antibacterianos é obtida, por via indirecta, em estudos microbiológicos, notando-se uma 

necessidade crescente de estudar detalhadamente a interacção estabelecida entre a 

molécula antibacteriana e a porina que faculta o acesso facilitado ao alvo de acção 

antibacteriana, para melhor se responder a novas formas de resistência bacteriana e à 

necessidade de se obterem novas moléculas activas com actividade potenciada, menores 

resistências e de espectros antibacterianos mais alargados. 

As bicamadas lipídicas planares constituem os sistemas miméticos de membrana ideais 

ao estudo destas proteínas membranares, pois paralelamente à sua estrutura em bicamada 

lipídica, que reproduz as características estruturais das membranas biológicas e portanto 

permite uma reconstituição funcional destas proteínas, permitem ainda o desenvolvimento 

de sistemas experimentais ideais ao estudo da sua função de transporte. 

Para o estudo da transposição membranar com recurso a um canal iónico, uma das 

metodologias mais adequadas tem por base as suas propriedades de condução de corrente 

iónica. 

4.4.1 Metodologias de preparação de BLP e sua aplicação ao estudo de 

canais iónicos por técnicas de condutimetria 

No método originalmente descrito (156) para a formação de bicamada lipídica planar, 

esta estrutura é formada na abertura central de um separador amovível, de superfície 

hidrófoba, obrigado a submergir num meio aquoso à superfície do qual se formou, 

previamente, uma monocamada lipídica (Figura I-32A). A medida que o separador é 
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forçado a submergir no meio aquoso a monocamada lipídica superficial é forçada a aderir a 

cada uma das faces do separador, formando-se assim a bicamada lipídica ao nível da 

abertura central (Figura 1-3 2B). 

Figura 1-32: A) Representação esquemática do dispositivo originalmente descrito por Montai e Muller 

para a formação de BLP; B) Formação da bicamada lipídica planar na abertura central do separador. 

Adaptado da referencia [156]. 

Posteriormente, esta técnica foi alvo de algumas modificações <156158)
; tendo-se 

originado, entre outras, a técnica de formação de BLP por oposição de monocamadas 

lipídicas (metodologia adoptada nos estudos realizados). Nesta metodologia, o septo de 

Teflon que faz a separação dos dois compartimentos aquosos é fixo e contem apenas um 

pequeno orifício central (50-80 um de diâmetro), desencadeando-se a formação da 

bicamada lipídica através de um movimento de remoção e reposição do tampão aquoso de 

cada compartimento. 

De entre as vantagens desta técnica relativamente às metodologias originais, destaca-se 

a maior semelhança estrutural das bicamadas formadas com as bicamadas das 

biomembranas, pois como resultado das menores dimensões do orifício central, 

relativamente à abertura dos dispositivos originais, formam-se bicamadas com maior 

compactação. Também a possibilidade de se formarem bicamadas lipídicas assimétricas 

pode constituir uma mais valia experimental. Paralelamente, a sua maior organização 

estrutural reflecte-se também numa maior rigidez, o que torna estas estruturas mais 

estáveis e permite a realização de um maior número de determinações experimentais com a 
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mesma bicamada lipídica. Porém, esta rigidez acresce algumas dificuldades ao nível da 

incorporação proteica, que se torna mais difícil em bicamadas obtidas por esta 

metodologia. Assim, as metodologias originais são ainda utilizadas quando se pretende 

uma inserção proteica massiva, utilizando-se as técnicas mais recentes sempre que se 

pretende um estudo individualizado do transporte de determinado substrato através do 

canal porinico em estudo, situação em que a inserção de uma única porina é factor 

essencial para uma avaliação mais refinada da translocação através do canal. 

Ao contrário dos lipossomas, a utilização das bicamadas lipídicas planares faculta o 

acesso directo a cada um dos compartimentos aquosos separados pela bicamada, esta 

condição traz vantagens óbvias ao nível da manipulação da composição de cada uma 

destas soluções, mesmo no decurso das determinações experimentais. Daqui facilmente se 

depreende que este modelo membranar apresente as características experimentais ideais 

para estudos de transporte membranar através de canais iónicos. 

A reconstituição de proteínas membranares nestas bicamadas lipídicas planares 

constitui um passo crucial para a utilização destes modelos membranares para o estudo da 

permeação membranar facilitada. Existe uma grande variedade de protocolos estabelecidos 

com este objectivo, sendo que um dos mais difundidos consiste em adicionar quantidades 

reduzidas de uma solução diluída de proteína em detergente (proteína incorporada em 

micelas de detergente) a um dos compartimentos aquosos do sistema, com consequente 

diluição do detergente para concentrações inferiores à sua CMC. O processo de inserção 

proteica na bicamada lipídica pode, assim, ser descrito da forma destacada na Figura 1-33: 

Figura 1-33: Representação esquemática do procedimento 

de inserção proteica na bicamada lipídica planar. 

\ 
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A adição da solução micelar de proteína ao compartimento aquoso causa uma rápida 

diluição da concentração de detergente para valores abaixo da sua CMC. 

Consequentemente, as moléculas de detergente abandonam a estrutura proteica o que 

resulta ou numa situação de agregação proteica que impossibilita a inserção membranar, ou 

ocorre a inserção espontânea da proteína na bicamada lipídica. A prevalência de uma 

situação relativamente à outra é estritamente dependente das concentrações de proteína e 

detergente, e das condições de favorecimento da inserção membranar. De entre essas 

condições destaca-se a aplicação de elevadas diferenças de potencial transmembranar, o 

que parece favorecer a inserção membranar por um processo de destabilização estrutural 

temporária da membrana. 

4.4.2 Condutância, selectividade iónica e propriedades electroflsiológicas das 

porinas: OmpF 

Numerosas proteínas membranares funcionam como canais iónicos que regulam o 

fluxo de iões através das biomembranas, regulando o equilíbrio hidroelectrolítico dos 

ambientes celulares que separam. Muitos destes canais iónicos proteicos, naturalmente 

presentes nas biomembranas, alternam a sua conformação estrutural entre posições em que 

permitem ou não (canal aberto/ canal fechado) a difusão iónica, tudo dependendo das 

necessidades da célula ou organito que a biomembrana envolve. Esta alternância de 

estados conformacionais é grande parte das vezes governada por diferenças de potencial 

transmembranar impostas pelas condições dos meios intra e extra celular. 

Paralelamente, estudos envolvendo a reconstituição membranar de porinas da 

membrana externa bacteriana, têm vindo a demonstrar igualmente uma actividade 

dependente de diferenças de potencial transmembranar, comportamento notado para 

porinas como a OmpF, OmpC e PhoE, isoladas da membrana externa de E. coli(159162). 

A influência do potencial de membrana no estado conformacional que define as 

posições de canal aberto ou fechado destas porinas têm sido demonstradas pelas mais 

variadas técnicas experimentais (163~l68)
; tendo-se verificado que factores externos como o 

pH (16 "171), a pressão (172), a presença de poliaminas (173-176^ 0u de LPS na membrana de 

reconstituição (177"181)
 e mesmo o tipo de bicamada em que se insere a porina <l82), 

influenciam o seu normal funcionamento. Suspeita-se que as alterações introduzidas à 

condutividade eléctrica das porinas por cada um destes factores, possa resultar quer do 

movimento da ansa L3 em resposta às diferenças de potencial sentidas (l83' 184), quer de 
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alterações nas cargas eléctricas dos resíduos aminados da zona de constrição do canal 
185) 

A porina OmpF constitui um dos canais iónicos mais abundantes da membrana externa 

bacteriana. Apresenta-se com uma estrutura quaternária em trímero, tendo-se demonstrado 

que cada um dos monómeros apresenta um comportamento independente relativamente aos 

outros no que respeita às suas características de transporte membranar, o que 

consequentemente se traduz pelo mesmo comportamento independente de cada monómero 

no que respeita à sua condutividade iónica (186' 187). Assim, cada monómero de OmpF 

constitui um canal com um diâmetro aproximado de 7x10 A e com selectividade catiónica 
(188). A selectividade no que respeita o tamanho das partículas que permeiam o canal é dada 

por uma zona de constrição localizada sensivelmente a meio comprimento do canal 

(Capítulo I, item 2.3.1). 

A referida susceptibilidade de modificação das características de condutividade 

eléctrica em função da diferença de potencial transmembranar, permite a comprovação de 

uma reconstituição membranar de OmpF na sua conformação nativa de trímero, pois a 

aplicação de diferenças de potencial de elevada amplitude desencadeia a interrupção 

faseada da corrente iónica através de OmpF (Figura 1-34), fenómeno que, adicionalmente, 

confirma a actividade funcional independente de cada um dos monómeros que constitui 

OmpF. 

Figura 1-34: Registo característico de corrente 

iónica através da porina OmpF, reconstituída em 

bicamada lipídica planar, e por aplicação de 

diferenças de potencial de 150 mV (A), 100 mV (B) e 

50 mV (C). Em (A) é evidenciado o encerramento do 

canal em três passos aproximadamente iguais, 

revelando a organização estrutural e funcional de 

trímero. As linhas tracejadas L3, L2, L] e L0 

correspondem, respectivamente, às posições de canal 

totalmente aberto, um monómero fechado, dois 

monómeros fechados e trímero totalmente fechado. 

Bicamada lipídica formada a partir de uma solução 

lipídica a 1% de DPhPC. Solução electrolítica 

contendo KC1 (1,0 M) em 5 mM de tampão HEPES 

(pH 7,0). Adaptado da referencia [187]. 
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4.4.3 Difusão membranar através de OmpF avaliada por técnicas de 

condutimetria 

Numerosas moléculas como as poliaminas, colicinas A e N, penicilinas, cefalosporinas 

e algumas quinolonas, recorrem a OmpF para permearem a membrana externa bacteriana. 

A eficiência com que se difundem através deste canal iónico está estritamente dependente 

das interacções que estabelecem com áreas estruturais específicas de OmpF, de tais 

interacções resultam flutuações ao fluxo iónico mediado pela porina, que se forem 

suficientemente fortes puderam ser reproduzidas experimentalmente por técnicas 

condutimétricas em bicamada lipídica planar. 

Na ausência de qualquer interacção entre uma dada partícula e o canal por ela 

permeado, a duração da passagem ou o tempo característico de permeação do canal (t) é 

calculado de acordo com <189'190): 

em que L representa o comprimento do canal (no caso de OmpF ~ 5><10"9m) e D o 

coeficiente de difusão, que para uma partícula de tamanho na ordem dos nanometros, seria 

na ordem de alguns nanosegundos. Contudo, se existirem interacções entre a referida 

partícula e o canal, este tempo de permeação sofre aumentos de várias ordens de grandeza, 

atingindo-se então valores na ordem dos microsegundos (191). 

Partindo da reconstituição de um único trímero funcional de OmpF numa bicamada 

lipídica planar, demonstrou-se que a adição de ampicilina (antibiótico do grupo dos fi-

lactámicos) provocava interrupções à pequena corrente iónica através da porina (192). Tais 

interrupções demonstraram acontecer com duração característica das dezenas a centenas de 

microsegundos o que comparado com uma passagem através do canal por via puramente 

difusional, onde se esperariam períodos de tempo na ordem dos nanosegundos, dá 

indicação evidente da existência de interacção específica (Figura 1-35). Foi com base nos 

mesmos pressupostos que se desenvolveram estudos semelhantes para as quinolonas. 

A análise das flutuações à pequena corrente iónica através de OmpF, induzidas pela 

presença de determinado substrato (por exemplo um antibiótico) permite posteriores 

deduções sobre a sua interacção com o canal. Assim, se as interrupções à referida corrente 

iónica forem suficientemente longas de forma a serem mensuráveis e, adicionalmente, 
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ocorrerem de forma característica e dependente da concentração de substrato, torna-se 

possível relacioná-las com uma eventual ligação no lúmen do canal porínico. 

I) 1 Sem AP 
HIMi i iH i i i H|HH|i|l £»*•... 

H) 

\ 

6mMAP 

) 

n orcir 

m) 28 mM AP 

il_._ 
) 

5 sec 5 msec 

Figura 1-35: Efeito modulador da corrente iónica através de OmpF, reconstituída em bicamada lipídica 

planar, por permeação do antibiótico Ampicilina (AP). Tampão electrolítico contendo 1 M de KC1 (pH 6,0); 

diferença de potencial aplicada foi de - 100 mV. I) Ausência de AP, verifíca-se um registo da corrente iónica 

estável, livre de oscilações mesmo quando observado a maior resolução (registos gráficos à direita); II) 

Presença de 6 mM de AP, induz maiores oscilações de corrente, e a maior resolução evidenciam-se alguns 

bloqueios; III) A concentrações elevadas de AP, nota-se uma acentuada oscilação de corrente, e a maior 

resolução são evidentes numerosos eventos de bloqueio dos canais. Adaptado da referência [192]. 

Na ausência de interacção entre a porina e substrato, a corrente iónica através dos 

canais apresenta-se com um traçado bastante estável, oscilando apenas muito ligeiramente 

em torno do seu valor médio. A presença de moléculas de substrato nos canais resulta num 

aumento de amplitude de oscilação das flutuações de corrente. Esta flutuação adicional de 

corrente iónica reflecte a associação/dissociação do ligando com o canal '. Assim, esta 

modulação da corrente iónica através da porina em presença do substrato, constitui prova 

de permeação do substrato através do canal ' 

Para maior conveniência de análise dos resultados, as oscilações de corrente em função 

do tempo (valores extraídos experimentalmente) são convertidas em amplitudes de 

frequência, recorrendo-se para isso a uma análise de densidade espectral '. Assim, as 

referidas oscilações de corrente iónica através do canal, resultam num traçado espectral 

ajustável a uma função Lorenteziana (Figura 1-36)( ' ' . 

98 



Métodos Experimentais 

S(f) = 5(0) 

[l + (///J2
J 

(10.1) 

O ajuste do espectro à função Lorenteziana (S(/)) permite a determinação da frequência 

angular (fc), a qual se relaciona com o tempo característico de permeação (t) de acordo 

com: 

(10.2) 

- i 

Se a ligação do substrato (ex. antibiótico) num dos canais da porina bloquear a difusão 

iónica de forma dependente da concentração de substrato adicionada ([C]) tal relação 

poderá ser usada para se obterem as constantes de ligação/dissociação (kAss / IÍDÍS) do 

substrato à porina (24 ' I93J94). 
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Figura 1-36: Representação gráfica da densidade espectral resultante das oscilações de corrente através 

da porina OmpF, na ausência (1) e em presença de concentração crescente de antibiótico Ampicilina (2 e 3). 

Destaca-se a zona de inflexão e respectivo valor de frequência angular (fc). Porina inserida em bicamada 

lipídica planar, mergulhada em solução tampão 1M de NaCl, e com a aplicação de uma diferença de 

potencial de -100 mV. Adaptado da referência [192]. 

Por último, resta salientar a elevada sensibilidade desta metodologia, que torna possível 

a detecção da passagem do substrato através do canal, ao nível molecular(198), permitindo, 

adicionalmente, confirmação inequívoca da localização da interacção entre o canal e o 

substrato ao nível do lumem dos canais porínicos. Esta elevada sensibilidade justifica a 
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mais recente utilização deste tipo de metodologia ao nível da triagem de novas moléculas 

com eventual potencial antibacteriano, e, paralelamente, como sensores químicos de 

determinadas espécies químicas (199' 200). Contudo, a técnica tem também as suas 

limitações, principalmente no que concerne a estabilidade das bicamadas formadas e da 

componente proteica a reconstituir. 
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CAPÍTULO II: METODOLOGIA EXPERIMENTAL 

Ao longo deste capítulo irá proceder-se a uma descrição geral das condições 

experimentais, da instrumentação e dos reagentes utilizados na execução experimental 

deste trabalho. As condições experimentais específicas a cada técnica serão descritas, 

posteriormente, nas secções com elas relacionadas. 

1. Reagentes e Soluções 

O ácido nalidíxico (AN) foi adquirido à Sigma, a ciprofloxacina (CP) e a 

moxifioxacina (MX) foram uma oferta da Bayer e a grepafloxacina (GP) foi cedida pela 

Glaxo-Wellcom. Estes antibióticos foram armazenados à temperatura ambiente, protegidos 

da luz e utilizados sem qualquer purificação adicional. 

Os lípidos usados foram o L-a-dimiristoilfosfatidilcolina (DMPC), o L-a-

dimiristoilfosfatidilglicerol (DMPG) e o l,2-difitanoil-sn-glicero-3-fosfatidilcolina 

(DPhPC) adquiridos à Avanti Pollar Lipids, armazenados a -18 °C e utilizados sem 

purificação adicional. 

As sondas de fluorescência l,6-difenil-l,3,5-hexatrieno (DPH) e o 1-(4-

trimetilamoniumfenil)-6-fenil-l,3,5-hexatrieno (TMA-DPH), e as sondas para EPR de 

ácido esteárico marcadas com grupos doxil (4,4-dimetil-3-oxazolidinil) nas posições 5 e 16 

(ácido 5-doxil-esteárico e o ácido 16-doxil-esteárico), foram adquiridas à Sigma. Estas 

sondas foram dissolvidas em clorofórmio e armazenadas ao abrigo da luz e à temperatura 

de 0 °C. 

O tampão utilizado na preparação de todas as soluções e suspensões, ácido N- (2-

hidroxietil)piperazina-N-etanossulfónico (Hepes), foi obtido da Sigma. 

As soluções padrão de diidrogenofosfato de potássio, utilizadas no doseamento dos 

lípidos, foram preparadas por diluição rigorosa de uma solução mais concentrada, obtida 

por dissolução, após pesagem rigorosa, do reagente de qualidade pro analisy obtido da 
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Merck. O reagente de Fiske & Subbarow, também utilizado no doseamento dos lípidos, foi 

sempre preparado extemporaneamente tendo sido adquirido à Sigma. 

As soluções de iodeto de potássio e acrilamida prepararam-se, por pesagem rigorosa e 

dissolução em tampão Hepes, no dia de utilização e para uma concentração final de 5,0 M. 

A solução de iodeto de potássio foi sempre adicionada de tiossulfato de sódio (10 mM) de 

modo a prevenir a formação do ião I3". O teor rigoroso de ião iodeto em cada solução 

preparada é obtida por titulação deste, numa mistura de tetracloreto de carbono e ácido 

clorídrico concentrado, com uma solução padrão de iodato de potássio '. O iodeto e o 

iodato de potássio foram obtidos da Merck, qualidade pro analisy. 

As soluções dos fármacos que se utilizaram na maioria dos procedimentos 

experimentais foram preparadas por diluição rigorosa de soluções mais concentradas, 

preparadas em tampão Hepes 10 mM, pH 7,4, força iónica ajustada a 0,1 M com NaCl e 

mantidas ao abrigo da luz. As suspensões lipossómicas foram preparadas no mesmo 

tampão e utilizadas num período nunca superior a 3 dias após a sua preparação 

(conservadas a 4 °C e protegidas da luz). 

Na extracção de OmpF, preparação dos agregados micelares, e na reconstituição 

membranar utilizou-se o detergente n-octil-polioxietileno (oPOE) adquirido à Bachem AG, 

qualidade pro analisy. 

As soluções padrão de BSA (albumina bovina) utilizadas no doseamento da proteína 

foram sempre preparadas, imediatamente antes de cada doseamento, em tampão Hepes (10 

mM, pH 7,4 e força iónica ajustada a 0,1 M de NaCl), por diluição de uma solução padrão 

(1,0 mg/ml) adquirida à Sigma. As soluções de ácido bicinconinico e de sulfato de cobre 

(II) pentahidratado, usadas no mesmo doseamento, são parte integrante de um Kit da 

Sigma (BCA-1), para doseamento de proteínas. 

A acrilamida, a bisacrilamida, o dodecilsulfato de sódio (SDS), o tampão Tris (2-

amino-2-hidroximetil-l,3-propanodiol), a N, N, N', N'-tetrametiletilenodiamina 

(TEMED), o persulfato de amónia (APS), a glicina, o glicerol, o azul de bromofenol e o 

azul de Coomassie, utilizados na electroforese em gel de poliacrilamida contendo 

dodecilsulfato de sódio (SDS-PAGE), adquiriram-se à Sigma, sob a designação de 

reagente para electroforese. Os padrões proteicos de peso molecular (27,000-180,000) 

adquiriram-se à Sigma como parte do Kit MW-SDS-BLUE. O metanol usado foi de 

qualidade pro analisy da Merck, e o ácido acético glacial qualidade pro analisy da Riedel-

de-Haën. 
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O hexadecano e o n-hexano, utilizados nas experiências de condutância com OmpF, 

foram obtidos da Fluka, qualidade pro analisy. 

A água, utilizada para a preparação do tampão e de alguns reagentes usados nos 

diversos ensaios realizados, foi previamente sujeita a dupla desionização, apresentando 

uma condutividade inferior a 0,1 uScm"1. 

2. Instrumentação Utilizada 

As determinações espectrofotométricas de ultravioleta/visível foram efectuadas num 

espectrofotómetro UNICAM UV-300, equipado com acessório de controlo de temperatura 

por circulação de água termostatizada que permitiu a realização dos ensaios a 37,0 ± 0.1 °C. 

Em todos os ensaios utilizou-se uma largura de fenda de lmm e cubas de quartzo com um 

percurso óptico de 1 cm. 

Os estudos de fluorescência efectuaram-se num espectrofluorímetro da Varian, modelo 

Cary Eclipse, associado a um dispositivo de controlo de temperatura ("peltier single cell 

holder") permitindo um rigoroso controlo de temperatura (precisão de 0,05 °C) num 

intervalo de 0 a 100 °C. 

As pesagens foram efectuadas numa balança analítica Mettler AT201 (± 2x105g). 

Para a preparação de lipossomas unilamelares utilizou-se um extrusor Lipex 

Biomembranes de 10 ml, e filtros de policarbonato Nucleopore-Corning. 

A granulometria dos lipossomas e proteolipossomas foi efectuada num Zeta Sizer 5000 

(Malvern), equipado com um laser hélio-néon emitindo a 633 nm, com uma potência de 5 

mW. O tamanho das micelas mistas, de oPOE/OmpF/DMPC e oPOE/OmpF/DMPG, foi 

determinado num Zeta Sizer Nano ZS (Malvern). 

As determinações de RPE foram efectuadas num espectrómetro de banda X (9 GHz) da 

Bruker, modelo ESP 300E, equipado com unidade de controlo de temperatura (Bruker B-

VT 2000), tendo-se efectuado todas as determinações à temperatura constante de 37 °C. 

A concentração de proteína e redução da quantidade de detergente das soluções de 

OmpF foi efectuada por ultra-filtração numa centrífuga Kubota 6900 com recurso a tubos 

Centricon® 10 000 da Amicon. 

No procedimento para extracção de OmpF o rebentamento das células bacterianas 

efectuou-se numa prensa de French da Avestin Inc. Na extracção e purificação de OmpF, 
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as ultracentrifiigações necessárias realizaram-se numa ultracentrifuga Beckman coulter 

CO-LE004 (rotor JA 25,50). 

A separação das fracções de proteína inserida e não inserida, após os procedimentos de 

reconstituição, efectuou-se por ultracentrifugação numa ultracentrifuga Sorvai Ultra Pró 80 

(rotor T-1270, rmaxde 8,20 cm). 

Nas determinações de condutividade eléctrica de OmpF, utilizou-se um par de 

eléctrodos Ag/AgCl da World Precision Instruments (Sarasota, FL), com ligação a um 

amplificador Dagan PC-ONE (Minneapoilis, MN, USA). 

3. Preparação de Lipossomas 

Na preparação de lipossomas o processo utilizado teve por base a metodologia 

originalmente descrita por Bangham (44'45). 

Para a preparação das vesículas lipossómicas procedeu-se à evaporação à secura, sob 

corrente de árgon (em balão de fundo redondo, 50 ml) de uma solução de lípido em 

solvente orgânico, clorofórmio para o DMPC e mistura clorofórmio/metanol 3:1 para o 

DMPG. De seguida, para total eliminação dos vestígios de solvente orgânico, submeteu-se 

o filme lipídico a vácuo por um período nunca inferior a 3h. 

Após este período, efectuou-se a ressuspensão do filme lipídico por adição de uma 

solução aquosa de tampão Hepes (10 mM; pH 7,4; 0,1 M NaCl) tendo-se obtido, após 

agitação em vórtice a uma temperatura superior à de transição de fase (37 °C), uma 

dispersão de vesículas multilamelares (MLV). Estas MLVs foram, de seguida, sujeitas a 

cinco ciclos de congelação - descongelação, usando-se para tal azoto líquido (- 196 °C) e 

um banho de água termostatizada a 37 °C. Depois da estabilização da suspensão 

lipossómica a 37°C e ao abrigo da luz durante 30 minutos, procedeu-se a 10 passagens 

através do extrusor. A extrusão foi sempre efectuada a uma temperatura de 37 °C, superior 

à de transição de fase do lípido, e a uma pressão de 250 bar, em corrente de árgon, 

fazendo-se passar a suspensão lipossómica através de membranas de policarbonato de 

poros com 100 nm de diâmetro. 

No final do procedimento obteve-se uma suspensão de aspecto translúcido, constituída 

por lipossomas unilamelares com um diâmetro médio de 100 nm. 
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4. Extracção e Purificação de OmpF 

A estirpe de E. coli BL21 (DE3) é mutante em relação à expressão das porinas da 

membrana externa, não expressando nenhuma dessas proteínas. Por transformação com o 

plasmidio pGOmpF a estirpe mutante BL21 (DE3) omp8 passa a expressar apenas a porina 

OmpF e apresenta resistência à ampicilina, o que permite isolar a estirpe transformada, 

com a qual se obtém uma maior quantidade de OmpF livre de contaminação de outras 

porinas da membrana externa(202). 

A proteína que se utilizou neste trabalho, OmpF, foi extraída seguindo os 

procedimentos de extracção e purificação de OmpF que derivam de metodologias 

inicialmente descritas por Gravito (203). 

Após pré-cultura da estirpe bacteriana acima referida em meio de cultura selectivo 

(meio Luria-Bertani, LB, contendo 40 ug/ml de ampicilina, 37 °C, 12 horas), procedeu-se à 

inoculação em meio LB (diluição 1:20) e posterior incubação a 37 °C, com agitação. 

Durante este período de crescimento celular, monitorizou-se a densidade óptica a 578 nm e 

quando se atingiram valores entre 0,75 e 1,1 (fase de crescimento bacteriano exponencial), 

procedeu-se à indução da expressão do DNA plasmídico por adição de 

isopropiltiogalactoseamina (IPTG) numa concentração final de 0,4 mM. Seguiu-se novo 

período de incubação, com a duração mínima de 6 horas, a 37 °C e com agitação, depois do 

qual se recolheram as células bacterianas por centrifugação (3000 g, 25 °C, 20 minutos). 

A extracção de OmpF a partir de 40 g de pellet celular bacteriano, iniciou-se com a 

ressuspensão deste em 400 ml de tampão Tris (20 mM, pH 8,0) contendo 2 % (m/v) SDS, e 

posterior adição de 50 ug/ml de DNase I. A homogeneização da suspensão e rebentamento 

celular efectuou-se por passagens sucessivas da suspensão por uma prensa de French (2000 

bar), seguidas de uma hora de incubação a 60 °C sob agitação. O conteúdo celular 

bacteriano hidrossolúvel foi separado das restantes fracções celulares por centrifugação 

(20000 g, 25 °C, 45 minutos). O pellet foi então ressuspenso em 200 ml de tampão fosfato 

(20 mM, pH 7,3) contendo 0.125% (m/v) oPOE. Este tampão permite a dissolução da 

maioria das proteínas membranares, assim, após homogeneização por passagem na prensa 

de French e incubação sob agitação a 37 °C durante 45 minutos, procedeu-se à separação 

desta fracção proteica por ultracentrifugação a 180000 g durante 40 minutos. O pellet 

obtido foi ressuspenso em 200 ml de tampão fosfato (20 mM, pH 7,3) contendo 3% (m/v) 

de oPOE, seguindo-se homogeneização por passagem pela prensa de French e incubação 
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sob agitação, a 37 °C e durante 45 minutos. Uma última ultracentrifugação (180000 g, 40 

minutos) permitiu obter OmpF em tampão fosfato (20 mM, pH 7,3) com 3% (m/v) oPOE. 

4.1. Avaliação do Estado de Pureza e Estado Conformacional de OmpF: SDS-

PAGE 

O grau de pureza das soluções de OmpF, bem como a determinação do estado 

conformacional em que se apresenta a proteína, foi avaliado por electroforese em gel de 

poliacrilamida (PAGE) contendo dodecilsulfato de sódio (SDS). A electroforese foi 

realizada de acordo com o procedimento inicialmente descrito por Laemmli ' à 

temperatura ambiente, com corrente constante de 30 m A, num mini-dispositivo para 

electroforese da Hoefer® (10 x 8 cm). A percentagem de acrilamida presente no gel de 

concentração e no gel de separação é de 4 e 12%, respectivamente. Após electroforese os 

géis foram corados pelo azul de Coomassie (Coomassie Brilliante Blue R250 da Sigma). 

5. Preparação de Micelas Mistas de OmpF: oPOE/DMPC ou DMPG 

Para se concentrar a solução mãe de proteína e reduzir a quantidade de detergente 

presente, submeteu-se uma quantidade adequada desta solução (tampão fosfato, 20 mM, 

pH 7,3, 3% (m/v) oPOE), em tubo Centricon® (2,0 ml por tubo), a duas centrifugações 

(4900 g, 4 °C, 40 minutos) em que, a cada centrifugação, se reduz a quantidade de tampão 

da solução proteica a metade, substituindo-se por tampão Hepes (10 mM, pH 7,4, 0,1 M 

NaCl) em igual quantidade na primeira centrifugação e metade da quantidade eliminada na 

segunda centrifugação. 

O método de preparação de micelas mistas de oPOE/OmpF/fosfolípido (DMPC ou 

DMPG) consiste na preparação de filme lipídico, como já se descreveu para a preparação 

dos lipossomas. De seguida, a hidratação do filme lipídico é efectuada com uma solução 

em tampão Hepes (10 mM, pH 7,4, 0,1 M NaCl) contendo ~ 1 % oPOE e OmpF em 

quantidade apropriada para uma proporção final lípido/proteína (mol/mol) de 

aproximadamente 1000. A quantidade de detergente presente na solução de hidratação do 

filme lipídico obedece a dois critérios: ser superior à concentração micelar critica (CMC) 

do detergente, neste caso 0,23 % (205), e suficiente para uma completa dissolução do filme 

lipídico; originar uma proporção lípido/detergente (m/m) de 0,20. A completa remoção do 

filme lipídico das paredes do balão foi conseguida com recurso a agitação em vórtice com 
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velocidade moderada por forma a evitar formação excessiva de espuma. Por último, a 

preparação foi deixada em repouso, protegida da luz, 15 minutos à temperatura ambiente e 

1 hora no gelo, tendo sido utilizada num prazo nunca superior a 72 horas. 

6. Preparação de Proteolipossomas 

Para a preparação de proteolipossomas de OmpF, foram testadas duas metodologias de 

reconstituição proteica mediada por detergente: 

1) Reconstituição por diluição de mistura micelar (co-micelização da proteína em 

mistura de lípido - detergente); 

2) Reconstituição por incorporação em lipossomas pré-preparados (diluição de mistura 

detergente-proteína em suspensão lipossómica); 

A reconstituição por diluição de mistura micelar tem por base a formação de micelas 

mistas de fosfolípido, detergente e proteína, com posterior formação de proteolipossomas 

por diluição do detergente. A metodologia de incorporação da proteína em lipossomas pré-

preparados baseia o procedimento de inserção proteica na remoção do detergente de 

solubilização da proteína em presença de lipossomas previamente preparados. 

6.1. Estudos preliminares: efeito do oPOE sobre LUV de DMPC 

O acompanhamento das alterações introduzidas nos LUVs de DMPC pela presença de 

quantidades crescentes de oPOE foi efectuado por determinações do tamanho das 

estruturas, por espectroscopia de correlação fotónica e por avaliação da dispersão de 

Rayleigh por espectrofluorimetria ao comprimento de onda de excitação e de emissão de 

450 nm (37 °C, abertura de fendas de excitação e emissão de 5,0 nm). A preparação da 

suspensão lipossómica utilizada efectuou-se de acordo com a metodologia anteriormente 

descrita e desta suspensão foram preparadas sete amostras e um branco. As amostras 

obtiveram-se por adição de igual volume de suspensão lipossómica (concentração de final 

de DMPC de 1,5 mM) e volumes crescentes de solução a 4 % (m/v) de oPOE 

(concentrações a variar entre -0,06 e -1,1 % (m/v) em oPOE). O branco continha apenas 

suspensão lipossómica de DMPC (1,5 mM) em tampão Hepes. 
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6.2. Reconstituição por Diluição de Mistura Micelar 

A preparação de proteolipossomas por esta metodologia constitui uma adaptação dos 

protocolos de reconstituição descritos por O'Keeffe( \ 

A preparação do filme lipídico foi efectuada do mesmo modo descrito na preparação de 

lipossomas, tendo-se partido de uma quantidade de DMPC de aproximadamente 2,5 pmol. 

Após a fase de secagem do filme lipídico, este é ressuspenso em 200 ul de tampão Hepes 

(10 mM; pH 7,4; 0,1 M NaCl) contendo 0,8 % de oPOE e, aproximadamente, 0,15 mg 

(1,35 nmol) de OmpF. A mistura foi, posteriormente, submetida a aquecimento em banho 

de água (37 °C), alternadamente com agitação em vórtice a velocidade moderada. Seguiu-

se um período de incubação da mistura, ao abrigo da luz, 15 minutos à temperatura 

ambiente e 1 hora no gelo. Seguidamente, diminuiu-se a concentração do oPOE a valores 

abaixo da sua CMC (0,23 %) ( 2 0 5 ) , por diluição da mistura em 3,0 ml de tampão Hepes (10 

mM; pH 7,4; 0,1 M NaCl). Paralelamente, à preparação dos proteolipossomas foi também 

preparada uma referência que se submeteu a todos as fases do procedimento descrito com a 

diferença de se ter hidratado o respectivo filme lipídico com tampão Hepes contendo 0,8 % 

oPOE mas sem proteína. 

6.3. Reconstituição por Incorporação em Lipossomas pré-preparados 

A preparação de proteolipossomas a partir de uma suspensão de vesículas lipossómicas 

previamente preparadas teve por base procedimentos descritos na literatura ' tendo 

sido adaptada de acordo com o procedimento experimental que a seguir se descreve. 

O processo de redução da quantidade de detergente na solução mãe de proteína, já 

descrito no item da preparação das micelas mistas, difere apenas no número de 

centrifugações, tendo-se procedido a um total de quatro centrifugações de forma a obter-se 

uma concentração final de oPOE de -0,4 % (m/v). Seguidamente, procedeu-se à 

preparação da suspensão lipossómica, de acordo com a metodologia já descrita no item 3, e 

para uma concentração final de lípido de -2,0 mM. Posteriormente, efectuou-se a mistura 

da suspensão lipossómica (-2,6 ml) com -1,0 ml de solução de proteína (-0,45 mg/ml, em 

tampão Hepes com -0,4 % oPOE), seguida de correcta homogeneização da mistura por 

agitação em vórtice a baixa velocidade. A proporção molar lípido/proteína utilizada foi 

aproximadamente de 1000. De seguida, procedeu-se à incubação da mistura, ao abrigo da 

luz, por um período de 15 minutos à temperatura ambiente, seguido de lhora no gelo. 

Terminada esta incubação, promoveu-se a adsorção do detergente à superfície dos Bio-

Beads®SM2 (Bio-Rad), adicionados à mistura numa concentração de 0,2 g/ml, e incubou-
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se à temperatura ambiente, sob agitação durante 3 horas. Após este período, procedeu-se à 

substituição, por decantação, da primeira fracção de Bio-Beads por uma segunda de iguais 

proporções, e iniciou-se um segundo período de 3 horas de incubação nas mesmas 

condições. Finalmente, decantou-se a mistura para a separar dos Bio-Beads e procedeu-se à 

uniformização do tamanho das estruturas obtidas por extrusão, nas mesmas condições 

utilizadas na preparação dos lipossomas, mas iniciando o processo com filtro de 

porosidade 200 nm e só depois de cinco passagens por este filtro se procedeu às dez 

passagens pelo filtro de porosidade 100 nm. 

Para os estudos de fluorescência, os proteolipossomas foram ainda sujeitos a uma 

última ultracentrifugação (80000 g, 4 °C, 150 min) de forma a separar-se a fracção proteica 

inserida da não inserida. Por doseamento da fracção proteica não inserida que permaneceu 

no sobrenadante obteve-se o valor da percentagem de inserção. 

O procedimento de preparação de proteolipossomas foi acompanhado desde o início 

pela preparação de uma amostra de referência, submetida a todas as fases acima descritas, 

adicionada de tampão Hepes com -0,4 % oPOE mas sem qualquer vestígio de proteína. 

7. Granulometria dos Lipossomas e Proteolipossomas 

Na determinação da granulometria das vesículas lipossómicas e proteolipossomas 

recorreu-se à espectroscopia de correlação fotónica num Zeta Sizer 5000. Todas as 

determinações foram realizadas à temperatura constante de 25 °C (± 0,1 °C), numa célula 

constituída por tubo cilíndrico submerso em banho de água termostatizado. 

8. Doseamento dos Lípidos 

Para se determinar a verdadeira concentração fosfolipídica das suspensões 

lipossómicas utilizadas em cada ensaio, recorreu-se ao método de Bartlett modificado, que 

permite quantificar o conteúdo em fosfato de cada amostra e portanto, de forma indirecta, 

dá a conhecer a concentração fosfolipídica da amostra(43). 

O procedimento analítico consistiu na adição de 0,4 ml de ácido perclórico a 70 % a 

0,5 ml de cada amostra e solução padrão de fosfato de potássio (em tubo de vidro), seguiu-

se o aquecimento, em banho de areia, a uma temperatura compreendida entre 180-200 °C 
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durante 45 min. Após arrefecimento dos tubos à temperatura ambiente, adicionou-se 4,6 ml 

de molibedato de amónio e de seguida 0,2 ml de reagente de Fiske & Subbarrow, e 

procedeu-se a incubação em banho de água a 100 °C durante 7 min. Por fim, e após 

arrefecimento à temperatura ambiente, procedeu-se à leitura da respectiva absorvância a 

830 nm. 

9. Doseamento da Proteína 

A determinação da concentração proteica foi efectuada pelo método do ácido 

bicinconinico (doseamento pelo BCA) ' . 

O kit de doseamento de proteínas pelo BCA é constituído por dois reagentes 

aleatoriamente designados de reagente A e B e por solução padrão de BSA (1,0 mg/ml em 

solução aquosa contendo 0,15 M de NaCl e 0,05 % de ázida sódica como conservante). O 

reagente A consiste numa solução contendo ácido bicinconinico, carbonato de sódio, 

hidrogenocarbonato de sódio e tartarato de sódio em hidróxido de sódio 0,1 N (pH final de 

11,25). O reagente B consiste numa solução a 4 % de sulfato de cobre (II) pentahidratado. 

A preparação do reagente de trabalho efectuou-se por adição de 50 partes de reagente 

A para 3 partes de reagente B. Seguidamente, a cada um dos tubos contendo 0,1 ml de 

amostra, ou padrão de BSA ou simplesmente tampão Hepes (branco), adicionou-se 2,0 ml 

de reagente de trabalho, e procedeu-se a incubação a 37 °C, 30 min. Após arrefecimento 

dos tubos à temperatura ambiente, seguiu-se a leitura da absorvância de cada uma das 

soluções a 562 nm. A concentração de proteína presente nas amostras foi obtida com 

recurso à recta de calibração construída a partir dos padrões de BSA (100- 600 ug/ml), 

preparados extemporaneamente para cada doseamento, por diluição da solução mãe de 

BSA. 

10. Coeficientes de Partição 

A determinação dos coeficientes de partição foi efectuada com recurso às técnicas de 

espectrofluorimetria e de espectrofotometria derivativa de UV-Vis ' . 

A metodologia desenvolvida foi aplicada à determinação dos Kp da moxifloxacina em 

vesículas lipossómicas unilamelares de DMPC e de DMPG, preparadas em tampão Hepes 

e posteriormente incubadas em presença deste fármaco. 
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10.1 Determinação dos Coeficientes de Partição por Espectrofotometria 

Derivativa de UV-Vis 

Prepararam-se dois grupos de 8 a 10 microtubos de 1,5 ml, um desses grupos constituiu 

as amostras e o outro as suspensões de referência. As amostras foram obtidas por adição de 

um determinado volume de solução de fármaco (constante para cada ensaio) a volumes 

crescentes de suspensão lipossómica, perfazendo-se o volume final de 1,5 ml com Hepes. 

O grupo das referências recebeu igual tratamento mas não foi adicionado de fármaco. As 

concentrações de fármaco utilizadas nos vários ensaios foram escolhidas após 

determinação do intervalo de concentrações que verificava a lei de Lambert-Beer para a 

moxifloxacina em solução aquosa de tampão Hepes, tendo-se utilizado valores 

compreendidos entre 2 e 40 uM. 

Por último, procedeu-se a agitação de cada microtubo em vórtice durante lmin seguida 

de incubação a 37 °C, protegidos da luz, durante 30 min. 

A aquisição dos espectros de absorção efectuou-se a 37 °C, com uma velocidade de 120 

nm/min., em células de quartzo de 1 cm de percurso óptico e com fenda de 1 mm. Quer os 

espectros das amostras, quer os das referências foram traçados contra uma solução de 

tampão Hepes, tendo-se efectuado a correcção dos espectros das amostras por subtracção 

dos espectros das referências com a mesma quantidade de lípido. 

Os espectros de primeira e segundas derivadas foram calculados partindo dos espectros 

de absorção das amostras, após correcção, usando o algoritmo de Savitzky-Golay <2I4) 

tendo-se utilizado uma convolução polinomial de sexta ordem com 10 pontos para cada um 

dos lados do ponto médio (sub rotinas do Microcal Origin 6.1). 

10.2 Determinação dos Coeficientes de Partição por Espectrofluorimetria 

Os valores de Kp obtidos por espectrofotometria derivativa de UV-Vis foram 

confirmados recorrendo à espectrofluorimetria. O procedimento experimental de 

preparação das amostras e referências foi o mesmo descrito no item anterior, tendo-se 

utilizado concentrações do intervalo que verificava a lei de Lambert-Beer para a 

moxifloxacina em solução aquosa de tampão Hepes (1 a 18 uM). Os espectros de emissão 

de fluorescência foram traçados a 37 °C, com abertura de fendas de excitação e emissão de 

5,0 nm, velocidade de varrimento de 240 nm/min e utilizando células de quartzo de 10 mm 

x 10 mm. O intervalo de comprimentos de onda de emissão utilizado foi de 350-550 nm, 

com comprimento de onda de excitação de 288 nm. Em todos os ensaios efectuados a 
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absorvância das amostras e referencias, ao ^ex, foi sempre inferior a 0,1 de forma a evitar 

efeito de filtro interno. 

11. Estudos de Fluidez e Localização Membranar 

11.1 Extinção da fluorescência da moxifloxacina pelo ião iodeto 

Para a realização destes estudos preparam-se três conjuntos de oito a dez microtubos 

(1,5 ml) sendo dois dos conjuntos destinados às amostras e o restante às referências. Cada 

um dos conjuntos das amostras foi preparado por adição de uma dada quantidade, 

constante em cada conjunto, de suspensão lipossómica de DMPC ou DMPG (500 ou 750 

uM), seguida por um volume constante, em todos os microtubos, de solução de 

moxifloxacina (3,4 uM) e por quantidades crescentes de solução de Kl (0,005 a 0,2 M). As 

referências foram preparadas do mesmo modo que as amostras mas sem adição de 

suspensão lipossómica. De seguida, amostras e referências foram sujeitas a um minuto de 

agitação em vórtice, e depois incubadas a 37 °C, durante 30 minutos. Os espectros de 

emissão de fluorescência foram traçados à temperatura de 37 °C, com velocidade de 

varrimento de 240 nm/min, abertura de fendas de excitação e emissão de 5,0 nm e ao 

comprimentos de onda de excitação de 288 nm no intervalo de comprimentos de onda de 

emissão de 350 e 550 nm. 

11.2 Estudos de Anisotropia de Fluorescência 

Os estudos de anisotropia de fluorescência foram efectuados recorrendo à incorporação 

nas bicamadas fosfolipídicas, dos lipossomas ou dos proteolipossomas, das sondas de 

anisotropia de fluorescência: o DPH e o TMA-DPH. A incorporação das sondas efectuou-

se aquando da preparação dos filmes lipídicos por adição de adequado volume de solução 

clorofórmica de sonda à solução de lípido em clorofórmio, ou clorofórmio /metanol 

consoante se trate, respectivamente, de DMPC ou DMPG. A razão lípido/sonda utilizada 

em todos os ensaios foi de aproximadamente 300:1. As fases seguintes de preparação dos 

lipossomas ou proteolipossomas, seguiram o procedimento habitual e já descrito em 

secções anteriores. 

O estudo da variação da anisotropia de fluorescência em função da variação de 

temperatura foi realizado no intervalo de 10-40 °C (± 0,05 °C). As leituras de anisotropia 

de fluorescência efectuaram-se com abertura de fendas de emissão e excitação de 5,0 nm, 
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sob agitação e ao comprimento de onda de excitação de 336 nm e de emissão de 450 nm, 

para o DPH. Relativamente ao TMA-DPH, a excitação foi a 355 nm e observou-se a 

emissão a 427 nm. Quer em presença da moxifloxacina, quer no caso dos 

proteolipossomas, a fluorescência emitida quer pelo fármaco, quer pela proteína, é a estes 

comprimentos de onda desprezável. 

11.2.1 Variação da anisotropia de fluorescência em presença da moxifloxacina 

Após a preparação dos LUVs com sonda incorporada, do modo acima descrito, 

adicionou-se o adequado volume de solução de moxifloxacina (5 a 15 uM) ou de tampão 

Hepes, no caso de suspensões de referência, e procedeu-se a uma incubação de 30 minutos 

a 37 °C. Uma vez terminado este período de incubação, procedeu-se às leituras de 

anisotropia de fluorescência. 

11.2.2 Variação da anisotropia de fluorescência em presença de OmpF 

O efeito da inserção de OmpF sobre a fluidez da bicamada fosfolipídica foi testado, 

apenas, em proteolipossomas obtidos pelo método de incorporação em lipossomas pré-

preparados. 

Depois de preparada a suspensão de LUVs de DMPC com sonda incorporada, foram 

retiradas duas fracções. Uma das fracções seguiu o procedimento habitual de preparação de 

proteolipossomas com a adição de OmpF, posterior incubação e por fim remoção dos 

vestígios de detergente. A segunda fracção, usada como referência foi preparada 

exactamente do mesmo modo que a amostra, seguindo as mesmas etapas e diferentes 

incubações do procedimento, contudo não foi adicionada solução de proteína mas apenas 

igual volume em tampão Hepes com a mesma quantidade de oPOE. Após preparação da 

amostra e referência procedeu-se às leituras de anisotropia de fluorescência. 

11.3 Alterações da fluidez membranar em presença da moxifloxacina avaliadas 

por RPE 

As amostras e referência a utilizar nos estudos de espectroscopia de RPE foram 

preparadas da forma que a seguir descreve. 

Para a incorporação das sondas 5-DS ou 16-DS, nas bicamadas fosfolipídicas dos 

LUVs de DMPC ou DMPG, preparou-se o filme lipídico partindo de uma solução 

clorofórmica (ou clorofórmio / metanol) de lípido e sonda na proporção molar de 1:100 
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(43,215-217) ^ p ^ s a p r ep a r a çã 0 do filme conjunto contendo lípido e sonda, o procedimento de 

preparação de LUVs seguiu a metodologia habitual (item 3.). 

As amostras foram preparadas em microtubo, por adição de um volume constante de 

suspensão lipossómica e volumes crescentes de solução de moxifloxacina em tampão 

Hepes ajustando-se o volume final de 1,0 ml com tampão Hepes. A referência foi 

preparada de igual modo, mas sem adição de fármaco. Seguidamente, amostras e 

referência foram incubadas, ao abrigo da luz, durante 30 minutos a 37 °C. A concentração 

final das sondas utilizadas nas amostras foi de 4,0 x IO"5 M, tendo-se utilizado 

concentrações lipídicas na ordem dos 4,0 x IO"3 M. A concentração final da moxifloxacina 

variou entre os 12,0 e os 60,0 uM. 

Finalmente, amostras e referência foram injectadas em tubos capilares, e, 

posteriormente, colocadas em tubos de EPR a fim de se proceder ao traçado dos espectros, 

à temperatura constante de 37 °C, campo centrado a 3360 G, com um intervalo de 

varrimento de 100 G e uma frequência de modulação de 100 kHz. Para a sonda 5-DS 

aplicou-se uma amplitude de modulação de 3,97 G, uma potência de 25 mW e uma 

constante de tempo de 163,84 ms. Para a sonda 16-DS, a amplitude de modulação foi de 

1,99 G, a potência aplicada de 20 mW e a constante de tempo de 81,92 ms. Para ambas as 

sondas os espectros foram adquiridos em modo cumulativo, tendo-se procedido a 18 

varrimentos para a sonda 5-DS e 15 para a sonda 16-DS. 

12. Interacção das Quinolonas com OmpF: Estudos 

Espectroscópicos 

12.1 Extinção da fluorescência de OmpF pela acrilamida e pelo ião iodeto na 

ausência e em presença das diferentes quinolonas 

Procedeu-se à preparação de micelas mistas ou proteolipossomas, pelas metodologias 

anteriormente descritas. De seguida, mediu-se rigorosamente, um volume adequado de 

suspensão micelar ou de proteolipossomas para a célula de fluorescência a utilizar, no caso 

dos estudos em presença dos antibióticos é ainda adicionada quantidade constante de 

solução de antibiótico, e aferiu-se para um volume final de 1,0 ml com tampão Hepes. 

Após 2 min de estabilização da mistura, a 37 °C e sob agitação, fez-se a aquisição do 

espectro de fluorescência na ausência de agente de extinção. Seguidamente, procede-se a 

uma série de adições de 10,0 ul de solução de acrilamida ou iodeto de potássio, tendo-se 
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intercalado entre cada adição um período de 2 min de incubação sob agitação, ao fim do 

qual se procedeu à aquisição do espectro de fluorescência. 

A concentração de acrilamida ou iodeto em cada ensaio variou entre 0,04 a 0,5 M. A 

concentração de OmpF, constante para cada ensaio, foi da ordem dos 0,45 uM. Nos 

ensaios efectuados em presença de quantidade constante de QN a concentração de 

antibiótico utilizada foi de 25 uM. A aquisição dos espectros de fluorescência efectuou-se 

com a amostra sob agitação constante, abertura de fenda de excitação e de emissão de 10,0 

nm, velocidade de varrimento de 240 nm/min, ao comprimento de onda de excitação de 

290 nm e no intervalo de emissão de 300-400 nm. 

12.2 Constantes de Associação Quinolona /OmpF 

A interacção entre OmpF e as quinolonas foi quantitativamente avaliada através da 

determinação de constantes de associação obtidas por espectroscopia de UV-Vis e de 

fluorescência para OmpF inserida em micelas mistas ou em LUVs de DMPC. 

12.2.1 OmpF em micelas de oPOE: Espectroscopia de UV-Vis 

As amostras foram preparadas por mistura de quantidade constante de suspensão 

micelar de oPOE (3 %) contendo OmpF, com volumes crescentes de solução de fármaco 

em tampão Hepes. As referências preparam-se da mesma forma mas substituindo a 

suspensão micelar contendo OmpF por igual volume de suspensão a 3 % de oPOE sem 

proteína. As amostras e referências foram sujeitas a agitação em vórtice e incubadas a 37 

°C durante 30 minutos. Para cada ensaio utilizaram-se dois conjuntos de 8 a 12 microtubos 

(1,5 ml), correspondentes a 8 a 12 concentrações crescentes de antibiótico. As 

concentrações de antibiótico utilizadas variaram entre os 5 e 35 uM, tendo-se utilizado 

uma concentração de OmpF por ensaio de -2,6 uM e uma quantidade de oPOE de 3 %. 

Após o período de incubação, traçaram-se os espectros de UV-Vis, à temperatura de 37 °C, 

em células de 1 cm de passo óptico, a uma velocidade de varrimento de 120 nm/min e num 

intervalo de comprimentos de onda de 230 a 450 nm. 

12.2.2 OmpF em micelas mistas (oPOE / DMPC ou DMPG) ou em 

proteolipossomas 

A preparação das micelas mistas ou dos proteolipossomas obedeceu a metodologias 

anteriormente descritas. Seguidamente, procedeu-se à medição rigorosa de adequado 

volume de suspensão micelar ou de proteolipossomas para a célula de fluorescência a 
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utilizar tendo-se completado o volume final de 1,0 ml com tampão Hepes. Após um 

período de 2 min de incubação a 37 °C, sob agitação, procedeu-se a uma série de 8 a 12 

adições de adequado volume de solução de antibiótico em estudo. As adições de 

antibiótico foram intercaladas por 2 min de incubação sob agitação, ao fim da qual se 

procedia à aquisição do espectro de fluorescência. 

Os espectros de emissão de fluorescência foram adquiridos sob agitação permanente, 

com abertura de fenda de excitação e emissão de 10,0 nm, velocidade de varrimento de 

240 nm/min e ao comprimento de onda de excitação de 290 nm. Ao longo de todo o ensaio 

foram também traçados espectros de absorção de UV-Vis, de forma a obter a absorvância 

ao comprimento de onda de excitação antes das adições de fármaco e depois de cada 

adição. 

12.3 Avaliação da transferência de energia de ressonância entre OmpF e a 

Ciprofloxacina 

Para a avaliação da transferência de energia entre OmpF e a CP foram efectuadas 

adições sucessivas de um volume constante (10,0 ul) de solução de CP (~ 296 uM) para a 

célula de fluorescência contendo uma quantidade constante de OmpF incorporada em 

lipossomas de DMPC. O intervalo de concentrações de CP enquadrou-se entre os 0 e os 38 

uM. Os espectros de fluorescência foram obtidos com um comprimento de onda de 

excitação de 290 nm. 

Os efeitos de filtro interno e de diluição foram tidos em conta nos cálculos posteriores. 

13. Estudos da Condutividade Eléctrica de OmpF em presença 

da Moxifloxacina e do Ácido Nalidíxico 

As soluções de antibióticos foram preparadas com concentração -10,0 mM, em tampão 

Tris (5 mM, pH 7,4) com 100 mM de KC1. O tampão utilizado para a maioria das 

determinações foi o tampão Tris, 5 mM, pH 7,4 e contendo 100 mM em KC1. 

A célula de vidro utilizada, especialmente concebida para este fim, é constituída por 

dois compartimentos individuais (Figura II-la) com capacidade para ~ 2,5 ml em cada um 

dos compartimentos. 

Para a preparação da célula de trabalho unem-se as duas metades que a constituem, 

interpondo-se entre elas uma membrana de Teflon® (tetrafluoroetileno), de 25 um de 
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espessura, na qual foi efectuado um orifício central, de 50-100 um de diâmetro, por incisão 

orientada de raio laser (Fig.II-lb e lc). O septo de Teflon® (Figura Il-lb) que faz a 

separação do conteúdo dos compartimentos da célula, constitui a superfície de adesão dos 

fosfolípidos para a formação do bicamada lipídica. De modo a aumentar a sua 

hidrofobicidade, foi sujeito a um pré-tratamento dos contornos do orifício central por 

adição a ambos os lados da membrana de 1 ul de solução a 2 % de hexadecano em hexano, 

seguindo-se 30 min para evaporação do solvente. Posteriormente, adieionou-se a cada um 

dos compartimentos da célula, 2,5 ml de tampão Tris, seguidos de 5 ul de uma solução a 

2,5 mg/ml de DPhPC numa mistura 1:9 de clorofórmio em hexano, e procedeu-se a 30min 

de espera para completa evaporação dos solventes orgânicos. 

Após colocação da célula no interior de um conjunto de três gaiolas de Faraday (Figura 

II-2), os compartimentos da célula foram ligados com o circuito externo através de um par 

de eléctrodos Ag/AgCl. 

Figura II-l: Fotografia (ai) e representação esquemática (a2) da célula de trabalho das determinações de 

condutividade eléctrica de OmpF: b) septo de Teflon® que separa os compartimentos da célula; c) imagem de 

microscópio óptico do orifício central, do septo de separação, onde se forma a bicamada lipídica; d) 

representação da bicamada fosfolipídica com a porina incorporada. 
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Figura II-2: Imagem da organização dos constituintes do dispositivo para as determinações de 

condutividade iónica: a), b) e c) gaiolas de Faraday; d) célula de vidro; e) eléctrodos; f) bancada de pedra 

isoladora; g) amplificador de sinal. 

A formação da bicamada fosfolipídica planar, na superfície de Teflon , efectuou-se 

pela técnica de oposição de monocamadas lipídicas ( ) com algumas adaptações 

experimentais (158). A bicamada lipídica resultou da lenta e gradual remoção/restituição do 

tampão dos compartimentos da célula, após formação da monocamada lipídica à superfície 

da fase aquosa. 

A inserção de OmpF é efectuada por adição de 1 ul de solução diluída de porina (2,8 

ng/ml) em tampão Tris (5 mM, pH 7,4, 1 % oPOE) a um dos compartimentos da célula. A 

incorporação da proteína na bicamada foi auxiliada por agitação e por aplicação de 

voltagem transmembranar na ordem dos 100-200 mV. A inserção membranar de OmpF foi 

detectada por marcado aumento da intensidade de corrente. 

Seguiu-se o registo da intensidade de corrente iónica, através de OmpF, na ausência 

dos antibióticos e após cada adição de solução de antibiótico. As adições de antibiótico 

foram efectuadas de modo sistemático ao longo de cada estudo, iniciando-se com 

sucessivas adições ao mesmo lado de adição da proteína (lado eis), depois a ambos os 

compartimentos da célula, e por último ao lado oposto ao da adição de proteína (lado 

trans). 

Todas as determinações deste tipo de estudo foram efectuadas à temperatura ambiente 

e em compartimento com controlo de humidade do ar e isolamento acústico. 
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Resultados 

CAPÍTULO III: OS RESULTADOS 

A resistência bacteriana à terapia antibacteriana constitui um problema emergente da 

sociedade dos nossos dias sendo o resultado directo de um uso excessivo e pouco 

ponderado dos antibióticos actualmente disponíveis e caminhando para um esgotamento 

das alternativas terapêuticas de que dispomos. 

Uma das formas de resistência bacteriana mais difundidas é a impermeabilização das 

barreiras celulares bacterianas à entrada dos antibióticos, daqui resultando a necessidade de 

um perfeito conhecimento das diferentes vias de permeação membranar dos antibióticos 

para melhor se adequar a procura de novas estruturas às variações impostas pela bactéria. 

É neste contexto que se enquadram os estudos efectuados que tiveram como 

objectivo o esclarecimento das vias de permeação membranar do grupo antibacteriano das 

quinolonas. 

A análise da literatura na área da microbiologia aponta para uma intensificação da 

actividade antibacteriana e para um alargamento do espectro de acção das quinolonas em 

que a via de permeação membranar prevalente é a hidrofilica (porínica), contudo existem 

algumas evidências de um possível envolvimento da componente hidrofóbica ou mesmo da 

possibilidade da permeação das quinolonas ser o resultado da combinação de mais de uma 

via. Assim, os estudos realizados centraram-se no esclarecimento da contribuição de cada 

uma destas componentes para a permeação da membrana externa por cada uma das 

quinolonas estudadas. 
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1. Partição e Localização da Moxifloxacina em Lipossomas 

Unilamelares de DMPC e DMPG 

Para que um fármaco seja dotado de actividade terapêutica para além de demonstrar 

elevada afinidade para o seu alvo de acção, tem ainda de ser capaz de ultrapassar as 

inúmeras barreiras membranares que se interpõe no seu trajecto até ao local de acção. No 

caso dos antibióticos, para além de uma farmacocinética favorável têm ainda de ser 

capazes de transpor as barreiras membranares bacterianas. 

Actualmente, são propostas três principais vias de entrada das quinolonas na célula 
( \f\ 91 S 990^ 

bacteriana do tipo de Gram (-): a via hidrofílica através da porina ' , a via "auto-
í 1 f\ 991 - 9 9 ^ 

promovida" por complexação dos catiões metálicos estabilizadores do LPS e a 

via hidrofóbica por difusão através da bicamada(224227). Apesar de se considerar que, para 

as quinolonas das gerações mais recentes, a via de permeação através das porinas é a de 

maior importância, não existem quaisquer evidências de que a entrada neste tipo de 

bactéria se faça exclusivamente por essa via e portanto um envolvimento das restantes vias 

de permeação é sempre uma hipótese a ter em consideração ( ' '. Paralelamente, as 

fluoroquinolonas mais recentes são caracterizadas por espectros de acção bastante 

alargados, que incluem estirpes bacterianas de Gram (+) (229"231) e mesmo bactérias com 

ultraestrutura celular distinta {Mycobacterium tuberculosis)( " , em que a existência de 

diferentes invólucros membranares, e a ausência das porinas, força a entrada destas 

moléculas por vias alternativas, assim uma possível justificação para o alargamento do seu 

espectro de actividade poderá residir nesta capacidade, não específica, em transpor 

diferentes barreiras bacterianas. Neste contexto, uma melhor percepção dos mecanismos de 

entrada destes antibióticos nas células bacterianas passa necessariamente por uma 

avaliação da sua interacção com modelos membranares como os lipossomas, capazes de 

mimetizar química e estruturalmente o ambiente anisotrópico das membranas celulares 

mas cuja possibilidade de controlo de características e ausência de outros componentes 

intervenientes no processo de transposição membranar, nos permite obter informação mais 

detalhada sobre a entrada das quinolonas na célula bacteriana através do estudo da sua 

partição e localização membranar. 
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1.1 Coeficientes de partição da moxifloxacina entre uma solução aquosa e 

vesículas lipossómicas de DMPC e DMPG 

A determinação da partição dos fármacos entre o meio aquoso e o meio membranar de 

vesículas lipossómicas tem vindo a ser utilizada como forma de averiguar, não só a maior 

ou menor afinidade dos fármacos para ambientes hidrófobos, mas também o tipo e 

extensão de possíveis interacções entre estes e os mais variados ambientes membranares(11, 

. Nesta perspectiva, e dada a relevância desta informação no esclarecimento das vias 

de permeação membranar das quinolonas, procedeu-se à determinação das constantes de 

partição da moxifloxacina entre o meio aquoso e o meio membranar das vesículas de 

DMPC e DMPG. 

Os estudos de partição foram sempre realizados recorrendo a uma fase membranar 

constituída por uma população homogénea de vesículas lipossómicas unilamelares, com 

tamanho padronizado, por extrusão, para os 100 nm. 

Os coeficientes de partição da moxifloxacina entre os referidos meios membranares e o 

meio aquoso foram determinados por espectrofotometria derivativa de UV-Vis e, 

posteriormente, aferidos quanto à exactidão dos valores obtidos, por espectroscopia de 

fluorescência. 

As concentrações de fármaco utilizadas nos ensaios de espectrofotometria de UV-Vis e 

nos ensaios de espectroscopia de fluorescência foram seleccionadas após determinação dos 

intervalos de concentração de moxifloxacina, em tampão Hepes, que verificam a lei de 

Lambert-Beer, para cada uma das técnicas. Os intervalos de concentrações obtidos 

encontram-se descritos na tabela III-1 : 

Concentração QiM) 
Espectrofotometria UV-Vis 2,0-40,1 

Espectroscopia de fluorescência 1,0-18,1  

Tabela IH-1 : Intervalos de concentração onde se verifica a lei de Lambert-Beer para a MX em tampão 

Hepes. Valores obtidos ao comprimento de onda de máxima absorção/emissão. 

1.1.1 Espectrofotometria de UV-Vis 

A aplicação deste tipo de metodologia à determinação do coeficiente de partição de 

uma qualquer molécula tem por base a existência de alterações aos parâmetros de absorção 

dessa molécula por sua incorporação em ambiente membranar(120). 

Apesar da simplicidade do conceito, a sua directa aplicabilidade é normalmente 

limitada a sistemas que apresentem reduzida dispersão luminosa, como acontece nos 
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sistemas micelares. As suspensões de LUVs de DMPC e DMPG utilizadas nestes estudos 

causam acentuada dispersão de Rayleigh, notada ao longo de todo o traçado dos espectros 

de absorção mas de forma mais acentuada a menores comprimentos de onda \ As 

vesículas unilamelares de DMPG, provavelmente em consequência das repulsões 

electrostáticas entre as vesículas (239), apresentaram uma intensidade dispersiva sempre 

inferior à demonstrada por suspensões de concentração semelhante em vesículas 

unilamelares de DMPC (Figura III-1). 

< 0.4 

240 260 280 300 320 340 360 380 400 240 260 280 300 320 340 360 380 400 
l /nm 

Figura III-l: Dispersão de luz causada por suspensões de LUVs de DMPC (A) e DMPG (B) em tampão 

Hepes, de concentrações (uM): (A) (1) 261; (2) 385; (3) 448; (4) 545; (5) 655; (6) 796; (7) 898; (8) 998; (B) 

(1) 250; (2) 330; (3) 420; (4) 520; (5) 630; (6) 790; (7) 880; (8) 990. 

Como se pode observar na Figura III-2, em presença de concentrações crescentes de 

vesículas lipossómicas, os espectros de UV-Vis da moxifloxacina evidenciam acentuadas 

interferências espectrais. 

- i — i — i — ■ — i — ■ — i — i — i — i — i — i — r 
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x./nm 
- i — ' — i — ' — i — ' — i — ' — i — ' — r 

240 260 280 300 320 340 360 380 400 
X/ nm 

Figura III-2: Espectros de absorção da moxifloxacina (30,0 uM) na presença de concentrações 

crescentes de LUVs de DMPC (A) e DMPG (B). Ver concentrações Figura III-l. 
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Numerosos estudos envolvendo determinações espectrofotométricas em meios 

igualmente dispersivos referem uma minimização do problema recorrendo à 

espectrofotometria derivativa. Na realidade, a simplicidade de aplicação, o seu elevado 

poder de resolução e as inúmeras vantagens na eliminação de interferências espectrais e 

resolução de bandas sobrepostas ou pouco diferenciadas, têm conduzido à sua crescente 
/ 1 O ^ O I T 1 Af\ O A*} \ 

utilização nas mais variadas situações experimentais ( ' ' ' '. 

Contudo, no caso concreto em estudo, a derivação dos espectros das amostras permite 

apenas uma eliminação parcial deste tipo de interferência (Figura III-3A), tendo sido 

necessário associar uma correcção inicial por subtracção dos espectros das referências aos 

espectros das amostras, para se obter uma razoável anulação dos sinais de fundo. Por outro 

lado, note-se que esta subtracção das suspensões de referência por si só também não 

permite uma total eliminação da dispersão de luz (Figura III-3B), fenómeno 

particularmente relevante a comprimentos de onda menores onde o efeito dispersivo da luz 

é maior. 

0.0050 

-0.045 

360 

X /nm 

Figura III-3: Espectro de segunda derivada da moxifloxacina, sem subtracção das referencias (A), 

espectros de subtracção de ordem zero (B), espectros, após subtracção, de primeira derivada (C) e de segunda 

derivada (D). 
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A análise dos gráficos da Figura III-3 permite verificar que na primeira e segunda 

derivada dos espectros de subtracção (Figura III-3C e D) há uma eliminação total das 

interferências espectrais causadas pelas vesículas lipossómicas, embora se note uma 

melhor resolução de bandas com a segunda derivada. Assim, para o cálculo dos 

coeficientes de partição da moxifloxacina entre as vesículas lipossómicas e o meio aquoso 

de tampão Hepes, utilizaram-se os espectros de segunda derivada. 

Nos vários ensaios efectuados experimentaram-se várias concentrações de antibiótico, 

não se tendo notado alterações significativas nos valores de Kp obtidos. 

Espectros de ordem zero. Os espectros de subtracção da moxifloxacina em presença de 

concentrações crescentes quer de DMPC, quer de DMPG (Figura III-4) mostram um 

decréscimo na intensidade de absorção, fenómeno associado a um provável decréscimo da 

concentração do fármaco em fase aquosa correspondente à sua partição por ambiente 

membranar. 
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Figura III-4: Espectros de absorção da moxifloxacina (20 uM) na presença de (A) concentrações 

crescentes de LUVs de DMPC (uM): (1) 0; (2) 261; (3) 385; (4) 448; (5) 545; (6) 655; (7) 796; (8) 898. e de 

(B) concentrações crescentes de DMPG (uM): (1) 0; (2) 100; (3) 180; (4) 270; (5) 360; (6) 430; (7) 530; (8) 

640; (9) 720; (10) 900. Espectro da moxifloxacina na ausência de lípido encontra-se assinalado com o 

símbolo (A). 

A forma espectral correspondente ao fármaco em ambiente membranar não é nestes 

espectros evidente, pois não são notados quaisquer desvios do comprimento de onda 

máximo em presença de nenhum dos lípidos. Porém, no caso do DMPG destaca-se a 

presença de um ponto isosbéstico a 294 nm que constitui evidência da presença da 
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moxifloxacina em pelo menos duas formas distintas: livre na fase aquosa polar e na forma 

ligada às membranas lipídicas( ' ' \ 

Note-se ainda que a diminuição da absorção com o aumento da concentração de lípido 

só acontece de forma regular na zona do máximo de absorção, enquanto nas restantes 

zonas do espectro se verifica uma mistura de espectros sugestiva de uma má eliminação 

das interferências espectrais resultantes da presença dos lipossomas. 

Espectros de segunda derivada. Os espectros de segunda derivada obtidos a partir dos 

espectros de absorção da moxifloxacina, após subtracção das referências, demonstram as 

mesmas características espectrais já descritas para os espectros de ordem zero mas de uma 

forma mais pronunciada como resultado de uma melhor resolução de bandas característica 

do processo de derivação espectral (Figura III-5). A variação da intensidade de absorção 

com o aumento da concentração lipídica é agora muito mais evidente sendo notada em toda 

a extensão do espectro. Realça-se ainda a presença de três pontos isosbésticos nitidamente 

observáveis nos espectros da moxifloxacina, a 280, 294 e 307 nm, quer em presença de 

concentrações crescentes de DMPC como para o DMPG, (Figura III-5A e B, 

respectivamente), indicadores de uma total eliminação dos efeitos dispersivos por presença 

das vesículas lipossómicas, mas também confirmando a coexistência dos dois estados do 

fármaco: livre em solução aquosa de tampão Hepes e associado à bicamada das vesículas. 
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Figura III-5: Segunda derivada dos espectros de absorção da moxifloxacina na ausência (1) e em 
presença (8 ou 10) de concentrações crescentes de LUVs de DMPC (A) e de DMPG (B). Ver concentrações 
na Figura III-4. Pontos isosbésticos assinalados por (—►). 

Note-se que nos espectros de ordem zero da moxifloxacina em presença de 

concentrações crescentes de DMPC não se verificou a existência de qualquer ponto 
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isosbéstico, detalhe espectral só evidenciado com a derivação. Por outro lado, nos 

espectros de segunda derivada da moxifloxacina em presença de LUVs de DMPG é agora 

evidente um ligeiro desvio batocrómico (2,0 nm) dos comprimentos de onda máximos, o 

que vem revelar a existência de uma segunda forma espectral do fármaco, não detectável 

no espectro de ordem zero, e que corresponde à forma com ligação membranar. Este tipo 

de ocorrência vem mais uma vez realçar a importância da espectrofotometria derivativa no 

esclarecimento de detalhes espectrais de reduzida intensidade. 

Cálculo dos coeficientes de partição. Os valores dos coeficientes de partição (Kp) foram 

obtidos por ajuste não linear da equação (1.5) aos valores experimentais obtidos (AD 

versus [L]), para uma dada concentração de moxifloxacina. Os valores de AD resultam da 

diferença entre o valor da derivada da absorvância do espectro da moxifloxacina na 

ausência, e em presença de concentrações crescentes de cada um dos lípidos, a um dado 

comprimento de onda. 

0.0000 0.0002 0.0004 0.0006 0.0008 0.0010 

[DMPC] (M) 

0.0002 

[DMPG] (M) 

Figura III-6: Ajuste da equação (1.5) aos dados experimentais obtidos, pelo método da regressão não 
linear. Valores relativos à segunda derivada dos espectros de absorção da moxifloxacina em presença de 
concentração crescentes de DMPC, ao comprimento de onda de 288 nm (A), e de DMPG ao comprimento de 
onda de 302 nm (B). 

A curva AD versus [L] tem forma hiperbólica (Figura III-6) com tendência para um 

mínimo ou para um máximo consoante o comprimento de onda a que se faz a 

determinação, e correspondendo à situação de saturação membranar por ligação dos 

fármacos. 

Por princípio, o cálculo da Kp pode ser efectuado a partir dos valores AD obtidos a um 

qualquer comprimento de onda do espectro. Contudo, se as determinações forem 

efectuadas aos ^max e ^ n dos espectros de segunda derivada, obtém-se um aumento na 
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razão sinal/ruído e uma maior reprodutibilidade nos valores de AD(240'241). Assim, os Kp da 

moxifloxacina foram calculados a partir dos valores de AD aos Xmax e X™,, dos espectros de 

segunda derivada, e adicionalmente, como forma de avaliar a reprodutibilidade dos 

resultados foram também utilizados dados relativos a outros comprimentos de onda. 

Os valores dos coeficientes de partição da moxifloxacina entre a fase aquosa e a fase 

membranar de DMPC e DMPG estão reunidos na Tabela III-2. Os valores apresentados 

correspondem à média e respectivo desvio padrão de pelo menos três ensaios 

independentes. 

DMPC DMPG 

Coeficientes de partição Kp (M"1) 256 ± 7 1214 ±272 

Tabela III-2: Coeficientes de partição da moxifloxacina entre uma fase aquosa de tampão Hepes e a 

fase lipídica membranar de DMPC e DMPG, obtidos por espectrofotometria derivativa de UV-Vis. 

1.1.2 Espectroscopia de fluorescência 

Tendo em conta que a moxifloxacina é um fármaco dotado de propriedades 

fluorescentes, a confirmação dos resultados de partição obtidos por espectrofotometria 

derivativa foi efectuada por espectrofiuorimetria. 

Nas condições experimentais utilizadas, as interferências espectrais por presença das 

vesículas unilamelares de DMPC e DMPG sobre o espectro de emissão da moxifloxacina 

são bastante reduzidas (Figura III-7), pelo que a sua total eliminação é obtida por 

subtracção das suspensões de referência. 

Figura HI-7: Espectro de emissão da moxifloxacina 

em tampão Hepes, e de suspensões de referência de 

concentrações crescentes de vesículas unilamelares de 

DMPC em Hepes (250 uM a 1000 uM). Espectros 

obtidos após excitação a 288 nm. 

350 400 450 500 550 
X/nm 

As propriedades espectroscópicas de um fluoróforo são altamente dependentes do meio 

que o envolve, assim, o coeficiente de partição de uma molécula fluorescente entre uma 
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fase aquosa e o meio membranar pode facilmente ser avaliado desde que a alteração do 

meio envolvente provoque mudanças numa das suas propriedades de fluorescência. Na 

presença de concentrações crescentes de LUVs de DMPC e DMPG o espectro de emissão 

da moxifloxacina sofre alterações, mais acentuadas quando em presença do DMPG (Figura 

III-8). 

—. 0.6-

i 0.4 

640 360 

XI nm 

Figura III-8: Espectros de emissão de fluorescência da moxifloxacina (10 uM) na ausência (1) e na 

presença (2-10 ou 2-9) de concentrações crescentes de DMPC (A) e DMPG (B). Concentrações de DMPC 

(uM): (1) 0; (2) 193; (3) 298; (4) 408; (5) 494; (6) 601; (7) 708; (8) 798; (9) 902; (10) 1008. Concentrações 

de DMPG (uM): (1) 0; (2) 60; (3) 140; (4) 280; (5) 506; (6) 600; (7) 709; (8) 807. Comprimento de onda de 

excitação de 288 nm. 

Os espectros de emissão da moxifloxacina mostram um decréscimo da intensidade de 

fluorescência à medida que aumenta a concentração de DMPC, contudo em presença de 

quantidades crescentes de DMPG verificou-se um aumento da intensidade fluorescência. O 

aumento do rendimento quântico de fluorescência do fármaco em presença da fase lipídica 

constitui indicação da sua partição no meio membranar(39) e a sua ocorrência apenas em 

presença de DMPG confirma os resultados de espectroscopia de UV-Vis, apontando para 

uma partição muito superior neste lípido em relação ao DMPC, e sugerindo assim uma 

prevalência das forças electrostáticas relativamente às interacções hidrofóbicas no processo 

de partição (131). Relativamente ao decréscimo da intensidade de fluorescência perante as 

vesículas de DMPC, este reflecte apenas a diminuição da concentração do antibiótico na 

fase aquosa não sendo detectável a contribuição espectral da fracção membranar o que 

mais uma vez corrobora o reduzido valor da Kp da moxifloxacina em DMPC. 
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Paralelamente, salienta-se a ausência de desvios ao Xm^ de emissão do fármaco em 

presença dos lipossomas de DMPC e DMPG, facto sugestivo de uma interacção 

membranar na zona de interface, isto é, nas regiões polares das vesículas lipossómicas( \ 

Cálculo dos coeficientes de partição. O cálculo dos coeficientes de partição foi efectuado 

por ajuste não linear da equação (2.2) aos valores experimentais obtidos (AIF versus [L]). 

Os valores de AIF são obtidos por diferença dos valores de intensidade de fluorescência da 

moxifloxacina só e em presença de concentrações crescentes de lípido, ao Xm^ de emissão 

de 466 nm (Figura III-9). 
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Figura IH-9: Ajuste não linear da equação (2.2) aos valores experimentais obtidos de intensidade de 

fluorescência da moxifloxacina, ao 7^^ de emissão de 466 nm, em presença de concentração crescentes de 

DMPC (A) e DMPG (B). 

Na tabela III-3 estão dispostos os valores de Kp da moxifloxacina em DMPC e DMPG, 

obtidos por espectrofluorimetria. Os valores representados correspondem à média e 

respectivo desvio padrão de pelo menos três ensaios independentes. 

DMPC DMPG 

Coeficientes de partição Kp (M ) 232 ±62 1223 ± 3 

Tabela III-3: Coeficientes de partição da moxifloxacina entre uma fase aquosa de tampão Hepes e a 

fase lipídica membranar de DMPC e DMPG, obtidos por espectrofluorimetria. 
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Da análise das Tabelas III-2 e III-3 pode verificar-se que os valores de Kp obtidos por 

espectrofotometria derivativa de UV-Vis e espectrofluorimetria são, a menos de erro 

experimental, idênticos. Assim, realça-se a aplicabilidade da espectrofluorimetria para este 

tipo de determinação e com a mais valia de demonstrar menos problemas associados à 

dispersão de luz pela presença das vesículas lipossómicas. 

1.2 Localização da Fluoroquinolona Moxifloxacina em Lipossomas de DMPC e 

DMPG 

Da abordagem inicial de determinação dos coeficientes de partição apenas se obtiveram 

evidências de que a interacção da moxifloxacina com estruturas membranares acontece 

predominantemente ao nível da interface das vesículas com a fase aquosa. Para um melhor 

esclarecimento da importância da componente lipídica na entrada deste fármaco na célula 

bacteriana, torna-se necessário o conhecimento da zona membranar em que ocorre esta 

interacção, de forma a se diferenciar uma interacção superficial, provavelmente 

relacionada com um passo inicial de adsorção e orientação molecular ou de destabilização 

membranar, de uma capacidade intrínseca de difusão através da bicamada, dedutível de 

uma localização a maior profundidade membranar. Este esclarecimento da posição e 

orientação da moxifloxacina na membrana é também de grande importância para a 

percepção da sua interacção com moléculas de localização membranar tais como proteínas 

responsáveis pelo seu efluxo para o exterior bacteriano e portanto associadas a novas 

formas de resistência, ou os canais porínicos, como OmpF, a que se associa um aumento da 

sua facilidade de entrada nas bactérias de Gram (-). Em última análise, a localização 

membranar de um fármaco permite uma melhor compreensão da relação 

estrutura/actividade essencial no desenho de novas moléculas com maior potência 

antibacteriana e menores problemas de resistência bacteriana. 

1.2.1 Espectroscopia de Fluorescência 

Para a localização membranar da moxifloxacina por espectroscopia de fluorescência, 

recorreu-se a fenómenos de extinção da fluorescência do próprio fármaco e a estudos de 

anisotropia de fluorescência de sondas incorporadas na membrana em localização 

perfeitamente conhecida. Nos estudos de extinção da fluorescência da moxifloxacina 

recorreu-se ao ião iodeto como agente de extinção, relativamente aos estudos de 

anisotropia de fluorescência estes foram efectuados recorrendo às sondas DPH e TMA-

134 



Resultados: Coeficientes de Partição e Localização da MX 

DPH, com determinações a várias temperaturas de forma a permitir simultaneamente à 

localização do fármaco, uma avaliação das alterações de fluidez e temperatura de transição 

de fase das membranas. 

1.2.1.1 Extinção da fluorescência da moxifloxacina pelo ião iodeto 

Informação sobre a localização da moxifloxacina na membrana pode ser obtida através 

da extinção da fluorescência intrínseca desta molécula pelo ião iodeto, um agente de 

extinção hidrossolúvel, cujo efeito sobre as propriedades de fluorescência do fármaco se 

faz revelar principalmente sobre a fracção em fase aquosa. 

O intervalo de concentrações de Kl usado (0,005 a 0,2 M), foi estabelecido tendo-se 

em consideração uma observação o mais alargada possível do fenómeno de extinção de 

fluorescência em análise, mas também a garantia de ausência de alterações de estrutura 

lipídica membranar descritas para situações em que se recorrem a concentrações mais 

elevadas de Kl(244). 

Na Figura III-10 destacam-se os resultados relativos à extinção de fluorescência da 

moxifloxacina pelo ião iodeto, na ausência e em presença de concentrações crescentes de 

vesículas unilamelares de DMPC e DMPG. 

Figura III-10: Variação da intensidade de 

fluorescência da moxifloxacina (3,4 uM) em função da 

concentração de Kl, na ausência (o) e em presença de 

500 uM de DMPC (•) e DMPG (A). Comprimento de 

onda de excitação de 288 nm e monitorização da 

fluorescência a 468 nm. 
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O aumento da concentração de ião iodeto induz um decréscimo na intensidade de 

fluorescência da moxifloxacina quer na ausência como em presença das vesículas 

lipossómicas, porém este decréscimo torna-se mais acentuado na ausência da fase lipídica. 

A análise do processo de extinção de fluorescência foi efectuada de acordo com a 

equação de Stern-Volmer (Capitulo I, 3.0). A relação de Stern-Volmer para a variação da 

intensidade de fluorescência em função da concentração do Kl revela um comportamento 

linear (Figura III-11), sugestivo de um único processo de extinção de fluorescência, que 
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uma vez associado à ausência de alterações espectrais por presença do iodeto, nos permite 

concluir tratar-se de um processo de extinção de fluorescência do tipo dinâmico (Figura 

III-12). 

[Kl] (M) 

Figura III- l l : Representação gráfica da equação 

Stern-Volmer para a desactivação de fluorescência da 

Moxifloxacina pelo ião iodeto, em tampão Hepes na 

ausência (o) e em presença de LUVs de DMPC (•) e 

DMPG(A), 500 uM. 

0 2 5 

0.05 
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Figura 111-12: Espectros de absorção (A) e de excitação de fluorescência (B) da moxifloxacina na 

presença de concentrações (M) crescentes de ião iodeto (1-5): (1) 0,0; (2) 0,03; (3) 0,07; (4) 0,11; (5) 0,23. 

A presença da componente lipídica provoca um decréscimo nos valores da constante de 

Stern-Volmer na ordem: moxifloxacina em solução aquosa de tampão Hepes> 

moxifloxacina em presença de LUVs de D M P O moxifloxacina em presença de LUVs de 

DMPG. A variação observada vem de encontro ao que seria de prever tendo em 

consideração os coeficientes de partição obtidos, pois quanto maior a partição do fármaco 

pela fase membranar menor a sua acessibilidade ao iodeto. As diferenças na intensidade de 

fluorescência da moxifloxacina livre ou incorporada nos lipossomas reflectem a partição 

do fármaco pelas diferentes fases. No caso do fármaco livre em solução, praticamente 

todos os fluoróforos estão acessíveis ao iodeto, na situação em que parte do antibiótico esta 

incorporado nos lipossomas apenas a fracção de moléculas que permanece livre em 

solução, ou ligada na zona de interface lipossoma/água, continua acessível ao iodeto. 
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Assim, a existência de uma população de fluoróforos não acessível ao iodeto revela a 

presença de parte das moléculas de antibiótico em localização mais interna da bicamada 

fosfolipídica dos lipossomas. 

Os valores das constantes de Stern-Volmer (Ksv) calculados a partir dos declives das 

rectas IFo/IF vs [Kl], para a extinção de fluorescência da moxifloxacina pelo ião iodeto, em 

presença de diferentes concentrações de cada um dos lípidos, encontram-se sumariados na 

Tabela III-4. Os valores expostos correspondem à média e respectivo desvio padrão de 

pelo menos três conjuntos de ensaios independentes, cada um com um conjunto de 

amostras igual ou superior a 8. As rectas obtidas para a relação de Stern-Volmer, em cada 

uma das situações expostas, apresentaram sempre coeficientes de correlação linear iguais 

ou superiores a 0,999. 

DMPC (jiM) Ksv (MT1) DMPG (fiM) KsvíM1) 

250 16,7 ±0,2 250 15,3 ±0,1 

500 16,8 ±0,3 500 15,9 ±0,2 

700 16,5 ±0,2 700 14,0 ±0,3 

Moxifloxacina em solução aquosa de tampão Hepes: Ksv = = 17,5 ± 0,2 M"1 

Tabela III-4: Valores das constantes de Stern-Volmer para a extinção de fluorescência da moxifloxacina 
pelo ião iodeto, na ausência e em presença de LUVs de DMPC e DMPG. 

A ligeira diminuição dos valores de Ksv com o aumento da concentração de lípido 

poderá relacionar-se não só com a redução da fracção acessível de fluoróforo, 

consequência de uma maior superfície de partição, como também com uma certa diluição 

do ião iodeto na fase lipídica das suspensões com consequente redução da sua 

concentração em solução aquosa (39). No caso da presença de LUVs de DMPG, o referido 

decréscimo é ainda mais acentuado do que o verificado para o DMPC, o que confirma a 

coexistência dos dois efeito descritos já que a partição do fármaco em DMPG é, como já se 

referiu, bastante superior à verificada para o DMPC e paralelamente apesar da provável 

repulsão electrostática entre o iodeto e as vesículas de DMPG, essa repulsão tende a ser 

superada pelo facto de as bicamadas de fosfolípido aniónico apresentarem um menor 

empacotamento na região das cabeças polares o que facilita a penetração membranar do 

ião iodeto (43). 
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Adicionalmente, note-se que a constante de partição da moxifloxacina em DMPG é 

cerca de cinco vezes superior à obtida para o DMPC, porém o decréscimo no valor da 

constante de Stern-Volmer por presença das vesículas de DMPG não traduz uma diferença 

tão significativa. Uma possível explicação para esta constatação poderá relacionar-se com 

a capacidade do ião iodeto em aceder não só a fluoróforos em ambiente hidrofílico mas 

também na zona de interface membranar (245) o que faria antever uma localização do 

fármaco maioritariamente a este nível, e daí o decréscimo pouco acentuado da constante de 

Stern-Volmer, com uma pequena fracção, correspondente à parte inacessível ao iodeto, de 

localização a um nível membranar mais interno. 

1.2.1.2 Anisotropia de Fluorescência 

A anisotropia de fluorescência quantifica a intensidade de rotação molecular de um 

fluoróforo durante o tempo de vida do seu estado excitado, sendo a rotação molecular 

condicionada pela resistência imposta pelo meio em que este se encontra, os valores de 

anisotropia serão influenciados não só pela forma e tamanho do fluoróforo como também 

pelas características do meio em que este se insere (41). Assim, sendo a anisotropia um 

parâmetro molecular sujeito a aumentos sempre que o fluoróforo tenha a mobilidade 

restringida, como acontece em ambientes membranares, a anisotropia de um fluoróforo 

inserido neste tipo de ambiente constitui uma via de obter informação sobre possíveis 

alterações decorrentes da presença de moléculas estranhas a uma dada organização 

membranar, o que justifica a extensa aplicação desta metodologia no estudo da interacção 

membranar de fármacos. 

A presença de moléculas de uma qualquer substância extrínseca à composição 

membranar tem como consequência a alteração das características estruturais da membrana 

na área em que esta se insere. A exploração das alterações às características de organização 

e fluidez membranar pode ser efectuada por estudos de anisotropia de fluorescência 

recorrendo-se para esse efeito à incorporação membranar de sondas de fluorescência de 

propriedades espectroscópicas e localização na membrana perfeitamente conhecidos. O 

movimento destas sondas membranares irá reflectir-se nos valores de anisotropia de 

fluorescência, assim, valores elevados de anisotropia estão associados a uma elevada 

ordem estrutural, enquanto que baixos valores de anisotropia reflectem um estado de 

elevada fluidez membranar. Ou seja, características membranares, como a fluidez e 

temperatura de transição de fase, de diferentes regiões da membrana poderão ser obtidos a 

partir da determinação da anisotropia e ser usadas como indicadores de alterações 
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introduzidas pela presença, por exemplo, de um fármaco em determinado ambiente 

membranar. 

Os efeitos membranares decorrentes da presença da moxifloxacina na bicamada de 

LUVs de DMPC e DMPG foram investigados com recurso à incorporação membranar das 

sondas de fluorescência DPH e TMA-DPH (características e pormenores de localização 

discutidas no Capitulo I- item 4.2.2.1). A localização do TMA-DPH na zona das cabeças 

polares dos fosfolípidos permitirá obter informação de alterações ocorridas na interface 

lipossoma/água, enquanto que o DPH com localização mais interna ao nível das cadeias 

carbonadas permitirá aceder às alterações sentidas no interior hidrofóbico da membrana. 

A proporção molar de sonda/lípido utilizada nestes estudos foi de 1:300, tendo-se 

excluído proporções superiores para se evitarem fenómenos de alteração membranar( \ 

A variação, em função da temperatura, da anisotropia de fluorescência das sondas DPH 

e TMA-DPH, incorporadas em LUVs de DMPC e DMPG, na ausência e em presença da 

moxifloxacina, está representada na Figura III-13. 
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Figura 111-13: Variação, com a temperatura, da anisotropia de fluorescência (r) das sondas DPH (A) e 

TMA-DPH (B), incorporadas em LUVs de DMPC (1) e DMPG (2), na ausência (□) e em presença (•) da 

moxifloxacina (18 uM). Cada um dos pontos corresponde ao valor médio de pelo menos três ensaios, 

distando dos valores obtidos em cada ensaio num máximo de 6 %. 
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Em presença da moxifloxacina a anisotropia das duas sondas, nos dois tipos de 

lipossomas estudados, apresenta um decréscimo em toda a extensão do intervalo de 

temperaturas explorado, porém, o referido decréscimo torna-se mais acentuado para o 

TMA-DPH em temperaturas acima da temperatura de transição. Adicionalmente, com o 

TMA-DPH foi notado um ligeiro aumento das temperaturas de transição de fase (~1 °C), 

para ambos os lípidos, quando em presença do referido antibiótico (Tabela III-5). 

DPH TMA-DPH 

DMPC D M P C " DMPG MX 
DMPG-

MX DMPC D M P C - DMPG MX 
DMPG-

MX 
Tm(°Q 24,2 

S 0,825 
24,6 24,2 
0,671 0,722 

24,4 
0,682 

23,5 
0,871 

24,6 23,0 
0,810 0,864 

23,8 
0,791 

Tabela III-5: Temperaturas de transição de fase (Tm) e valores de parâmetro de ordem (S) para o DMPC 

e DMPG, na ausência e em presença da moxifloxacina (MX). O parâmetro de ordem foi calculado através da 

equação (6.4) ( , à temperatura de 22 °C, e a Tm foi obtida a partir do ponto de inflexão do modelo 

sigmoidal representado na Figura 111-13. 

A anisotropia de ambas as sondas usadas revelou um decréscimo quando em presença 

do fármaco, este facto traduz numa destabilização estrutural da membrana detectada em 

duas zonas distintas, sugerindo a presença da moxifloxacina não só na interface 

lipossoma/água mas também a um nível membranar mais interno susceptível de afectar o 

ambiente de inserção do DPH. Esta deslocalização do fármaco por ambientes membranares 

menos periféricos está em conformidade com o comportamento notado nos estudos de 

extinção de fluorescência com o iodeto, uma vez que, tal como se concluiu, da fracção de 

fármaco membranar o iodeto ainda acederia à zona da interface porém o decréscimo na 

constante de Stern-Volmer ficaria a dever-se a uma pequena parte totalmente inacessível. 

A maior intensidade de efeito sentido com o TMA-DPH, em ambos os lípidos, 

confirma a prevalência de uma maior destabilização ao nível das cabeças polares dos 

fosfolípidos (146'246), sendo a permeação do fármaco para zonas mais internas uma possível 

consequência desta destabilização inicial. A diminuição da ordem estrutural na interface 

membranar denotada pelo decréscimo de anisotropia do TMA-DPH foi acompanhada de 

um ligeiro aumento de Tm, o que sugere o estabelecimento de interacções de índole 

electrostática entre as cabeças dos fosfolípidos e as moléculas de antibiótico 

Paralelamente, também o decréscimo acentuado de anisotropia para o sistema DMPC-

DPH em temperaturas abaixo da Tm, constitui confirmação da presença da moxifloxacina 
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na zona hidrofóbica da membrana, pois o acentuado empacotamento das cadeias 

hidrocarbonadas, característico da fase de gel, torna a acomodação de moléculas de 

fármaco a esse nível um factor altamente destabilizante, que consequentemente se traduz 

num forte decréscimo da anisotropia do DPH (146). Porém, o mesmo efeito quando 

analisado acima da Tm não se faz sentir de forma tão acentuada pois o desarranjo estrutural 

que caracteriza esta fase facilmente acomoda moléculas de reduzidas dimensões sem que 

isso altere de forma mensurável o ambiente membranar em seu redor (248). Por motivos 

semelhantes, o referido decréscimo de anisotropia para o DPH abaixo de Tm, também não é 

tão acentuado quando a sonda está inserida em lipossomas de DMPG pois tratando-se de 

um lípido carregado o efeito de repulsão entre os fosfolípidos força a um maior 

afastamento entre as moléculas \ o que resulta numa maior capacidade para acomodar o 

fármaco. 

1.2.2 Ressonância Paramagnética Electrónica (RPE) 

Dos resultados descritos para a localização da moxifloxacina na bicamada fosfolipídica 

tornou-se evidente a presença deste fármaco a dois níveis membranares: na interface 

lipossoma/água e numa área de localização membranar mais interna cujas alterações 

afectam a anisotropia do DPH e que é inacessível ao ião iodeto. Porém, este tipo de 

informação carece ainda de maior detalhe topográfico uma vez que a localização do DPH 

torna esta molécula susceptível às alterações verificadas em grande parte da extensão das 

cadeias hidrocarbonadas que inclui zonas tão distintas como o início destas cadeias, 

imediatamente abaixo das cabeças polares dos fosfolípidos, e também a zona próxima ao 

centro hidrofóbico da bicamada(147). 

Com o objectivo de melhor se esclarecer a localização membranar deste fármaco 

recorreu-se a estudos de espectroscopia de ressonância paramagnética electrónica 

(realizados à temperatura constante de 37 °C), intercalando nas bicamadas dos lipossomas 

sondas de ácido esteárico marcadas com radicais nitróxido ao nível do carbono 5 e 16 

(Figura 1-23). Uma vez que estas sondas estão orientadas na bicamada da mesma forma 

que os lípidos que a constituem (149), a presença do radical nitróxido na posição 5 ou 16 da 

cadeia carbonada permite aceder a informação das duas principais regiões da bicamada, a 

zona das cabeças polares dos fosfolípidos e início das cadeias carbonadas de C1-C5 (5-DS) 

e a zona terminal das cadeias hidrocarbonadas (16-DS). 
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As proporções sonda/fosfolípido usadas nestes estudos foram sempre da ordem dos 

1%, isto como forma de evitar alterações membranares(43) e fenómenos de interacção entre 

moléculas de sonda em situação de proximidade 

O espectro de RPE obtido para a sonda 16-DS incorporada numa bicamada lipídica, em 

fase fluida, reflecte o movimento isotrópico da cadeia hidrofóbica sendo assim 

caracterizado por um traçado típico (Figura III-14A) de três linhas relativamente próximas 

(2Amáx~38 G), cuja razão entre as alturas dos picos constitui indicação da mobilidade da 

sonda. O parâmetro frequentemente usado para avaliar o movimento das cadeias 

hidrocarbonadas dos fosfolípidos na sua zona terminal é o tempo de correlação rotacional 

(t), cujo cálculo é realizado medindo a altura e largura de banda do espectro obtido (8.1, 

Capítulo I- item 4.2.4). 

Figura 111-14: Espectros de RPE das sondas de 16-DS (A) e 5-DS (B), incorporadas em LUVs de 

DMPC. Espectros traçados à temperatura constante de 37 °C. 

Em relação à sonda 5-DS incorporada em bicamada lipídica em fase fluida, o seu 

espectro de RPE abrange uma zona maior do campo magnético, apresentando 

desdobramentos hiperfinos máximos (2Amáx) de -50 G, mesmo a temperaturas superiores a 

Tm (Figura III-14B). O espectro observado reflecte o movimento anisotrópico da sonda e, 

portanto a fluidez membranar pode ser estimada a partir de 2Amáx, valor que irá reflectir a 

liberdade rotacional dos fosfolípidos na zona próxima das cabeças polares . A 

determinação de tempos de correlação rotacional, por leitura directa, em espectros deste 

tipo tornar-se bastante complicada uma vez que estaria sempre associada a elevados 

índices de imprecisão. Assim, o parâmetro de maior relevância neste tipo de situação é o 
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parâmetro de ordem (S), que vai traduzir a amplitude de flutuação angular. Este parâmetro 

operacional pode ser facilmente obtido por leitura directa do espectro, recorrendo aos 

valores de desdobramento hiperfíno máximo, 2Amáx, e mínimo, 2Amjn (Figura III-14B), de 

acordo com a expressão (8.2, Capítulo I- item 4.2.4). 

Quer o parâmetro de ordem, quer o tempo de correlação rotacional estão inversamente 

relacionados com a fluidez (249), portanto, um decréscimo em qualquer um destes 

parâmetros é vulgarmente relacionado com um aumento de fluidez. 

Os espectros de RPE obtidos para a sonda 16-DS em presença e na ausência da 

moxifloxacina apresentam-se com a mesma forma e originam tempos de correlação 

rotacional idênticos, a menos de erro experimental, em ambos os tipos de lipossomas 

(Tabela III-6). 

Tabela III-6: Valores de tempos de 

correlação (t) para a sonda 16-DS, 

incorporada em LUVs de DMPC e 

DMPG. 

Em relação à sonda 5-DS, os espectros de RPE obtidos para esta sonda incorporada em 

LUVs de DMPC ou DMPG revelam-se diferentes (Figura III-15), consequência 

principalmente da estrutura aniónica do grupo hidrofílico do DMPG em relação ao carácter 

de ião dipolar do DMPC. A principal diferença detectada ocorre nos picos espectrais a 

campo magnético mais baixo, observando-se espectros menos anisotrópicos para o DMPG, 

fenómeno atribuído à diferença estrutural intrínseca da bicamada de DMPG em que, 

consequência das repulsões electrostáticas entre as cabeças polares, se obtém uma 

disposição fosfolipídica muito menos compacta (43' 250l Esta diferença é ainda corroborada 

pelos valores de 2Amáx obtidos (Tabela III-7), os quais se revelam inferiores para o DMPG, 

o que constitui evidência de uma bicamada mais fluida. 

DMPC DMPG 
t (nsec) t (nsec) 

OuMMX 0,154 
31uMMX 0,155 

OuMMX 0,157 
31uMMX 0,157 
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Figura 111-15: Espectros de RPE, traçados à temperatura constante de 37 °C, da sonda 5-DS (39,8 uM) 

incorporada em LUVs de DMPC (A) ou DMPG (B), na ausência (a) e em presença (b) de 31 uM de 

moxifloxacina. 

Quando em presença da moxifloxacina os espectros de RPE da sonda 5-DS (Figuras 

III-15B) denunciam um aumento de anisotropia, corroborado por um acréscimo nos 

valores de 2AmáX, sendo esta variação de maior intensidade no caso do DMPG (Tabela III-

7). 

DMPC DMPG 
2Amáx (G) S 2Amáx (G) S 

OuMMX 
31 nMMX 

49,0 
50,4 

0,131 
0,139 

OuMMX 
31 uMMX 

45,0 
47,7 

0,107 
0,122 

Tabela III-7: Valores do parâmetro de ordem (S) e desdobramento hiperfino máximo (2Amáx) para a 

sonda 5-DS incorporada em LUVs de DMPC e DMPG, na ausência e em presença da moxifloxacina. 

Da análise da tabela acima, torna-se evidente a reduzida amplitude dos efeitos sentidos, 

facto que poderia levantar algumas dúvidas quanto à relevância destes resultados. Contudo, 

este tipo de estudo envolvendo sondas como as que foram utilizadas, sofre de algumas 

limitações inerentes às dimensões e rigidez da estrutura que suporta o radical nitróxido 

(anel oxazolínico), ou seja, este tipo de sonda requer algumas considerações no que 

respeita à análise dos resultados quando estas são empregues para reportar a presença de 

moléculas de tamanho relativamente pequeno, como acontece com a MX. A 

movimentação da cadeia carbonada contendo um grupo volumoso como o anel 

oxazolínico, não é susceptível de reproduzir de forma exacta a movimentação das restantes 
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cadeias carbonadas , logo as variações impostas pela presença do fármaco são 

reflectidas na movimentação da sonda mas com uma certa dose de atenuação. 

Os resultados obtidos dão indicação de que apenas a sonda 5-DS é afectada pela 

presença da moxifloxacina e que este efeito é mais pronunciado em lipossomas de DMPG. 

Assim sendo, os resultados de RPE confirmam a previsão de uma interacção da 

moxifloxacina com os lipossomas de índole predominantemente electrostático, com uma 

localização membranar do fármaco essencialmente periférica mas que se poderá estender 

ao início da cadeia carbonada, pelo menos até ao nível do carbono 5, tal como se fazia 

antever pelos resultados de anisotropia e extinção de fluorescência. 

Salienta-se ainda, que no caso das sondas de RPE, o efeito espectral final traduz uma 

média da totalidade dos efeitos sentida, incluindo-se nesses efeitos não só as alterações 

estruturais, mas também efeitos de alteração de polaridade ( ', eventualmente causados 

pela presença do próprio fármaco ou de moléculas de água decorrentes da alteração 

imposta pela presença deste. Assim, e de acordo com o tipo de informação pretendida com 

estes estudos, os resultados de RPE devem ser interpretados do ponto de vista qualitativo e 

sempre numa perspectiva comparativa. A aplicação de técnicas de RPE com recurso a 

sondas de localização a diferentes níveis membranares permite obter informação sobre as 

alterações membranares a esses níveis e, assim, através de estudos comparativos faculta 

informação de possíveis interacções fármaco/membrana. 

1.3 Conclusões 

A interacção da moxifloxacina com lipossomas de diferente composição lipídica 

revelou-se de maior intensidade do que a verificada para outras quinolonas das primeiras 

gerações, provavelmente em resultado das suas distintas propriedades ácido/base e do 

incremento de hidrofobicidade na sua estrutura. A introdução do grupo metoxi e do anel 

diazobiciclonilo, respectivamente nas posições 8 e 7 da estrutura desta fluoroquinolona, 

alteram as características físico-químicas da MX, intensificando a sua interacção com os 

lipossomas e consequentemente denunciando que a potenciação de uma possível primeira 

fase de interacção membranar poderá ser a explicação para o alargamento do seu espectro 

antibacteriano não só no que respeita a estirpes do tipo Gram (+) como também a estirpes 

bacterianas ultraestruturalmente distintas. 

Os resultados obtidos para a partição da MX nos lipossomas são corroborados pelos 

estudos de localização membranar do fármaco e sugerem a presença desta quinolona 

principalmente em zonas periféricas perto das cabeças polares dos fosfolípidos, com 
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interacções de maior intensidade no caso de lípidos carregados negativamente, apontando 

para a prevalência, pelo menos inicial, de uma interacção electrostática. Paralelamente, a 

comparação dos resultados de anisotropia obtidos para a MX, com aqueles descritos, por 

exemplo, para a GP (fluoroquinolona de 3a geração), apontam para uma permeação 

membranar da MX para zonas ligeiramente mais hidrofóbicas, já que a sua presença 

afectou a anisotropia do TMA-DPH mas também do DPH, em ambos os lípidos e mesmo 

para temperaturas acima da Tm, o que não foi notado para outras quinolonas (11'140,247). Os 

resultados de RPE são concordantes com os estudos de localização por técnicas de 

fluorescência, corroborando a localização essencialmente periférica deste fármaco mas 

melhorando a definição topográfica da extensão da sua permeação para áreas de maior 

hidrofobicidade, e limitando a sua presença numa área que se estende desde a interface 

membranar até ao início das cadeias carbonadas ao nível do carbono 5. Portanto, a 

conjugação dos resultados de localização por fluorescência e por RPE evidencia a 

existência de um reforço da componente hidrofóbica na transposição membranar da 

moxifloxacina, característica pouco evidente para outras fluoroquinolonas, e que se associa 

à presença do grupo metoxi na posição 8 da estrutura desta fluoroquinolona. 

Paralelamente, a observação de espectros de RPE menos anisotrópicos para a sonda 5-

DS incorporada em lipossomas de DMPG, dá indicação de uma organização estrutural 

menos compacta, o que permite uma melhor compreensão do acréscimo da partição deste 

fármaco nos LUVs de DMPG, pois em adição à componente electrostática, este tipo de 

lípido apresenta ainda uma organização estrutural favorável à incorporação do fármaco. 

Face a estes resultados o mecanismo pelo qual a MX interage com as bicamadas 

fosfolipídicas passa forçosamente por uma etapa inicial de adsorção electrostática à 

interface membranar fase essencial para o desenrolar das fases seguintes mas que por si só 

não explica a totalidade dos efeitos membranares deste fármaco. Após esta fase inicial, e 

atendendo à tendência das fluoroquinolonas para agregarem em ambientes lipídicos, pode 

assumir-se um segundo passo de destabilização desta região periférica com formação de 

microdomínios e acumulação na região da interface e, consequentemente, formação de um 

gradiente de concentrações de fármaco através da membrana por difusão passiva, que 

explica a presença deste antibiótico até à zona inicial das cadeias hidrocarbonadas 

Os estudos desenvolvidos reforçam o conceito de que pequenas diferenças na estrutura 

química de uma substância activa podem originar grandes alterações nas suas propriedades 

físico-químicas e consequentemente na sua actividade farmacológica, assim, o 

esclarecimento do tipo de interacção estabelecida entre o fármaco e as diferentes 
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biomembranas poderá evidenciar as características estruturais do fármaco com maior 

relevância para o seu desempenho terapêutico. No caso da MX as alterações estruturais 

introduzidas, para além de incrementarem a componente hidrofóbica, provocaram também 

uma alteração na sua acidez, daqui resultando um aumento da concentração das espécies 

dipolar e catiónica a pH fisiológico e consequentemente, um aumento dos coeficientes de 

partição desta fluoroquinolona em superfícies membranares carregadas negativamente o 

que poderá estar associado à sua relativamente elevada actividade antibacteriana em 

estirpes de Gram (+). Quando se compara os resultados obtidos para a MX com aqueles 

descritos para a GP (11), notam-se algumas similaridades quer nas suas características 

físico-químicas quer no que respeita ao incremento da sua actividade contra Gram (+), 

daqui facilmente se deduz uma forte relação entre a potenciação das interacções 

membranares do tipo electrostático e o alargamento da actividade antibacteriana a bactérias 

do tipo Gram (+) cuja superfície membranar se apresenta carregada negativamente a pH 

fisiológico. Adicionalmente, o incremento da componente hidrofóbica, evidenciado pelos 

estudos de fluorescência e de RPE, e apenas notado em presença da MX, parece associar-

se não só com o alargamento do seu espectro de acção, mas também com uma provável 

melhoria da sua actividade antibacteriana demonstrada por uma maior eficiência com 

doses terapêuticas inferiores (229' 230' 251' 252), ou seja, esta capacidade não específica de 

permear os diferentes invólucros bacterianos poderá estar na origem do seu largo espectro 

de actividade antibacteriana e assim da sua distinção em relação a outras quinolonas de 

gerações anteriores. 
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2. Reconstituição de OmpF em vesículas lipossómicas de DMPC 

A entrada das quinolonas na célula bacteriana de Gram (-) está fortemente 

condicionada pela capacidade destes antibióticos em transpor as barreiras membranares 

bacterianas. A permeação na membrana externa, a primeira dessas barreiras, tem sido 

fortemente associada à presença da porina OmpF, assim, o estudo das vias de entrada das 

quinolonas nas bactérias passa, necessariamente, pela averiguação do tipo de interacção 

estabelecido entre esta proteína e os diferentes membros deste grupo de fármacos. 

O estudo de proteínas membranares no seu ambiente nativo apresenta grandes 

dificuldades de interpretação consequência da sua complexidade intrínseca e das inúmeras 

interferências dos restantes constituintes membranares. A reconstituição de proteínas 

membranares em lipossomas (proteolipossomas) constitui uma solução eficaz de obviar 

esta questão, e tem-se demonstrado uma ferramenta valiosa para a identificação e 

esclarecimento do mecanismo molecular de funcionamento destas proteínas e da sua 

interacção com os mais diversos substratos. 

Assim, pela necessidade de se aproximar o modelo membranar em utilização da 

realidade a mimetizar, procedeu-se à reconstituição de OmpF em lipossomas de DMPC, 

tendo-se experimentado duas principais linhas metodológicas de reconstituição: 

- Reconstituição por diluição de mistura micelar (co-micelização da proteína em 

mistura de lípido-detergente); 

- Reconstituição por incorporação em lipossomas pré-preparados (diluição de mistura 

detergente-proteína em suspensão lipossómica). 

Os procedimentos desenvolvidos tiveram como principal objectivo a obtenção de um 

procedimento reprodutível, fiável e capaz de originar estruturas em que a proteína se 

mantenha activa e conserve a sua organização estrutural nativa de forma a cumprir as 

necessidades dos estudos a desenvolver. 

A escolha do detergente a utilizar é muitas vezes determinante em relação aos 

resultados finais obtidos, sendo também fortemente condicionada pela capacidade do 

detergente em solubilizar e manter em conformação estável e activa a proteína que se 

pretende reconstituir (84). No caso específico da porina OmpF, esta proteína apresenta 

elevada estabilidade funcional e conformacional quando conservada em solução micelar de 

oPOE, assim, este foi também o detergente usado nos procedimentos de reconstituição. 

Relativamente à componente lipídica escolhida, a utilização do DMPC é justificada pela 
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sua intrínseca compatibilidade estrutural com a zona hidrofóbica da proteína, já que 

apresenta uma cadeia hidrocarbonada saturada e com o mesmo número de carbonos que as 

cadeias hidrocarbonadas predominantes do LPS presente no folheto externo da OM<20'253). 

Paralelamente, trata-se de uma componente lipídica cuja interacção com a maioria das 

quinolonas em estudo é já perfeitamente conhecida (" ' l40), consequentemente, a sua 

contribuição para a permeação membranar destes fármacos e para uma possível influência 

na sua interacção com OmpF é, assim, de mais fácil avaliação. 

2.1 Estudos preliminares: efeito do oPOE sobre os LUVs de DMPC 

De forma a permitir uma monitorização dos mecanismos de inserção proteica durante 

os procedimentos de reconstituição mediados por detergente, desenvolveu-se uma 

estratégia experimental de estudo da influência do oPOE sobre os lipossomas de DMPC. A 

base teórica deste procedimento assenta na ideia de que o processo de reconstituição por 

remoção do detergente constitui o inverso do processo de solubilização por aumento da 

quantidade de detergente K ' > • \ Como tal, adicionaram-se quantidades crescentes de 

detergente a uma concentração constante de lipossomas pré-preparados, de forma a 

abranger todo o intervalo de concentrações de detergente que vai desde a destabilização da 

bicamada fosfolipídica até à transformação dos lipossomas em micelas mistas. Os 

sucessivos acontecimentos decorrentes da adição/remoção de detergente de uma mistura de 

reconstituição têm sido investigados através de uma grande variedade de técnicas 

experimentais desde a turbidimetria(207'254), à transferência de energia de fluorescência(255, 

256), à espectroscopia de correlação fotónica (257' 258), à microscopia electrónica (259'260), 

entre outras. No estudo do efeito do oPOE sobre os LUVs de DMPC recorreu-se à 

avaliação da turbidez, por acompanhamento das variações da dispersão de Rayleigh, e à 

determinação da granulometria das amostras por espectroscopia de correlação fotónica. 

2.1.1 Variações da dispersão de Rayleigh 

A turbidez de uma suspensão lipossómica sofre um decréscimo acentuado na transição 

do estado vesicular para o estado micelar (Figura III-16), esta alteração foi utilizada para se 

acompanhar as alterações decorrentes do aumento da concentração de oPOE no sistema 

vesicular em estudo. A interacção das moléculas de detergente com modelos membranares 

tem sido interpretada de acordo com um modelo em três etapas, cuja extensão e 

propriedades de cada etapa é característica dos componentes do sistema em estudo, isto é, 

constituintes lipídicos das vesículas e detergente(73'83'207). Para a mistura de reconstituição 
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utilizada, vesículas de DMPC sob acção do detergente oPOE, as alterações à turbidez da 

mistura, nas várias fases de solubilização membranar, encontram-se sumariadas 

graficamente na Figura III-16. 

Figura 111-16: Alterações à turbidez das 

suspensões lipossómicas (1,5 mM DMPC) em 

presença de concentrações crescentes de oPOE (0-1,1 

%), acompanhadas por avaliação da dispersão de luz 

ao comprimento de onda de excitação e emissão de 

450 nm. 
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A primeira fase da adição do detergente aos lipossomas pré-preparados, envolve a 

partição das moléculas de detergente nas bicamadas fosfolipídicas fenómeno que se 

prolonga até se atingir a saturação membranar l ' ' '. Durante esta fase, a incorporação 

do oPOE nas bicamadas fosfolipídicas dos LUVs de DMPC causa um aumento da turbidez 

da amostra, tendência que se manifesta a partir de concentrações de oPOE de ~ 0,10 % e 

que persiste até cerca de 0,23 % (valor da CMC do oPOE). Assim, apesar de a 

solubilização membranar não ocorrer nesta fase, a presença do detergente induz 

perturbações estruturais, como têm sido evidenciadas através das referências a aumentos de 

permeabilidade membranar(95'207'255) ou por alterações do tamanho das vesículas. 

A segunda etapa é caracterizada por uma gradual solubilização das vesículas 

lipossómicas que resulta numa coexistência de micelas mistas de lípido-detergente e 

vesículas lipossómicas saturadas em detergente(83'207). Durante toda esta fase de transição 

estrutural de vesículas para micelas existe esta dualidade de estruturas, verificando-se 

apenas um aumento na proporção relativa de micelas em relação às vesículas, característica 

facilmente dedutível da acentuada diminuição de turbidez (Figura III-16), à medida que 

aumenta a quantidade de detergente. No sistema de reconstituição em estudo esta etapa fica 

compreendida entre as concentrações de oPOE de 0,23 a ~1 %. Na fase final deste 

procedimento os fosfolípidos são completamente solubilizados a micelas mistas, 

originando amostras transparentes. 
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2.1.2 Granulometria das estruturas nas diferentes fases de solubilização das 

vesículas lipossómicas 

As alterações à dispersão da amostra podem também decorrer de outros factores 

inerentes à técnica que não a transição de vesícula a micela e daí a necessidade de recorrer 

a uma segunda técnica experimental como forma de comprovar a realidade estrutural das 

alterações deduzidas \ No estudo realizado o segundo parâmetro avaliado foi a 

homogeneidade de tamanhos das estruturas que para além de confirmar e justificar as 

alterações de turbidez das amostras, permitiu ainda esclarecer, em relação à primeira etapa 

do processo, o tipo de alterações estruturais em causa. 

Na Figura III-17 apresentam-se os histogramas representativos da distribuição de 

tamanhos das estruturas para as amostras com diferentes concentrações de oPOE, e na 

Tabela III-8 faz-se um resumo destes mesmos resultados apresentando-se os valores 

médios para os tamanhos das estruturas nas diferentes fases de solubilização vesicular. 
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Figura HI-17: Histogramas representativos da distribuição de tamanhos das estruturas (Vesículas em A, 

B e C; Micelas em D) presentes nas amostras com diferentes concentrações de oPOE. Lipossomas preparados 

pela metodologia descrita no item 3. (Capitulo II). Concentração de DMPC constante em todas as amostras e 

igual a 1,5 mM. As diferentes concentrações de oPOE encontram-se descritas no histograma correspondente. 
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As barras dos histogramas A, B e C apresentam-se com uma largura de 10 nm, e em D a largura da barra é de 

1 nm. 

% oPOE 0,00 0,10 0,18 0,20 0,80 

Tamanho médio 
das estruturas (nm) 101 119 121 126 7 

índice de 
polidispersão 0,08 0,25 0,10 0,10 0,20 

Tabela III-8: Valores médios de tamanho das estruturas presentes nas suspensões, e respectivos índices 

de polidispersão, para diferentes concentrações de oPOE. 

A análise dos resultados acima expostos evidencia uma fase inicial em que se nota um 

ligeiro aumento do tamanho das vesículas, seguida de um marcado decréscimo do tamanho 

destas estruturas. Deste resultado facilmente se estabelece um paralelismo com as 

variações à dispersão de Rayleigh, justificando-se o aumento inicial da dispersão por 

aumento do tamanho das vesículas e o acentuado decréscimo com a passagem à fase 

micelar, o que se confirma pelo reduzido tamanho das estruturas. Um aumento da 

dispersão de luz constitui, normalmente, indicação de um aumento do tamanho das 

estruturas em suspensão o que pode resultar de um processo de fusão vesicular coadjuvado 

pela presença de detergente e frequente em vesículas obtidas por processos de sonicação ' 
207), ou de uma simples desorganização estrutural das bicamadas com consequente aumento 

da permeabilidade da vesícula. Assim, a detecção de estruturas de dimensões não muito 

distintas das iniciais e a maior homogeneidade na distribuição desses tamanhos (Figura III-

17), constitui indicação de que o aumento de tamanho das estruturas está muito 

provavelmente associado a uma simples desorganização estrutural das vesículas , 

ficando, assim, melhor esclarecido o inicial aumento do tamanho das vesículas por adição 

de oPOE como um fenómeno decorrente de uma desorganização estrutural e não de fusão 

vesicular. 

Uma conclusão importante deste conjunto de procedimentos reside na fácil 

visualização e análise das diferentes fases de solubilização através das alterações à turbidez 

da amostra (83). Quando se analisa um traçado gráfico como o representado na Figura III-

16, a etapa inicial de destabilização membranar é associada a um efeito ligeiro sobre a 

turbidez da amostra, fortemente contrastante com o decréscimo acentuado da segunda 

etapa, correspondente à solubilização gradual das vesículas que culmina na etapa final com 

a solubilização de todas as vesículas e a transformação da amostra numa solução 
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opticamente transparente. Assim, com este tipo de acompanhamento das alterações 

estruturais da mistura de reconstituição, a tarefa de selecção das proporções lípido-

detergente ou da fase adequada à adição da proteína membranar, é reduzida a uma análise 

atenta do traçado gráfico e à compatibilidade da fase seleccionada com o procedimento de 

reconstituição a aplicar. Nos procedimentos de reconstituição experimentados, para a 

incorporação da proteína em lipossomas pré-preparados a quantidade de detergente na 

mistura de reconstituição nunca ultrapassou os 0,11 %, enquanto que na metodologia que 

envolve uma fase de micelas mistas a concentração de oPOE nesta fase é de 0,8 %. 

2.2 Caracterização dos proteolipossomas obtidos pelas diferentes metodologias 

experimentadas 

Existe uma grande variedade de métodos para inserir proteínas membranares em 

lipossomas, que vão desde a reconstituição mediada por detergentes, às vias mecânicas ou 

a reconstituições mediadas por solvente orgânico. De entre estes, a reconstituição mediada 

por detergente é, normalmente, bem sucedida e conveniente pois o detergente é quase 

sempre usado na fase inicial da purificação da proteína (73). Neste tipo de procedimento de 

reconstituição, existem duas principais abordagens que constituíram a base das 

metodologias experimentadas neste trabalho, a primeira consiste numa simples diluição, 

tendo por base o princípio de que se uma mistura micelar de proteína-detergente for diluída 

numa suspensão lipossómica de tal forma que a concentração de detergente fique abaixo da 

sua CMC as micelas de detergente tornam-se instáveis e a proteína é transferida para os 

lipossomas. Relativamente à segunda abordagem, esta envolve a co-micelinização da 

proteína em detergente e lípido com a concentração do detergente acima da sua CMC, com 

posterior diluição de toda a mistura até que o detergente atinja concentrações abaixo da sua 

CMC. Destas duas abordagens bastante distintas resultaram populações de 

proteolipossomas de características estruturais e distribuição de tamanhos diferentes. 

2.2.1 Granulometria dos Proteolipossomas 

A análise de granulometria das populações de proteolipossomas obtidas pelos 

procedimentos de reconstituição teve como objectivo principal a caracterização das 

diferentes populações de forma a permitir o planeamento de uma estratégia de 

padronização de tamanhos. 

A distribuição de tamanhos dos proteolipossomas obtidos foi determinada por 

espectroscopia de correlação fotónica que paralelamente à análise detalhada do perfil de 
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tamanhos permite ainda fazer uma avaliação quanto à polidispersão da população obtida. 

Os resultados obtidos por cada uma das metodologias experimentadas encontram-se 

sumariados nos histogramas representados na Figura III-18. 
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Figura 111-18: Histogramas representativos da distribuição de tamanhos dos proteolipossomas obtidos 

por diferentes procedimentos de reconstituição: (A) inserção proteica em lipossomas pré-preparados; (B) 

proteolipossomas reconstituídos por diluição de mistura micelar de proteína-detergente-lípido. As barras dos 

histogramas A e B apresentam-se com uma largura de 20 nm. A polidispersão da amostra A e B é de 0,17 e 

0,21 respectivamente. 

Relativamente à homogeneidade na distribuição de tamanhos das estruturas obtidas, os 

proteolipossomas obtidos por inserção proteica em lipossomas pré-preparados apresentam-

se mais homogéneos que aqueles obtidos por diluição de mistura micelar. Outra diferença 

relevante deste procedimento relativamente ao de inserção em lipossomas pré-preparados, 

relaciona-se com a existência de elevada percentagem de proteolipossomas com tamanhos 

a rondar os 50 nm na mistura final. Esta predominância de estruturas de menores 

dimensões acarreta dois principais inconvenientes, o primeiro relaciona-se com uma menor 

estabilidade estrutural deste tipo de vesícula e, consequentemente, com a sua maior 

tendência para a fusão com vesículas vizinhas(84'207). Paralelamente, as elações tiradas, nos 

estudos prévios de partição e localização membranar, em relação à componente lipídica, 

teriam a sua aplicabilidade comprometida em todos os estudos que utilizassem este tipo de 

proteolipossomas como modelo membranar, pois a padronização de tamanhos para valores 

próximos dos anteriormente utilizados (100 nm) estaria obviamente dificultada. 
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2.2.2 Confirmação da estabilidade da estrutura quaternária nativa de 

OmpF: SDS-PAGE 

Na sua conformação nativa OmpF apresenta-se sob a forma de trímero, com posição 

electroforética (SDS-PAGE) a 97 kDa (Figura III-19A, B, C e E). Esta proteína membranar 

é dotada de elevada estabilidade conformacional, só se notando a sua desnaturação perante 

elevadas concentrações de agentes desnaturantes e/ou por aquecimento a 100 °C, em tais 

circunstâncias apresenta-se sob a forma de monómero com uma resolução electroforética 

na proximidade dos 37 kDa (Figura III-19D), o que se encontra em conformidade com o 

descrito na literatura(261'262). 

Em todos os estudos envolvendo a presença de OmpF, a proteína foi utilizada na forma 

conformacional que dispõe quando inserida nas membranas de origem. A conservação da 

sua estrutura quaternária nativa foi verificada, por electroforese em SDS-PAGE, sempre 

que se procedeu à sua reconstituição ou inserção em diferentes estruturas. Na Figura 111-19 

encontra-se representado um gel de electroforese contendo aplicações de amostras de 

OmpF inserida em diferentes tipos de estruturas (micelas e em lipossomas). 

A localização das bandas electroforéticas resultantes de amostras contendo OmpF 

encontra-se de acordo com o descrito na literatura. Relativamente à presença, com 

disposição sequencial, de mais de uma banda por amostra, esta tem sido descrita (261' 263) 

como resultante da contaminação da amostra com quantidades vestígiais de LPS 

decorrentes do processo de purificação e cuja presença diminui a mobilidade 

electroforética das fracções de proteicas. 

P A B C D E 

97 kDa 

37 kDa 

— 

Figura 111-19: Electroforese de amostras contendo OmpF. Em P foi aplicada solução de padrões 

proteicos evidenciando-se as zonas de peso molecular com relevância para as diferentes conformações de 

OmpF apresentadas. Em A e B foram aplicadas as misturas de reconstituição (1,5 ug) por inserção em 

lipossomas pré-preparados e por diluição da mistura micelar, respectivamente. Em C aplicou-se amostra de 

micelas mistas de oPOE/DMPC contendo OmpF (1,3 ug). Em D e E aplicou-se solução mãe de OmpF (5,8 

ug) em 3 % de oPOE, sujeita a desnaturação por aquecimento a 100 °C, 5 min, em tampão desnaturante (D) e 

na sua conformação nativa (E). 
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2.2.3 Conclusões 

Vesículas lipossómicas contendo proteínas inseridas na sua bicamada, normalmente 

designados de proteolipossomas, constituem excelentes modelos para o estudo estrutural e 

funcional de proteínas membranares. Porém, para constituírem sistemas modelo com 

validade para a realização de estudos funcionais, têm de cumprir alguns requisitos básicos. 

A homogeneidade na distribuição de tamanhos das vesículas, facilmente conseguida 

através da extrusão, constitui, normalmente, um requisito essencial. Um outro parâmetro a 

ter-se em conta é a homogeneidade na distribuição da proteína pela população de vesículas 

e a estabilidade estrutural e funcional destas proteínas. Por último, se o objectivo da 

reconstituição da proteína é a realização de estudos de transporte ou permeação através de 

canais proteicos, então a orientação da inserção transmembranar também constitui factor 

condicionante, pois torna-se necessário assegurar e conhecer a localização e/ou sentido de 

passagem ou interacção da substância em estudo. 

Os procedimentos de reconstituição experimentados apresentam comportamentos 

distintos quanto ao cumprimento de cada um dos requisitos acima mencionados, tendo-se 

efectuado a selecção do procedimento a utilizar de acordo com os parâmetros mais 

importantes para os estudos subjacentes a efectuar com estas estruturas. Assim, dado que a 

reconstituição de OmpF tinha como objectivo final a avaliação da importância desta 

proteína na entrada das quinolonas em bactérias de Gram (-), a unidireccionalidade de 

inserção proteica e a homogeneidade na distribuição de tamanhos constituíram requisitos 

essenciais. Relativamente às percentagens de inserção proteica nas bicamadas 

fosfolipídicas das vesículas, salienta-se que em ambas as metodologias se obtiveram 

valores na ordem dos 80-90 %, pelo que este não constituiu factor decisivo para a escolha 

do procedimento de reconstituição a adoptar. 

O procedimento de reconstituição por diluição a partir de uma fase inicial de mistura 

micelar de detergente, proteína e lípido, tem a vantagem de constituir um procedimento de 

execução bastante rápida, porém, verifica-se que a grande percentagem das partículas 

apresenta dimensões bastante abaixo dos 100 nm o que constitui um problema no que 

respeita à padronização dos tamanhos das vesículas para as dimensões dos lipossomas 

utilizados nos estudos de partição (100 nm) de forma a melhor discernir a contribuição da 

componente lipídica. No que respeita à unidireccionalidade de inserção, dado o carácter 

aleatório de incorporação membranar da proteína neste tipo de procedimento, os 

proteolipossomas obtidos têm normalmente uma disposição proteica aproximadamente 

assimétrica, isto é, parte das proteínas apresentam-se com a mesma orientação que 
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apresentam nas membranas nativas e a restante fracção com a orientação oposta à que 

dispõem na membrana nativa(84) (Figura 111-20 A). 

A ) Î 

B) 

Figura 111-20: Representação 

esquemática dos procedimentos de reconstituição membranar de OmpF experimentados, destacando-se a 

orientação final de inserção: A) reconstituição a partir de mistura micelar; B) Reconstituição por inserção em 

lipossomas pré-preparados. Adaptado da referência [81]. 

Relativamente à reconstituição por inserção em lipossomas pré-preparados, salienta-se 

a maior homogeneidade no que respeita à distribuição de tamanhos das partículas obtidas. 

Adicionalmente, a maior percentagem de vesículas (71 %) apresenta-se com tamanhos 

acima de 100 nm o que é perfeitamente compatível com um procedimento de extrusão para 

padronizar a população para dimensões semelhantes às dos lipossomas dos estudos de 

partição. A grande vantagem deste procedimento relativamente à reconstituição por 

diluição, reside no modo assimétrico de inserção membranar da proteína que resulta em 

populações de proteolipossomas com orientação unidireccional e dependente das 

características intrínsecas da proteína a inserir(81,83'84'94'264'265) (Figura 111-20 B). 

A exacta orientação de OmpF nas bicamadas após inserção em lipossomas (ou 

bicamadas planares) pré-preparados (as) é algo que carece ainda de maior confirmação 

experimental, estando actualmente fundamentada em evidências. A simulação molecular 

evidencia uma provável disposição de OmpF em bicamadas de DMPC semelhante à 

observada na membrana externa (superfície com ansas de maiores dimensões para o 

exterior bacteriano). Adicionalmente, também os estudos em bicamada fosfolipídica 

planar, baseados na assimetria da condutividade eléctrica de OmpF (l92), defendem que o 

modo de inserção na bicamada se processa de forma oposta ao que acontece in vivo, ou 

seja, o compartimento aquoso a que se adiciona a proteína representa comparativamente o 

exterior bacteriano e a superfície proteica que primeiro contacta com a bicamada é aquela 

que apresenta as ansas de menores dimensões (Ti-Ts) ficando exposta ao meio aquoso 
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externo a superfície de ansas mais longas (Li-L8), e resultando no final a mesma disposição 

membranar verificada in vivo (Figura 111-21). 

Figura 111-21: Esquema representativo da orientação de inserção de OmpF em bicamada planar ou em 

LUVs pré-preparados (in vitro), comparativamente à orientação de inserção in vivo, na membrana externa 

bacteriana. 

Adicionalmente, a rápida diminuição da quantidade de detergente, inerente à 

metodologia de reconstituição por diluição da mistura micelar, é normalmente associada à 

formação de proteolipossomas pouco homogéneos no que respeita à proporção 

proteína/lípido(83), o que resulta numa vantagem adicional para a metodologia de inserção 

em lipossomas pré-preparados pois a remoção da quantidade destabilizante de detergente 

foi efectuada por adsorção a superfície dos Bio-Beads®, que consiste caracteristicamente 

numa remoção lenta e gradual(83). Por outro lado, o uso de Bio-Beads®, em proporções e 

períodos de tempo adequados, garante ainda a total remoção do detergente presente na 

mistura, o que constitui uma mais valia para estudos de transporte membranar em que as 

características de permeabilidade membranar se pretendem controladas a valores reduzidos 

como forma de evitar resultados inconclusivos( ' . 

Assim, por todos os factores e vantagens descritas acima o procedimento de 

reconstituição adoptado para a preparação de proteolipossomas, para serem utilizados em 

estudos de interacção com as quinolonas, foi o de inserção em lipossomas pré-preparados. 
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2.3 Evidências de inserção em vesículas lipossómicas de DMPC: 

Proteolipossomas obtidos por inserção de OmpF em LUVs pré-preparados 

As provas de um processo de reconstituição bem sucedido relacionam-se normalmente 

com alterações mensuráveis de propriedades da proteína ou com alterações à normal 

organização da estrutura de inserção proteica. Sob esta perspectiva, o procedimento de 

reconstituição seleccionado (inserção em lipossomas pré-preparados) foi acompanhado por 

espectroscopia de fluorescência, com base na fluorescência intrínseca da proteína e nas 

variações da anisotropia de fluorescência das sondas DPH e TMA-DPH incorporadas em 

lipossomas e proteolipossomas de DMPC. 

2.3.1 Alterações aos espectros de emissão de fluorescência de OmpF 

Uma característica importante da fluorescência intrínseca das proteínas é a elevada 

sensibilidade do triptofano às alterações do ambiente em que se encontra. Frequentemente, 

são observadas alterações no espectro de emissão de uma proteína como resposta a uma 

transição conformacional da proteína, por associação/dissociação das possíveis 

subunidades que a constituem, por desnaturação ou muito simplesmente por alteração do 

ambiente em que a proteína se insere(262'267'268). 

Em procedimentos de reconstituição de proteínas membranares, as variações dos 

espectros de emissão de fluorescência fornecem informações valiosas no que respeita aos 

diferentes estados conformacionais da proteína ao longo do procedimento ou denunciando 

a mudança do ambiente em que se encontra a proteína. No caso concreto da porina OmpF 

este tipo de abordagem permitiu o acompanhamento das diferentes fases de reconstituição 

e reorganização proteica partindo de solução de proteína desnaturada <262). No entanto, 

quando se pretende reconstituir esta proteína partindo de uma solução micelar em que esta 

se apresenta com a sua conformação nativa, as variações do seu espectro de emissão de 

fluorescência quando em solução micelar ou inserida em bicamada lipídica podem 

apresentar-se pouco perceptíveis. Na Figura 111-22 encontram-se representados os 

espectros de emissão de fluorescência de OmpF em solução micelar de detergente (oPOE), 

em solução de micelas mistas de oPOE/DMPC e inserida em de LUVs de DMPC. 

159 



Resultados: Reconstituição Membranar de OmpF 

Figura 111-22: Espectro de emissão de 

fluorescência de OmpF em meio micelar de oPOE 

(-•-), em meio micelar de oPOE/DMPC (-A-) e 

inserida em LUVs de DMPC (-□-). Os 

comprimentos de onda máximos verificados para 

cada situação foram, respectivamente, 328, 324 e 

322 nm ao comprimento de onda de excitação de 

290 nm. 

310 320 330 340 350 360 370 380 390 400 
xlnm 

A região hidrófoba de OmpF em solução micelar encontra-se totalmente coberta pela 

zona hidrófoba do detergente, com as duas faixas circundantes de resíduos aromáticos a 

coincidir com a zona limite entre as regiões polar e não polar do detergente , 

localização coincidente com aquela determinada, por simulação molecular dinâmica, para a 

proteína inserida em bicamadas fosfolipídicas (266). Assim, quando se reconstitui OmpF 

partindo da situação em que a proteína se encontra em conformação muito próxima da 

nativa, e em ambiente de hidrofobicidade bastante semelhante ao da bicamada em que se 

vai inserir, verifica-se que as variações espectrais observadas (Figura 111-22) não são tão 

acentuadas como as que se verificam quando se inicia o processo com a proteína em estado 

desnaturado (Tabela III-9), pois o ambiente circundante dos triptofanos de OmpF é, em 

qualquer uma das fases da reconstituição mediada por detergente, bastante semelhante. 

Da análise dos espectros da Figura 111-22, notam-se desvios para menores 

comprimentos de onda, ainda que ligeiros, à medida que se caminha no sentido da inserção 

em bicamada fosfolipídica o que constitui evidência da inserção da proteína em ambientes 

sucessivamente mais hidrófobos (39). Note-se que a inclusão de uma fracção lipídica 

(DMPC) nas estruturas micelares provoca um deslocamento de 4 nm para comprimentos 

de onda menores, o que constitui indicação da presença do lípido resulta num aumento da 

hidrofobicidade do ambiente circundante dos triptofanos. Quando se compara a inserção 

em proteolipossomas com a fase de micelas mistas o desvio notado é apenas de 2 nm o que 

sugere maior semelhança na conformação proteica adoptada nestes dois ambientes 

estruturalmente distintos. 

- i — i — i — i — i — i i — i — i — i — i i — i i i i i i -
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Conformação inicial de OmpF 

Desnaturada b Conformação nativa em solução 
micelar 

Meio de Sol. Aq. de Vesículas 
inserção ureia (8M) de DMPC 

Micelas Micelas Vesículas 
de oPOE oPOE/DMPC de DMPC 

N f ^ , 350 318 emissão (nm) 328 324 322 

Tabela III-9: Desvios espectrais verificados nos espectros de emissão de fluorescência de OmpF em 

diferentes fases de reconstituição membranar.a A comparação efectuada atende apenas à variação do X^ de 

emissão e não aos diferentes valores de A^^ apresentados. b Valores obtidos da referência [262], ao 

comprimento de onda de excitação de 290 nm. 

2.3.2 Alterações à organização estrutural das vesículas lipossómicas: 

anisotropia de fluorescência 

A presença de uma proteína transmembranar numa bicamada fosfolipídica é 

normalmente associada a alterações da organização desta estrutura. Esta perturbação 

imposta pela presença da proteína, se de pequena intensidade, poderá confinar-se aos 

lípidos adjacentes à estrutura proteica, ou, se implicar adaptações maiores, estender-se a 

vários níveis lipídicos até que a bicamada recupere a sua normal organização<270). 

Todas as proteínas membranares integrais têm um domínio hidrofóbico característico 

que atravessa o centro hidrofóbico da bicamada, as dimensões desse domínio devem ser 

compatíveis com a espessura hidrofóbica da bicamada em que se inserem, pois existe 

elevado custo energético na exposição à água, quer das cadeias carbonadas dos 

fosfolípidos, quer dos aminoácidos hidrofóbicos da proteína (253'270'271). Assim, quando o 

ajuste das zonas hidrofóbicas da proteína e da bicamada não é perfeito, desencadeiam-se 

distorções à normal organização estrutural quer da bicamada quer da própria proteína ou de 

ambos, de forma a minimizar as diferenças (253). Porém, no caso concreto de OmpF cuja 

estrutura secundária é, predominantemente, em camada 13, os estudos de determinação de 

constantes de ligação lipídica (272) têm vindo a sugerir que a predominância de camada 13 

impõe rigidez à estrutura proteica, pelo que as distorções conformacionais de adaptação a 

diferentes espessuras hidrofóbicas das bicamadas de inserção são sempre bastante subtis 

, ficando a tarefa de compatibilização das zonas hidrófobas entregue à capacidade de 

acomodação da respectiva bicamada. Quando a espessura transmembranar hidrofóbica da 

proteína não iguala a espessura hidrofóbica da bicamada, esta compensa esse desajuste 

esticando ou compactando as moléculas lipídicas circundantes da proteína o que 
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consequentemente desencadeia uma perturbação membranar característica do sistema de 

reconstituição em estudo(271). 

No estudo efectuado, os efeitos da presença de OmpF na ordem estrutural da bicamada 

fosfolipídica de DMPC, foram investigados por determinação da anisotropia de 

fluorescência das sondas DPH e TMA-DPH incorporadas em lipossomas de DMPC 

contendo ou não a porina inserida. Mais uma vez se realça a localização distinta das sondas 

de fluorescência usadas, com o DPH embebido na bicamada e o TMA-DPH ancorado na 

interface aquosa, permitindo obter informação dos efeitos da inserção membranar de 

OmpF desde a região da interface até ao centro hidrofóbico da bicamada. 

A relação entre a anisotropia de fluorescência das sondas DPH e TMA-DPH 

incorporadas em lipossomas de DMPC ou proteolipossomas de DMPC/OmpF, em função 

da temperatura, encontra-se representada na Figura 111-23. Salienta-se que as proporções 

molares OmpF/DMPC utilizadas nas misturas de reconstituição forma sempre na ordem de 

1:1000, o que tratando-se de um valor relativamente baixo vem reduzir as probabilidades 

de proximidade entre a proteína e as sondas utilizadas. Desta forma, os efeitos sentidos 

sobre a anisotropia destas sondas são relativos a alterações da estrutura lipídica e não por 

interacção com a proteína. 
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Figura 111-23: Variação, com a temperatura, da anisotropia de fluorescência (r) das sondas DPH (A) e 

TMA-DPH (B), incorporadas em LUVs (-□-) e em proteolipossomas (-•-) de DMPC. Os valores 

apresentados são o resultado de pelo menos três determinações independentes, com cada um dos pontos a 

distar num máximo de 5 % do valor médio apresentado. 

Os perfis de variação da anisotropia de fluorescência, em função da temperatura, em 

lipossomas e em proteolipossomas, mostram-se substancialmente diferentes, resultado que 

é verificado para ambas as sondas. Assim, na ausência de OmpF, o aumento de 
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temperatura desencadeia uma diminuição monotónica dos valores de anisotropia das 

sondas, com decréscimos abruptos, típicos, na zona de transição de fase. Nos 

proteolipossomas, a variação da anisotropia com o aumento da temperatura é muito menos 

acentuada que a verificada nos lipossomas, verificando-se uma diminuição da anisotropia 

na fase de gel, e um aumento acentuado na fase fluida. Comparando as variações obtidas 

com cada uma das sondas verifica-se que o aumento de anisotropia em presença de OmpF, 

na fase fluida, foi mais intensamente sentido pelo DPH (Ar = 0,08) que pelo TMA-DPH 

(Ar = 0,05). 

Lipossomas Proteolipossomas 
Tm (° C) Tm (° C) 

DPH 
TMA-DPH 

24,3 ± 0,2 
24,7 ± 0,2 

24.2 ± 0,4 
23.3 ± 0,3 

Tabela 111-10: Temperaturas de transição de fase (Tm) para lipossomas de DMPC e proteolipossomas 

OmpF/DMPC. Valores obtidos a partir do ponto de inflexão do modelo sigmoidal representado na Figura III-

23. Os valores correspondem à média e desvio padrão de pelo menos três ensaios independentes. 

Relativamente à zona de transição de fase, esta sofre um alargamento sentido pelas 

duas sondas, com o valor da temperatura de transição de fase a manter-se constante para o 

DPH e a sofrer um decréscimo de ~ 1 °C com a sonda TMA-DPH (Tabela III-10). 

A espessura da zona membranar (hidrofóbica) de OmpF, obtida a partir da distância 

entre a faixa superior e inferior de resíduos aromáticos que marcam o início das zonas de 

interface, é de 24 Â ( 53), e o valor médio da espessura hidrofóbica de uma bicamada de 

DMPC, obtido a partir dos valores médios da espessura da bicamada em fase de gel (32 ± 1 

Â) e em fase fluida (23 ± 1 Â), é de 28 Â(270'274), consequentemente, a compatibilidade das 

espessuras hidrofóbicas da proteína e da bicamada de DMPC, apesar de bastante próxima 

do ideal, ainda requer alguns ajustes membranares, tal como denunciam as variações entre 

os valores de anisotropia de lipossomas e proteolipossomas. 

Abaixo da temperatura de transição a disposição de maior ordem e rigidez estrutural 

desencadeia uma espessura hidrofóbica da bicamada cuja acomodação da proteína requer 

uma diminuição da ordem estrutural, denunciando ultrapassar a espessura hidrofóbica de 

OmpF, embora a variação imposta nos valores de anisotropia se mostre de pequena 

amplitude. Em fase fluida, o aumento dos valores de anisotropia reflecte um aumento da 

ordem estrutural perante a presença da proteína, tal efeito foi sentido por ambas as sondas 

porém mostrou-se mais pronunciado para o DPH o que é sugestivo de que o maior 
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contributo para o ordenamento estrutural provém da zona das cadeias hidrocarbonadas, 

também incluída na zona sensorial do TMA-DPH. Adicionalmente, com o TMA-DPH 

verificou-se, nos proteolipossomas, um decréscimo na temperatura de transição o que, 

normalmente, é associado a decréscimos na ordem estrutural da zona da interface aquosa. 

Assim, o conjunto de resultados obtido evidencia um efeito de desorganização estrutural na 

zona das cabeças polares fosfolipídicas, como provável consequência da acomodação de 

OmpF nessa região, esse efeito é acomodado pela membrana forçando a uma maior 

compactação ao nível das cadeias carbonadas. 

Uma possível justificação deste efeito de OmpF sobre a região polar da bicamada 

poderá advir das características das superfícies externas de OmpF (extremidades não 

membranares) maioritariamente constituídas por aminoácidos carregados negativamente a 

pH 7,4 (24'33' 253), e normalmente, envolvidas em interacções de estabilização membranar 

com o LPS da membrana externa (253). Na ausência deste constituinte membranar a 

definição da organização estrutural das zonas proteicas de localização interfacial terá de ser 

desempenhada pela região das cabeças polares, de ião dipolar do DMPC que, 

consequentemente, são submetidas à desorganização estrutural imposta por possíveis 

interacções electrostáticas (140'247) (Figura 111-24). Confirmando esta previsão, simulações 

moleculares envolvendo a inserção de OmpF em bicamadas de DMPC (266) têm vindo a 

demonstrar que a presença da proteína desencadeia aumentos significativos na 

permeabilidade catiónica da membrana, como consequência da interacção da sua superfície 

externa com o grupo colina das cabeças polares do DMPC que resulta numa maior 

exposição do grupo fosfato de localização relativamente mais interna. 

Figura 111-24: Representação esquemática de um 
monómero de OmpF inserido numa bicamada. 
Possíveis efeitos da presença da proteína na bicamada: 
interacção electrostática (seta curva) e efeito de 
ordenamento das cadeias hidrocarbonadas (setas 
horizontais). Adaptado da referência [275]. 

Abaixo da temperatura de transição, apesar de se denotarem alterações estruturais 

decorrentes do desajuste hidrofóbico entre a proteína e a bicamada, não são evidentes as 

diferenças de efeitos sobre as diferentes regiões da bicamada, facto que confirma a maior 

susceptibilidade da fase fluida a perturbações externas como a presença de proteínas 

Adicionalmente, esta dualidade de comportamento membranar inerente ao estado físico em 
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que se encontra a bicamada, justifica a alternância de temperaturas frequentemente referida 

em procedimentos de reconstituição (206'246'270), e utilizada neste trabalho na reconstituição 

de OmpF, como auxiliar de uma melhor reorganização membranar da proteína e, 

paralelamente, como factor de aumento das percentagens de inserção membranar. 
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3. Interacção das Quinolonas com OmpF 

Desde a introdução na terapêutica do AN (-1962), que têm sido desenvolvidas novas 

gerações de quinolonas com o intuito de se alargar o espectro de actividade antibacteriana 

e também na tentativa de resolução de problemas de resistência que se foram manifestando 
(276). Algumas das formas de resistência às quinolonas estão estritamente relacionadas com 

alterações na expressão bacteriana das porinas, nomeadamente, na expressão de OmpF 
220). Porém, a importância da presença desta porina quer como canal de difusão hidrofílica 

das quinolonas ou como mero agente promotor de uma difusão na interface lípido/proteína, 

e consequentemente, a sua importância para a entrada destes antibióticos na célula 

bacteriana de Gram (-), é algo que carece ainda de esclarecimento. 

Assim, na tentativa de melhor se perceber a importância de OmpF na transposição das 

barreiras bacterianas pelas quinolonas, ao longo dos estudos expostos neste item, 

promoveu-se a interacção de OmpF com quatro quinolonas representativas de diferentes 

gerações, procurando obter conhecimento qualitativo e quantitativo da interacção destes 

antibióticos com a porina OmpF. 

3.1 Extinção de fluorescência de OmpF pela acrilamida e pelo ião iodeto na 

ausência e em presença das quinolonas 

São numerosos os estudos que recorrem à elevada sensibilidade dos Trp proteicos com 

as alterações do ambiente circundante, como forma de obter conhecimento de alterações na 

estrutura proteica em resposta a inserção em diferentes ambientes, ou à ligação de um 

qualquer substrato(277~282). Neste estudo, recorreu-se à extinção da fluorescência de OmpF 

pela acrilamida e pelo ião iodeto, como forma de averiguar o efeito da presença das 

quinolonas sobre o ambiente circundante dos Trp de OmpF, e desta forma tirar elações 

sobre uma possível localização da interacção destes antibióticos com o canal porínico. 

O trímero que constitui a estrutura quaternária de OmpF apresenta apenas dois resíduos 

de Trp por monómero, o Trp214 na interface lípido/proteína e o Trp61 na interface dos 

monómeros (Figura 111-25)(206'253). Relativamente às características de hidrofobicidade do 

ambiente em que estes Trp se inserem, os espectros de emissão de fluorescência de OmpF, 

apresentam um máximo a comprimentos de onda relativamente baixos (Figura 111-22) o 

que é sugestivo de uma localização destes Trp em ambientes de elevada hidrofobicidade 
(39). Adicionalmente, estudos com recurso à microscopia electrónica (112), e a mutantes de 
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OmpF, em cuja estrutura se omitiu um ou ambos os Trp (23), para além de confirmarem a 

hidrofobicidade dos meios em que se inserem estes Trp, realçam uma hidrofobicidade mais 

acentuada na zona de interface dos monómeros onde se localiza o Trp61. 

Quanto aos agentes de extinção de fluorescência utilizados, o ião iodeto e a acrilamida, 

a sua selecção teve por base a sua distinta acessibilidade aos diferentes triptofanos de 

OmpF. Relativamente ao ião iodeto, são numerosos os estudos que comprovam a sua 

capacidade de permeação membranar ( 9' 283, 84), porém, dado tratar-se de uma partícula 

carregada negativamente a sua acção é susceptível de modulação através de interacções de 
/ 111 *}8^ 787^ 

índole electrostático K '. Assim, tratando-se OmpF de um canal iónico com 

selectividade catiónica, em que consequentemente existe relativa abundância periférica de 

cargas negativas (23'24'33'253), facilmente se depreende que a acessibilidade do ião iodeto se 

restrinja ao Trp214. Por outro lado, a acrilamida, tratando-se de uma molécula pequena, de 

características polares mas sem carga efectiva, consegue facilmente aceder ao Trp61, 

porém, a fluorescência do Trp214 não sofre extinção pela acrilamida já que esta molécula se 

mostra incapaz de extinguir a fluorescência de fluoróforos de localização membranar(39, l34' 

. Para a acrilamida a eficiência de extinção de fluorescência mostra-se independente 

da polaridade do micro-ambiente que circunda o fluoróforo, ficando apenas limitada por 

possíveis efeitos de bloqueio estérico (39'135'284), que constituem impedimento no caso do 

Trp , embebido no ambiente membranar, mas não para o Trp6 pois os monómeros 

apresentam-se separados por uma distância de aproximadamente 35 Â (de acordo com 

resultados de estudos de raios-X ( ') distância suficiente para acomodar a molécula de 

acrilamida, cuja extensa utilização nos mais variados estudos bioquímicos tem evidenciado 

a sua capacidade de extinção de fluorescência de triptofanos profundamente embebidos em 

Figura 111-25: Organização estrutural de OmpF. As posições dos resíduos de Trp em cada monómero 
encontram-se evidenciadas em cada uma das imagens. Em (A) apresenta-se a vista da topo e em (B) uma 
disposição perpendicular ao eixo membranar. A zona de interface dos monómeros está assinalada, na figura 
(B), com letra T. Adaptado das referências [206] e [253]. 
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Os estudos de extinção à fluorescência de OmpF foram realizados de forma a se 

obterem resultados relativos à proteína inserida em diferentes tipos de estrutura organizada. 

A primeira, e mais simples das abordagens, foi realizada com a proteína inserida em 

micelas mistas de detergente (oPOE) e fosfolípido (DMPC ou DMPG) e posteriormente os 

mesmos estudos foram realizados com a proteína inserida em LUVs de DMPC. 

A utilização das micelas mistas em estudos de fluorescência apresenta as vantagens 

inerentes à sua simplicidade e rapidez de preparação, e às reduzidas dimensões destas 

estruturas, que lhes permite serem praticamente transparentes 

A realização de estudos de extinção de fluorescência do Trp livre em solução de 

composição idêntica à utilizada nos estudos com a proteína, teve como principal objectivo 

proporcionar uma ordem de grandeza da eficácia dos agentes de extinção em extinguir a 

fluorescência emitida pelo Trp em diferentes meios circundantes. Salienta-se que em todos 

estes estudos envolvendo o triptofano livre, a concentração de aminoácido nos diversos 

ensaios foi sempre de valor próximo ou igual ao valor da concentração de triptofano 

presente na quantidade de OmpF utilizada por ensaio. 

Cálculo das constantes de Stern-Volmer: Todos os resultados foram analisados com 

base na equação de Stern-Volmer (Capitulo I, item 4.2.1, equação 3.0) para a extinção de 

fluorescência colisional. Porém, ao longo de todo este estudo a linearidade expressa na 

equação 3.0 só se verificou para a extinção de fluorescência do triptofano livre (isto é, não 

integrado na estrutura de OmpF), em todos as restantes situações experimentais 

envolvendo a extinção da fluorescência de OmpF, e portanto a fluorescência de triptofanos 

distintos quanto ao acesso do agente de extinção, a representação gráfica da expressão de 

Stern-Volmer (IF0/IF vs [Agente de Extinção]) originou desvios negativos à linearidade 

(Figura IH-26). Nesses casos, o processo de extinção de fluorescência adequa-se melhor à 

expressão modificada da equação de Stern-Volmer representada pela equação 3.7 

(Capitulo I, item 4.2.1), dado tratar-se de uma situação de acesso diferenciado dos agentes 

de extinção aos diferentes triptofanos de OmpF. 

Assim, depois de efectuadas as devidas correcções espectrais (Capitulo I), procedeu-se 

ao cálculo das constantes de Stern-Volmer e respectivas fracções acessíveis por ajuste não 

linear às equações 3.0 e 3.7 para o triptofano livre e integrado na estrutura de OmpF, 

respectivamente. 
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Figura HI-26: Representação gráfica da relação de Stern-Volmer para a extinção de fluorescência pelo 
iodeto ao Trp livre (A) em solução micelar de oPOE/DMPC (•) e ao Trp de OmpF (B), com a proteína 
inserida em micelas mistas de oPOE/DMPC (D) e oPOE/DMPG (A). Em (A), concentração de Trp é de -3,1 
uM e em (B), a concentração de OmpF é de 0,56 uM. 

3.1.1 Estrutura de inserção, composição lipídica e alterações 

conformacionais de OmpF 

Os resultados da Tabela III-11 revelam as alterações à extinção de fluorescência de 

OmpF e do Trp, pelo iodeto e pela acrilamida, nos diferentes meios micelares em que se 

efectuou o estudo. Os valores correspondem à média e desvio padrão de pelo menos três 

ensaios independentes. No caso da extinção de fluorescência do Trp, os valores obtidos são 

provenientes de relações lineares, tendo-se obtido em cada uma das situações expostas 

coeficientes de correlação (R2) iguais ou superiores a 0,995. 

Iodeto Acrilamida 

Ka 
fa 

Ka 
fa (M"1) fa 

(M1) fa 

Trp MicMisDMPC 8,0 ±0,1 1,0 11,0 ±0,1 1,0 
Trp MicMisDMPG 7,2 ±0,1 1,0 12,0 ±0,1 1,0 

OmpF MicMisDMPC 2,8 ± 0,2 0,4 ±0,1 3,8 ±0,1 0,6 ±0,1 
OmpF MicMisDMPG 1,4 ±0,1 0,6 ±0,1 4,2 ±0,1 0,7 ±0,1 

Tabela III-ll: Valores das constantes de Stern-Volmer (Ka) e fracção acessível (fa) para a extinção de 
fluorescência pelo iodeto e pela acrilamida ao Trp e a proteína OmpF, nos diferentes meios micelares em que 
se efectuou o estudo. 
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No que respeita aos resultados do Trp a primeira informação que se pode extrair advém 

das diferenças notadas como resultado da alteração da composição lipídica do meio 

micelar. Para o iodeto o padrão de extinção de fluorescência em presença de lípido 

carregado negativamente mantém-se constante, verificando-se um decréscimo na sua 

eficácia de extinção de fluorescência. Quanto à acrilamida a variação sentida é bastante 

semelhante, porém, verifica-se em sentido oposto, ou seja, ocorre um aumento na sua 

eficácia de extinção de fluorescência em meio micelar com DMPG. Uma possível 

explicação para as variações notadas poderá residir na natureza anfifílica do triptofano, isto 

é, na sua preferência por uma localização em região de interface do meio aquoso com as 

zonas apoiares dos agregados micelares (ou lipossómicos)( , e portanto numa possível 

partição deste aminoácido nas micelas de diferente composição que se evidência mais forte 

no caso das estruturas contendo DMPG. Uma vez assumida esta possibilidade, o sentido 

oposto da variação verificada para cada um dos agentes de extinção, pode ser explicado 

por um aumento da probabilidade de contacto, por maior imobilização do fluoróforo, no 

caso da acrilamida, e por um decréscimo resultante de efeitos de repulsão electrostática no 

caso do iodeto. 

Quando se compara os resultados obtidos para o Trp relativamente a OmpF, verifica-se 

que as alterações às constantes de Stern-Volmer se manifestam no mesmo sentido em 

ambas as situações, contudo, a intensidade com que essas alterações se manifestam numa 

ou noutra situação revelam-se bastante diferentes, evidenciando que no caso de OmpF 

existem razões adicionais a influenciar os valores obtidos. 

Numa segunda abordagem aos resultados contidos na Tabela III-11, realçam-se os 

valores das fracções de fluorescência acessíveis a cada um dos agentes de extinção, no 

meio micelar de DMPC. Se ambos os agentes de extinção apresentassem um valor de fa de 

0,5 isso significaria que cada um destes agentes teria acesso a metade da fluorescência 

emitida pelos Trp de OmpF ( ', contudo, como se pode verificar pela análise da tabela, a 

acrilamida apresenta um valor de fa superior ao do iodeto, o que se explica com uma 

diferenciação na intensidade de fluorescência emitida por cada um dos grupos de Trp 

presentes em OmpF (39). Tal como se expôs previamente, cada um dos três monómero de 

OmpF apresenta apenas dois Trp, tendo-se demonstrado através de evidências 

experimentais devidamente documentadas(23,206), que o Trp61 se encontra em ambiente de 

maior hidrofobicidade que o Trp214, sendo portanto responsável por um maior contributo 

para o total de intensidade de fluorescência emitido. Ou seja, o valor mais elevado de fa 

apresentado pela acrilamida é o resultado do acesso diferenciado desta agente de extinção 
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de fluorescência ao Trp , confírmando-se desta forma o anterior pressuposto de que a 

acrilamida extingue a fluorescência do Trp61, sendo atribuída ao iodeto a extinção da 

porção de fluorescência proveniente do Trp214. 

Comparando os resultados obtidos para a extinção de fluorescência de OmpF pelo Kl 

em meio micelar de oPOE/DMPG, com os obtidos com a proteína inserida em micelas 

mistas de oPOE/DMPC, verifica-se que o valor de fa apresenta um aumento enquanto que a 

constante de Stern-Volmer sofre marcado decréscimo. Na membrana nativa OmpF dispõe 

o Trp214 na região limite entre a zona apolar e a zona polar da bicamada (253), porém, in 

vitro os resultados obtidos em presença de uma componente lipídica carregada 

negativamente, evidenciam um provável rearranjo conformacional, com o Trp214 a adquirir 

nova localização, mais profundamente inserido em zona hidrofóbica, daí resultando um 

aumento no contributo deste Trp para a fluorescência total emitida, que se traduz num 

aumento do valor de fa, e paralelamente, tratando-se de um processo de extinção de 

fluorescência dinâmico e portanto estritamente dependente de contacto <39), o valor da 

constante de Stern-Volmer sofre decréscimo como resultado de um maior bloqueio estérico 

e repulsivo no acesso do iodeto. 

Adicionalmente, a introdução de uma componente lipídica carregada negativamente 

permitiu obter mais uma confirmação do acesso diferenciado de cada um dos agentes de 

extinção aos diferentes Trp de OmpF. Para o iodeto, carregado negativamente e portanto 

sujeito a efeitos de repulsão electrostática por parte de componentes de carga negativa 

efectiva, foi observado um decréscimo no valor da constante de Stern-Volmer, o que 

denuncia uma diminuição na eficiência de extinção de fluorescência por parte deste agente 

quando a proteína se encontra inserida em ambiente micelar com DMPG. No que respeita à 

extinção de fluorescência pela acrilamida, verifica-se apenas um ligeiro aumento da 

constante, evidenciando que a área proteica a que este agente acede mantém-se 

praticamente indiferente aos efeitos da variação da componente lipídica. Esta diferença de 

comportamento manifestada por cada um dos agentes de extinção de fluorescência perante 

as alterações à componente lipídica, confirma uma vez mais o pressuposto inicial de um 

acesso diferenciado destes agentes aos diferentes triptofanos de OmpF. Ou seja, uma 

alteração da componente lipídica não justifica grandes alterações ao nível da interface dos 

trímeros, e este facto reflecte-se nos resultados de extinção de fluorescência pela 

acrilamida em que se verificam apenas ligeiras alterações aos valores anteriores, 

paralelamente, ao nível da interface lípido/proteína, a fluorescência do Trp214 sofre os 

efeitos dos rearranjos estruturais de OmpF em adaptação à nova componente lipídica, 
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evidenciando nova localização em ambiente de hidrofobicidade acrescida, que resulta num 

aumento da sua contribuição para a fluorescência total, e um decréscimo aos valores da 

constante de Stern-Volmer para a extinção de fluorescência pelo iodeto, pois este agente 

fica sujeito a efeitos repulsivos. 

Os valores agrupados na Tabela III-12, têm como principal objectivo facultar uma 

escala comparativa da eficiência e acessibilidade dos agentes de extinção usados em 

extinguir a fluorescência do Trp nas diferentes estruturas organizadas usadas. 

Iodeto Acrilamida 
Ka 

(M"1) fa 
Ka 

(M1) fa 

Trp MicMisDMPC 
OmpF/Proteolipossomas 
OmpF/MicMisDMPC 

8,0 ±0,1 
6,4 ± 0,4 
2,8 ± 0,2 

1,0 
0,3 ±0,1 
0,4 ±0,1 

11,0 ±0,1 
8,8 ± 0,2 
3,8 ±0,1 

1,0 
0,5 ±0,1 
0,6 ±0,1 

Tabela 111-12: Comparação da extinção de fluorescência pelo iodeto e pela acrilamida, à fluorescência 

do Trp livre, em meio de solução micelar de oPOE/DMPC, e de OmpF inserida em micelas mistas de 

oPOE/DMPC e em proteolipossomas de DMPC. 

Os valores acima sumariados confirmam a previsão teórica de que a acessibilidade do 

Trp aos agentes de extinção diminui com a passagem do Trp do estado de molécula livre, 

para a situação de aminoácido integrado na estrutura de OmpF. Contudo, a acessibilidade e 

intensidade de fluorescência dos Trp integrados na estrutura proteica, também evidencia 

efeitos decorrentes do tipo de estrutura organizada em que se insere a proteína. Quando a 

proteína se encontra inserida em estrutura micelar a eficiência com que o agente de 

extinção exerce a sua acção mostra-se muito menor do que aquela observada com a 

proteína inserida em lipossomas. Uma possível explicação para estes resultados reside 

provavelmente na organização estrutural adoptada pela proteína perante as diferentes 

características químicas e estruturais inerentes aos dois tipos de estrutura. A inserção da 

proteína quer em micelas mistas, quer em lipossomas garante a preservação das 

características básicas da conformação nativa, o que se confirma pelos resultados de 

electroforese (Figura III-19), porém, os ajustes conformacionais inerentes à actividade da 

proteína tornam-se possíveis apenas com a proteína inserida nos lipossomas, não só pela 

organização estrutural em bicamada, que garante um melhor encaixe hidrofóbico da 

estrutura proteica, como também pela presença do compartimento aquoso interno que 

permite uma melhor acomodação das extremidades hidrofílicas da proteína e da 

organização funcional como canal iónico. Assim, este ajuste conformacional adoptado por 
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OmpF quando inserida em lipossomas, parece permitir uma maior acomodação molecular 

em diferentes zonas da estrutura proteica, o que poderá justificar a maior eficiência no 

contacto dos agentes de extinção com os Trp a que acedem. Adicionalmente, uma possível 

partição dos agentes de extinção nas estruturas de inserção, de maior intensidade no caso 

dos proteolipossomas, dado existir maior superfície de interacção e de acomodação 

molecular, pode também contribuir para a diferença verificada entre o sistema micelar e os 

proteolipossomas dado que a maior proximidade do agente de extinção aos fluoróforos 

facilita a sua acção (287l 

A comparação da extinção pelo iodeto e pela acrilamida da fluorescência de OmpF, 

fazendo-se variar a composição e mesmo o tipo de estrutura de inserção permitiu distinguir 

a zona proteica a que cada um dos agentes de extinção acede, tendo-se definido um acesso 

diferenciado do iodeto ao Trp214 e da acrilamida ao Trp61. Paralelamente, a realização deste 

tipo de estudo com a proteína inserida em estruturas distintas revela diferenças acentuadas 

no que respeita a eficiência de extinção de fluorescência de cada um dos agentes de 

extinção utilizados, o que constitui indicação de uma organização proteica distinta em cada 

uma das situações exploradas. Assim, o recurso às micelas mistas constitui uma abordagem 

preliminar mais simplista e com função orientadora para os estudos realizados com 

proteolipossomas, estes últimos mais próximos da realidade membranar graças à maior 

semelhança na organização estrutural proteica. Consequentemente, salienta-se a 

inaplicabilidade de comparações no que respeita aos resultados obtidos com os diferentes 

tipos de estrutura organizada pois a existência de diferenças na organização estrutural 

proteica reflectem-se forçosamente no perfil de extinção de fluorescência exercido por 

cada um dos agentes de extinção utilizado. 

3.1.2 Extinção de fluorescência de OmpF inserida em micelas mistas 

oPOE/DMPC ou DMPG, em presença das QNs 

Micelas mistas de oPOE/DMPC 

A maior alteração introduzida à extinção da fluorescência de OmpF pelo iodeto foi 

notada em presença do AN que provocou uma diminuição acentuada do valor de K.a. A 

presença da CP e GP não introduz qualquer alteração, contudo, a presença da MX 

introduziu ligeiro aumento ao valor da constante e da respectiva fracção acessível (ver 

Tabela 111-13). Assim, tendo em consideração o acesso diferenciado do iodeto ao Trp214 e 
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os efeitos observados em presença de cada um dos antibióticos, facilmente se associa a 

interacção do AN com a proteína ao nível da interface lípido/proteína, pois apenas este 

fármaco introduziu alteração significativa produzindo acentuado decréscimo ao valor de Ka 

muito provavelmente em consequência de bloqueio estérico à acção do iodeto por presença 

do antibiótico nessa área. Este tipo de explicação vem de encontro às características do 

AN, molécula de dimensões reduzidas (PM de -232) que apresenta maior hidrofobicidade 

deduzida dos seus elevados valores de partição em ambientes hidrofóbicos ' , e 

portanto com elevada facilidade de permeação através das zonas hidrófobas de ambientes 

micelares ou lipossómicos(16). Os restantes antibióticos em estudo, aparentam desenvolver 

a sua interacção sem interferirem com o ambiente do Trp , exceptuando a MX cuja 

presença parece favorecer a extinção de fluorescência pelo iodeto. Esta alteração 

introduzida pela MX é claramente menos significativa que a observada para o AN, 

adicionalmente, causa o efeito inverso e portanto não seria lógico que resulta-se das 

mesmas causas. Assim, uma explicação mais viável irá preferencialmente centrar a 

interacção da MX ao nível do canal hidrofílico de OmpF, na proximidade do Trp , e 

apenas afectando o Trp214 em consequência de uma possível alteração conformational 

resultante da acomodação da MX no interior hidrofílico do canal proteico. 

A extinção de fluorescência pela acrilamida não sofre alterações significativas em 

presença do AN, CP e GP, apenas a MX provoca um aumento nos valores de K* e fa 

(Tabela III-13). Estes resultados conjugados com os obtidos para a extinção de 

fluorescência pelo iodeto evidenciam uma diferenciação nos locais de interacção dos 

diferentes antibióticos com a proteína, apontando claramente para uma interacção do AN 

ao nível da interface lípido/proteína que se confirma pela ausência de alteração à extinção 

pela acrilamida. Contudo, a MX destaca-se, uma vez mais, pelo seu comportamento 

diferenciado, introduzindo um aumento ao valor do Ka para a extinção de fluorescência 

pela acrilamida. Este comportamento constitui indicação de uma possível interacção com a 

proteína na proximidade ou com consequências sobre o Trp e portanto ao nível do canal 

hidrofílico. 
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Sem fármaco Ácido 
Nalidíxico Ciprofloxacina Grepafloxacina Moxifloxacina 

Ka 
fa 

(M"1) 

Ka 
fa 

(M"1) 

Ka 
fa 

(M1) 

K. 
fa 

(M"1) 

K. 
fa 

(M') 

Acrilamida 
/DMPC (±0,1) (±0,1) 

Acrilamida 
/DMPG (±0,1) (±0,1) 

r 2,8 0,4 

/ DMPC (±0,2) (±0,1) 

r 1,4 0,6 

/DMPG (±0,1) (±0,1) 

3,5 0,6 

(±0,2) (±0,1) 

4,3 0,6 

(±0,1) (±0,1) 

1,5 0,5 

(±0,3) (±0,1) 

2,1 0,4 

(±0,1) (±0,1) 

3.1 0,6 

(±0,1) (±0,1) 

4,5 0,6 

(±0,3) (±0,1) 

2.2 0,4 

(±0,1) (±0,1) 

2,8 0,4 

(±0,1) (±0,1) 

3.6 0,6 

(±0,1) (±0,1) 

2,4 0,7 

(±0,1) (±0,1) 

2.7 0,3 

(±0,2) (±0,1) 

4,4 0,3 

(±0,1) (±0,1) 

5,1 0,6 

(±0,1) (±0,1) 

3.6 0,7 

(±0,2) (±0,1) 

3,1 0,4 

(±0,2) (±0,1) 

4.7 0,4 

(±0,2) (±0,1) 

Tabela 111-13: Constantes de Stern-Volmer e respectivas fracções de fluorescência acessíveis, da 
extinção de fluorescência pela acrilamida e pelo iodeto aos Trp de OmpF inserida em meio micelar. A 
primeira coluna descreve o agente de extinção usado e a componente lipídica do sistema micelar. As 
concentrações de antibiótico usadas foram (uM): 27,9 (AN), 26,9 (CP), 27,9 (GP) e 27,9 (MX). Os valores 
expostos correspondem à média e desvio padrão de pelos três ensaios independentes. 

Micelas mistas de oPOE/DMPG 

A extinção da fluorescência de OmpF pelo iodeto apresenta alterações bastante 

significativas quando em presença de qualquer um dos antibióticos em estudo, verificando-

se aumentos aos valores de Ka para todos os fármacos mas de forma mais acentuada em 

presença da GP e da MX (Tabela III-13). 

O aumento do valor de Ka para a extinção de fluorescência pelo iodeto em presença do 

AN tem a sua justificação numa combinação de efeitos resultantes duma interacção do 

fármaco com a proteína ao nível da interface lipídica. Assim, se por um lado a presença de 

moléculas de fármaco nessa área irá resultar numa normal destabilização da organização 

estrutural da micela e consequentemente aumentará a facilidade de acesso do iodeto 

através de áreas de carga neutralizada pela presença do fármaco. Por outro lado, a presença 

de moléculas de fármaco nessa área resulta também num aumento de bloqueio estérico ao 

acesso do iodeto que neste meio de inserção não assume as proporções anteriormente 

verificadas dada a localização menos periférica assumida pelo Trp214, daqui resultando um 

equilíbrio dos efeitos que origina o ligeiro aumento de K .̂ 

A variação de maior significado à extinção de fluorescência de OmpF pelo iodeto é 

representada pelo aumento de Kg em presença da GP e da MX, e constitui o resultando da 

interacção desses antibióticos a dois níveis distintos: primeiro, pela sua capacidade em 
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neutralizar as cargas negativas e em destabilizar as estruturas micelares através da sua 

ligação na interface da estrutura, aumentam a facilidade de acesso do iodeto ao Trp ; por 

outro lado, a possível alteração conformacional da estrutura proteica decorrente da sua 

interacção ao nível do canal hidrofílico parece também melhorar o acesso do iodeto ao seu 

alvo de acção. Relativamente à destabilização micelar, esta resulta da interacção 

electrostática destes fármacos (parcialmente ionizados a pH 7,4) com as cargas negativas 

do DMPG. Este tipo de justificação tem a sua confirmação nos coeficientes de partição 

destas quinolonas em lipossomas de DMPG, cujos valores são consideravelmente 

superiores aos obtidos com lipossomas de DMPC, diferença ainda mais acentuada no caso 

da GP (11). Apesar do aumento verificado no valor de Ka ter adquirido a mesma amplitude 

para ambos os fármacos, salienta-se que os factores responsáveis por esse aumento tiveram 

contribuições distintas para cada um dos fármacos, sendo a destabilização micelar por 

interacção electrostática o factor com maior contributo para o aumento notado no caso da 

GP, pois é dos dois fármacos aquele que apresenta maior percentagem de espécie catiónica 

a pH 7,4 (20% para a GP e 10% para a MX)(11). No caso da MX, a acção de destabilização 

da estrutura micelar constitui apenas parte das razões que justificam o aumento acentuado 

de Ka em presença deste fármaco, atribuindo-se a principal justificação às alterações 

conformacionais na estrutura proteica como resultado da interacção deste antibiótico na 

proximidade do Trp61, justificação coerente com os resultados obtidos em micelas mistas 

de oPOE/DMPC que evidenciavam esta possibilidade apenas no caso da MX. 

A extinção da fluorescência de OmpF pela acrilamida não demonstra qualquer 

alteração em presença quer do AN quer da CP, mas em presença da GP e da MX revela 

acentuado decréscimo no valor de Ka (Tabela III-13). O comportamento revelado em 

presença do AN evidencia uma vez mais que a interacção deste antibiótico com OmpF está 

limitada à zona de interface lípido/proteína, sem qualquer consequência no ambiente do 

Trp61. Relativamente ao efeito da presença da GP e da MX os resultados apontam para uma 

interacção ao nível do canal hidrofílico que constitui cada um dos monómeros de OmpF, o 

que consequentemente afecta o ambiente em que se insere o Trp . Paralelamente, a 

variação na composição lipídica das micelas e a consequente alteração conformacional de 

OmpF, permitiu um melhor entendimento da interacção da GP, que só neste meio micelar 

evidencia interagir com a proteína em localização semelhante à demonstrada pela MX. 

Adicionalmente, os diferentes padrões de alteração à extinção de fluorescência pela 

acrilamida em presença da GP e da MX, decorrentes da variação da composição lipídica da 

estrutura de inserção, confirmam a existência de rearranjos conformacionais da estrutura 
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proteica perante as variações à estrutura de inserção, pois as alterações ocorridas em meio 

micelar de DMPG não se verificaram com a proteína inserida em meio micelar de DMPC. 

Os estudos de interacção de OmpF com as QNs, realizados com a proteína inserida em 

micelas mistas permitiram aceder a informações sobre as possíveis áreas de interacção das 

quinolonas com esta proteína e sobre os possíveis rearranjos estruturais decorrentes dessa 

mesma interacção. Paralelamente, a introdução de uma componente lipídica de carga 

negativa permitiu tirar algumas elações sobre possíveis efeitos moduladores da carga de 

superfície membranar sobre a interacção destes antibióticos com a porina. 

3.1.3 Extinção de fluorescência de OmpF inserida em proteolipossomas, na 

presença das QNs 

Figura HI-27: Representação esquemática da diferente organização estrutural das estruturas de inserção 

de OmpF. Adaptado da referência [84]. 

A situação em que a proteína se encontra inserida em LUVs de DMPC 

(proteolipossomas) é a que mais se assemelha à situação in vivo e portanto é aquela que 

melhor se relaciona com o normal funcionamento de OmpF e com as possíveis interacções 

desta proteína com os antibióticos em estudo. 

Note-se que nos estudos anteriores, em que se recorreu a sistemas mais simples e de 

mais fácil manipulação, foi possível inferir sobre os eventuais locais de interacção das QNs 

com OmpF, que agora com recurso a um sistema mais próximo da realidade se pretendem 

melhor esclarecidos. Adicionalmente, os proteolipossomas apresentam um compartimento 

aquoso interno (Figura 111-27) que torna possível a acomodação de moléculas de fármaco 

no interior da vesícula que, para além de reproduzir melhor a situação real, permite ainda 

177 



Resultados: Interacção das QN com OmpF 

que a interacção entre o antibiótico e a proteína aconteça em toda a sua extensão, isto é, 

desde a aproximação à superfície externa da proteína (no exterior da vesícula) até um 

possível contacto com o lado interno. 

Assim, a utilização dos proteolipossomas permitirá obter a confirmação da zona de 

interacção dos diferentes antibióticos com a proteína, porém, o modo como esta interacção 

se desenvolve e as alterações conformacionais daí resultantes serão naturalmente distintas 

daquelas verificadas nos estudos com micelas mistas (Tabelas III-13 e 14) já que a 

organização estrutural da proteína e consequentemente a sua interacção com as QNs 

assume novos contornos. 

Sem fármaco AN CP GP MX 
K.a ç 

(M"1) Ia 
K-a r 

(M"1) ía 
Ka c 

(M'1) ta 
K.a ç 

(M"1) ía 
K-a r-

(M"1) ta 

Acrilamida ^ ^ 

. , . 6,4 0,3 lodeto ( ± M ) ( ± ( U ) 

8,0 0,5 
(±0,4) (±0,1) 
10,4 0,3 

(±0,3) (±0,1) 

6,8 0,5 
(±0,4) (±0,1) 
15,5 0,3 

(±0,2) (±0,1) 

5,1 0,5 
(±0,6) (±0,1) 
17,0 0,4 

(±0,6) (±0,1) 

5,3 0,5 
(±0,4) (±0,1) 
17,3 0,4 

(±0,2) (±0,1) 

Tabela 111-14: Constantes de Stern-Volmer e respectivas fracções de fluorescência acessíveis, da 

extinção de fluorescência pela acrilamida e pelo iodeto aos Trp de OmpF inserida em LUVs de DMPC. A 

coluna da esquerda descreve o agente de extinção usado. As concentrações de antibiótico usadas foram (uM): 

26,6 (AN), 26.9 (CP), 27,9 (GP) e 27,9 (MX). Os valores expostos correspondem à média e desvio padrão de 

pelo menos três ensaios independentes. 

Os resultados obtidos para a extinção da fluorescência de OmpF, inserida em 

lipossomas de DMPC, pela acrilamida, revelam uma vez mais uma ausência de alteração 

significativa em presença do AN, notando-se um decréscimo nos valores de Ka em 

presença dos restantes antibióticos em estudo, decréscimo que se manifesta com maior 

intensidade para o caso da GP e da MX (Tabela III-14). Deste resultado mais uma vez se 

confirma a distinção nos locais de interacção do AN e das restantes quinolonas estudadas, 

com a CP, GP e MX a provocarem alterações à extinção de fluorescência pela acrilamida, 

demonstrando assim uma zona de interacção na proximidade do Trp , com consequente 

redução na eficiência de extinção de fluorescência pela acrilamida por possível indução de 

alterações conformacionais. 

Na extinção de fluorescência pelo iodeto, a tendência de comportamento perante as 

diferentes quinolonas surge alterada relativamente aos resultados observados com a 

proteína inserida em micelas mistas de DMPC, verificando-se um aumento de Ka não só 
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para a MX, como também para a CP e GP, e mesmo o AN, cuja presença causava um 

decréscimo de Ka nos estudos anteriores, induz agora um claro aumento ao valor desta 

constante. No caso do AN uma possível explicação para o seu efeito poderá relacionar-se 

com a sua interacção com a fase lipídica, que na situação do meio micelar em 

consequência da reduzida área disponível para esta interacção resultava forçosamente em 

alterações à eficiência de extinção de fluorescência por bloqueio estético, efeito menos 

evidente na situação de proteolipossomas já que a interacção com a bicamada lipídica pode 

desenvolver-se em áreas mais afastadas da interface com a proteína, daí resultando uma 

prevalência do efeito de destabilização estrutural que consequentemente facilita o acesso 

do iodeto ao Trp214. Relativamente à presença das restantes quinolonas, os resultados 

obtidos com os estudos em proteolipossomas evidenciam uma vez mais a ocorrência de 

alterações conformacionais, pois dada a ordem de grandeza da variação imposta a Ka uma 

justificação com base numa interacção ao nível da bicamada só se mostraria válida se as 

constantes de partição destes fármacos em lipossomas de DMPC apresentassem valores 

elevados, o que na realidade não se verifica(11'15). Salienta-se que no caso da CP e da GP a 

sua presença só introduziu alteração significativa à extinção de fluorescência pelo iodeto 

nos estudos com proteolipossomas, o que realça a importância da utilização deste tipo de 

estrutura que ao permitir que a interacção entre fármaco e canal proteico se possa 

desenvolver em toda a extensão da superfície proteica faculta um maior esclarecimento das 

zonas de interacção para os diferentes antibióticos. Adicionalmente, o caso concreto da 

interacção da MX com OmpF, que nos estudos com micelas mistas se destacava por 

produzir alterações de maior intensidade que sugeriam um tipo de interacção distinto, 

adquire agora esclarecimento adicional ao demonstrar comportamento idêntico ao da CP e 

GP, fazendo antever uma afinidade intrínseca pela proteína de intensidade semelhante para 

cada um destes três fármacos e justificando as diferenças anteriormente verificadas através 

de uma provável diferenciação no local de interacção, que para a MX se evidência a um 

nível mais externo. 

3.1.4 Conclusões 

Da totalidade dos resultados obtidos tornou-se evidente que as quatro quinolonas 

estudadas apresentam comportamentos distintos quanto à interacção com OmpF. Este 

antibióticos evidenciam uma afinidade diferenciada para aos diferentes locais de interacção 

com a proteína, com o AN a interagir em zonas próximas ao ambiente em que se localiza o 
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Trp214 (interface lípido/proteína), e a CP, GP e MX a evidenciarem uma interacção ao nível 

do interior do canal hidrofílico e portanto na proximidade do Trp61. 

O tipo de interacção desenvolvido por cada uma destas quinolonas com OmpF e a sua 

importância relativa para a entrada destes fármacos na célula bacteriana, constituem 

também importantes elações a extrair dos resultados obtidos. Assim, relativamente à 

interacção desenvolvida pelo AN, a ausência de evidências a apontar para alterações 

conformacionais e a zona de interacção deste antibiótico com OmpF, associados com a sua 

elevada hidrofobicidade(16'227) sugerem que a interacção deste antibiótico com a proteína 

acontece num contexto de permeação membranar com aproveitamento da interface lípido/ 

proteína e sem qualquer necessidade de passagem através do canal hidrofílico para a 

entrada do AN na célula bacteriana. Paralelamente, estudos microbiológicos envolvendo 

estirpes bacterianas mutantes quanto à expressão de porinas na sua membrana externa, 

revelam aumentos elevados nos valores das MIC deste antibiótico, perante a ausência de 

OmpF na membrana externa destas bactérias (16), o que sugere que a permeação membranar 

deste antibiótico ocorre predominantemente por difusão através da bicamada, sendo esta 

difusão favorecida pela presença das porinas apenas por aproveitamento da interface 

lípido/proteína. 

Relativamente à CP, GP e MX, as alterações conformacionais deduzidas ao longo deste 

estudo, são sugestivas de uma interacção envolvendo uma ligação efectiva do fármaco à 

zona proteica que constitui o poro hidrofílico, com a MX a apresentar ligeiras variações ao 

padrão geral de comportamento, justificáveis ou por uma preferência por áreas do canal 

com localização mais periférica ou simplesmente evidenciando uma maior necessidade de 

rearranjo estrutural da proteína para se adaptar à sua passagem. Estas deduções são 

corroboradas não só pelo carácter mais hidrofílico destes fármacos ' , como pela sua 

reduzida partição em vesículas de DMPC (1 ' 292), mas também por numerosos estudos 

microbiológicos que apontam para uma redução da eficiência antibacteriana das 

quinolonas mais recentes perante a diminuição ou mesmo ausência de porinas na 

membrana externa das bactérias ( ' ' ' ' \ 

Salienta-se ainda a importância da inclusão de lípidos carregados negativamente na 

estrutura de inserção não só como forma de esclarecer a importância do efeito da atracção 

electrostática na interacção das diferentes quinolonas estudadas, mas também como forma 

de melhor se perceber o efeito modulador das características da superfície membranar 

sobre a estrutura proteica, de onde advêm consequências óbvias ao nível da interacção dos 

fármacos com a proteína. 
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Por último, salienta-se a utilidade deste tipo de estudo em que a conjugação das 

diferentes características de acessibilidade dos agentes de extinção e dos diferentes 

ambientes em que se inserem os triptofanos, com o efeito de modulação estrutural 

resultante da inserção da proteína em diferentes estruturas, tornou possível obter 

informações quanto a possíveis locais e extensão de interacção das quinolonas com OmpF, 

provando a validade deste tipo de metodologia no esclarecimento de interacções proteicas 

com possíveis ligandos. 

3.2 Constantes de associação quinolona/OmpF 

A porina OmpF constitui um canal dinâmico, no qual os resíduos carregados 

demonstram um efeito modulador sobre o fluxo de solutos que permeiam o canal 

\ Apesar de numerosas moléculas recorrerem a OmpF para transporem a 

membrana externa, não existe um padrão de interacção comum a todas elas, existindo 

diferenças não só nos locais de ligação como também no grau de afinidade e eficiência 

com que a interacção se desenvolve( 96). 

O estudo detalhado de cada uma destas interacções é essencial para se perceber a 

funcionalidade destes canais proteicos, mas assume particular importância sob o ponto de 

vista farmacológico como forma de melhor se perceber a permeação dos antibióticos e 

assim se ultrapassarem alguns dos frequentes problemas de resistência bacteriana. 

O conceito básico inerente à associação de um composto a uma estrutura proteica 

reside na complementaridade entre composto e local de interacção. Esta 

complementaridade manifesta-se principalmente a dois níveis: complementaridade estérica 

ou estrutural, isto é, adaptação da estrutura do composto à zona de associação com a 

proteína; e complementaridade físico-química, que permita o desenvolvimento de 

interacções entre composto e proteína. Obviamente, que o estabelecimento de algumas 

destas interacções desencadeia alterações na proteína, daqui resultando variação de 

algumas das suas propriedades, o que permite a quantificação da intensidade de tais 

interacções. 

No caso concreto da interacção de OmpF com as quinolonas, a determinação das 

constantes de associação (KPQ) foi efectuada a partir de variações nas propriedades 

espectroscópicas da proteína. A constante de associação constitui uma indicação directa da 

afinidade do ligando pela proteína, sendo no caso da interacção das quinolonas com OmpF 

um valor indicador da importância desta proteína para a permeação destes antibióticos nas 
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bactérias de Gram (-) e um indicador das características estruturais destes fármacos com 

maior importância para a interacção com a porina. 

3.2.1 Meio micelar de oPOE 

A primeira abordagem à quantificação da afinidade de cada uma das quinolonas em 

estudo pela porina OmpF foi efectuada com a porina inserida em meio micelar de oPOE. O 

principal objectivo destes estudos foi obter uma escala de afinidade absoluta pela proteína, 

de forma a posteriormente se poder avaliar a importância quer da componente proteica, 

quer da componente lipídica para a entrada destes antibióticos na célula bacteriana. 

A quantificação da afinidade dos fármacos em estudo por OmpF, em meio micelar de 

oPOE, foi efectuada através da determinação de constantes de associação, tendo-se 

recorrido nestes estudos à espectroscopia de UV-Vis. 

—i « 1 ■ 1 
240 300 360 x / nm 

xInm T 

Figura 111-28: Espectros UV-Vis de OmpF (-2,6 uM) na ausência (P) e em presença de concentrações 

crescentes (l-»7) das quinolonas estudadas. Os espectros representados a tracejado correspondem ao 

espectro da QN na concentração correspondente mas na ausência de proteína. (A) Ácido nalidíxico (uM): (1) 

12,2; (2) 18,4; (3) 26,2; (4) 36,7; (5) 45,9; (6) 52,0; (7) 55,1; (B) Ciprofloxacin (uM): (1) 5,0; (2) 10,0; (3) 

14,9; (4) 19,9; (5) 24,9; (6) 29,9; (7) 34,8; (C) Grepafloxacina (uM): (1) 5,6; (2) 10,4; (3) 15,2; (4) 21,7; (5) 

26,1; (6) 30,4; (7) 34,8; (D) Moxifloxacina (uM): (1) 4,8; (2) 7,2; (3) 10,7; (4) 17,9; (5) 20,3; (6) 23,8; (7) 

35,8. 
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Na figura 111-28 encontram-se representados os espectros de UV-Vis de OmpF na 

ausência e em presença de quantidades crescentes dos fármacos estudados. Os intervalos 

de concentração de fármaco utilizados foram escolhidos de acordo com a lei de Lambert-

Beer de cada um dos fármacos. 

A adição de quantidade crescente de quinolona a quantidade constante de OmpF 

provoca um aumento da intensidade de absorção na zona espectral da proteína. Dentro dos 

intervalos de concentração de antibiótico experimentalmente possíveis, não se verificaram 

desvios espectrais significativos. 

A variação da absorvância da proteína em função da concentração de antibiótico 

adicionado constituiu a base para a determinação das constantes de ligação. 

Existem várias expressões gerais para a caracterização de uma possível isotérmica de 

ligação, sendo apropriado começar por testar o mais simples desses modelos que descreve 

a formação de um complexo proteína/substrato na proporção 1:1(l50,152). Assim, os valores 

de absorvância obtidos experimentalmente foram sujeitos a um ajuste não linear à equação 

(9.8), expressão matemática que traduz a isotérmica de ligação para um modelo com 

formação de complexo proteínarfármaco na proporção 1:1 (150) (Figura III-29A). Como 

forma de comprovar a aplicabilidade do modelo 1:1 e de se obterem estimativas para o 

valor da constante de ligação que permitissem uma correcta iniciação do ajuste não linear, 

a primeira abordagem ao tratamento dos resultados experimentais consistiu numa 

linearização através da equação (9.9) normalmente, designada de equação dos recíprocos 

duplos(150) (Figura III-29B). 

0 . 1 -

0.0-

A 10-
B 

- 0 . 1 -
8 -

-0.2-

-0.3-

% -0.4-

-0.5- ■ \ ^ 

6 -

4 -

-0.6-
2 -

-0.7-

-08 
004 

0 -

t O.C 10000 0.00001 0.00002 0.00003 0.00 004 
0 -

t 50000 100000 150000 200000 250000 

Moxifloxacina (M) 1/ [Moxifloxacina] (M"
1
) 

Figura 111-29: Tratamento gráfico dos resultados experimentais obtidos para o sistema OmpF:MX, ao 

comprimento de onde de 278 nm. (A) Ajuste não linear, através do programa Origin 6.1™, à equação (9.8) e 

(B) Ajuste linear à equação dos recíprocos duplos (9.9)(150). 
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Tal como se pode verificar na Figura 111-29, para o exemplo do sistema OmpF:MX, a 

equação de linearização dos recíprocos duplos é perfeitamente aplicável aos resultados 

experimentais, tendo-se obtido, para todos os ensaios efectuados e para todos os fármacos 

estudados, rectas com coeficientes de correlação linear (r) na ordem 0,998, confirmando-se 

assim a aplicabilidade do modelo 1:1. Paralelamente, os valores das constantes de 

associação obtidos por cada uma destas abordagens revelaram-se bastante semelhantes, o 

que é comum para sistemas em que o modelo de 1:1 é aplicável( '. 

A análise dos resultados foi efectuada aos comprimentos de onda em que a variação de 

absorvância se mostra mais acentuada e, paralelamente, a vários comprimentos de onda na 

vizinhança do Àmâx, isto como forma de avaliar a reprodutibilidade e precisão dos 

resultados obtidos. 

Os métodos gráficos acima descritos fundamentam os valores obtidos num número 

limitado de comprimentos de onda, sendo que uma análise mais detalhada do processo, 

com vista à obtenção de resultados mais precisos, requer uma utilização massiva das 

absorvâncias em intervalos mais alargados de comprimentos de onda com a resolução 

simultânea do conjunto de equações que descreve o modelo proposto, daqui resultando as 

constantes de equilíbrio que melhor descrevem o sistema. Assim, os valores das constantes 

de associação obtidos pelos métodos gráficos foram posteriormente refinados por métodos 

de regressão não linear, com recurso ao programa HYPERQUAD (297). 

Na Tabela III-15, encontram-se sumariados os resultados obtidos, por cada uma das 

abordagens acima descritas, para os quatro antibióticos estudados. Os valores apresentados 

correspondem à média e desvio padrão dos resultados obtidos num mínimo de três ensaios 

independentes. 

Quinolona (QN) 
Geração 

logKAN 
Ia 

logKcp 
2a 

log KGp 
3a 

log KMx 
4a 

HYPERQUAD 
Métodos 
Gráficosa 

4,04 ± 0,02 

3,76 ± 0,39 

4,17 ±0,03 

3,85 ± 0,34 

4.24 ± 0,02 

4,02 ± 0,20 

4.35 ± 0,03 

4,27 ± 0,25 

Tabela 111-15: Valores das constantes de associação obtidas para a interacção das quinolonas com 

OmpF. Os resultados correspondem à média de pelo menos três determinações independentes e os erros 

associados correspondem aos respectivos desvios padrão, a) Valores obtidos por ajuste à equação (9.8). 

Os valores de constante de associação OmpF/QN obtidos pelas diferentes metodologias 

matemáticas mostram-se, a menos de erro de cálculo, concordantes, embora se denote uma 

precisão sempre superior na análise por HYPERQUAD. 

184 



Resultados: Interacção das QN com OmpF 

As constantes de associação OmpF/QN evidenciam uma forte interacção entre os 

antibióticos e a proteína, verificando-se um aumento na intensidade de interacção no 

sentido: AN <CP <GP <MX. Este aumento na afinidade pela proteína coincide com a 

progressão das gerações, o que associado com a redução das MIC das fluoroquinolonas 

mais recentes v ' ' ' ' torna viável a sugestão de que quanto maior a afinidade por 

OmpF, maior a facilidade de permeação da membrana externa e consequentemente maior 

eficiência antibacteriana. 

Note-se que a afinidade avaliada neste estudo, tem em consideração apenas a 

componente membranar proteica, constituindo uma abordagem preliminar, bastante 

simplificada que pretende apenas avaliar a afinidade intrínseca de cada um dos fármacos 

pela proteína. Estes estudos iniciais foram posteriormente confirmados por espectroscopia 

de fluorescência (1 \ em que se seguiu a variação da fluorescência intrínseca da proteína, 

tendo-se obtido valores idênticos a menos de erro experimental. 

3.2.2 Meio micelar de oPOE/DMPC ou DMPG 

Os resíduos de triptofano das proteínas são extremamente sensíveis a alterações do 

ambiente em que se inserem, assim, a interacção de um ligando nessa área é susceptível de 

introduzir alterações estruturais que ao influenciarem o ambiente na proximidade dos 

triptofanos, resultam em alterações à emissão de fluorescência da proteína<39,300). 

A interacção do ligando com a proteína pode resultar em aumento da intensidade de 

fluorescência, se o complexo formado é também fluorescente ou se as alterações 

conformacionais da proteína o proporcionarem; ou em diminuição da fluorescência por 

formação de complexo não fluorescente com consequente efeito de extinção de 

fluorescência. 

Ao longo destes estudos de avaliação da interacção das quinolonas com OmpF em 

meio micelar de oPOE/DMPC ou DMPG o efeito da presença de concentração crescente 

de antibiótico sobre a proteína foi relacionado com as variações à fluorescência intrínseca 

de OmpF, metodologia com evidentes vantagens relativamente a espectroscopia de UV-

Vis já que esta apresenta acentuado efeito de dispersão de luz em presença do referido 

meio micelar. 

Na Figura 111-30 são apresentados os espectros de emissão de OmpF, inserida em meio 

micelar contendo DMPC, na ausência e em presença das diferentes quinolonas estudadas. 

A adição de concentração crescente das diferentes quinolonas a quantidade constante 

de OmpF provocou um decréscimo na intensidade de fluorescência da proteína, sempre 
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acompanhado de desvios ao comprimento de onda de máxima emissão para comprimentos 

de onda inferiores. Este tipo de comportamento foi verificado para ambos os meios 

micelares estudados (oPOE/DMPC e oPOE/DMPG), embora se tenham notado ligeiras 

diferenças relativamente aos desvios espectrais observados (Tabela III-16). 
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Figura 111-30: Espectros de emissão de fluorescência 

OmpF em meio micelar de oPOE/DMPC, na ausência 

(-. -) e em presença de concentração crescente (1-10) de 

AN (A), CP (B) e GP (C). Concentração de QN a variar 

entre 0 a ~35 uM. Comprimento de onda de excitação 

de 290 nm. 

DESVIO ESPECTRAL 
(nm) 

AN CP GP 

Mic.Mis. DMPC 

Mic.Mis. DMPG 

8,0 

8,0 

4,0 4,0 

2,0 2,0 

Tabela 111-16: Desvios espectrais verificados por adição de quantidade crescente de QN a quantidade 

constante de OmpF inserida em diferentes meios micelares. A variação verificada manifestou-se para 

comprimentos de onda menores. 

A presença de desvios espectrais no contexto de uma interacção avaliada através da 

extinção de fluorescência é normalmente um indicador da ocorrência de interacção entre o 

fluoróforo e o agente de extinção, fenómeno interpretado em termos de combinação de 

extinção dinâmica e estática. Adicionalmente, a prevalência da componente estática é 

186 



Resultados: Interacção das QN com OmpF 

confirmada pela presença de desvios positivos à linearidade da relação de Stern-Volmer e 

pela obtenção de valores elevados de constante(39). 

No caso concreto da interacção de OmpF com as QN, dado o acesso diferenciado das 

diferentes QN aos ambientes em que se inserem os Trp da proteína, os desvios espectrais 

podem ainda associar-se com uma extinção de fluorescência selectiva relativamente ao Trp 

abrangido. Porém, para a mesma gama de concentrações de antibiótico foram notados 

desvios bastante mais acentuados para o AN, o que associado com as conclusões extraídas 

dos estudos de extinção de fluorescência com a acrilamida e o iodeto, vem uma vez mais 

realçar um comportamento distinto deste antibiótico no que respeita à interacção com 

OmpF, destacando-se uma acentuação do desvio espectral para menores comprimentos de 

onda como consequência provável de um maior contributo do Trp61, que em resultado da 

extinção da fluorescência do Trp214 por presença do AN, passa a contribuir em maior 

fracção para a fluorescência total emitida. Adicionalmente, note-se que as alterações à 

composição do meio micelar em que se insere a proteína, ao contrário do que aconteceu à 

CP e GP, não alteraram a intensidade do desvio espectral verificado com a presença do 

AN, o que constitui mais uma indicação de que a zona de interacção do AN com OmpF é 

distinta daquela verificada para as restantes quinolonas estudadas. 

Relativamente, aos desvios espectrais verificados em presença da CP e da GP, estes são 

com já se evidenciou bastante inferiores aos notados para o AN, ficando reduzidas a 

metade quando se tem a proteína inserida em meio micelar de oPOE/DMPG. Tal como já 

se evidenciou aquando dos estudos de extinção de fluorescência com a acrilamida e o 

iodeto, a proteína evidencia alteração estrutural da sua superfície não membranar como 

forma de evitar repulsões electrostáticas entre as cargas negativas abundantes nessa zona 

proteica ) e as cargas negativas das cabeças polares do DMPG, daqui resultando 

variações ao acesso ao interior do canal hidrofílico fortemente influenciado pelas ansas 

externas, assim, confirma-se a interacção destas QN ao nível do canal hidrofílico, supondo-

se uma redução na afinidade ou uma menor necessidade de alteração conformacional na 

interacção destes fármacos com a proteína quando esta se encontra inserida em meio 

micelar de oPOE/DMPG pois é nesta situação que se verifica menor desvio espectral. 

Cálculo das constantes de associação. A variação da emissão de fluorescência de uma 

proteína, devidamente quantificada e ajustada às equações que descrevam reacções de 

associação ligando/proteína, permitem avaliar o grau de afinidade de um qualquer ligando 

pela proteína, através do cálculo de constantes de associação (301). 
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A constante de associação OmpF/QN, com a proteína inserida em micelas mistas, foi 

determinada aproveitando o decréscimo de fluorescência da proteína em presença de 

concentrações crescentes de cada um dos antibióticos. Uma vez que nos estudos prévios, 

com a proteína inserida em micelas de oPOE, se comprovou a validade do modelo de 

associação OmpF/QN de 1:1, nestes estudos manteve-se esta abordagem inicial tendo-se 

antecedido a análise quantitativa, por ajuste não linear da equação (9.11) à variação de 

emissão de fluorescência, de uma verificação da aplicabilidade do modelo através de 

linearização com a equação, normalmente, designada de equação dos recíprocos duplos 
(150) 

Na Figura III-31 encontra-se representado um exemplo do tipo de gráfico resultante da 

variação à emissão de fluorescência da proteína por adição de concentração crescente de 

GP. A Figura III-31A constitui exemplo da linearização através de equação dos recíprocos 

duplos, na Figura III-31B exemplifica-se o ajuste não linear à equação representativa da 

isotérmica de ligação num modelo 1:1 (Capitulo I, item 4.3.2, equação 9.11) através das 

variações à emissão de fluorescência de OmpF. 

50000 100000 150000 

1/[Grepafloxacina] (M'1 

200000 250000 0.00000 0.00001 0.00002 0.00003 

[Grepafloxacina] (M) 
0.00004 

Figura 111-31: Ajuste linear à equação dos recíprocos duplos (A) e ajuste não linear à isotérmica de 

ligação de um modelo 1:1 (B), da variação à emissão de fluorescência de OmpF (0,40 uM) em presença de 

concentrações crescentes de GP (0-35 uM). Comprimentos de onda de excitação de 290 nm e análise 

efectuada ao comprimento de onda de emissão de 324 nm. 

Os valores das constantes de associação entre as quinolonas e OmpF, inserida em meio 

micelar de oPOE/DMPC ou DMPG, estão reunidos na Tabela III-17. Os valores 

apresentados correspondem à média e respectivo desvio padrão de pelo menos três ensaios 

independentes. Como forma de simplificar a comparação com os resultados obtidos em 

meio micelar de oPOE, apresenta-se também um resumo dos resultados obtidos nesse 

estudo. 
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Ac. Nalidíxico Ciprofloxacina Grepafloxacina 
logK logK logK 

Mie. oPOE 
Mie. Mis. oPOE/DMPC 
Mie. Mis. oPOE/DMPG 

3,76 ± 0,39 
3,98 ± 0,04 
4,09 ± 0,05 

3,85 ± 0,34 
4,22 ± 0,07 
4,26 ± 0,07 

4,02 ± 0,20 
4,40 ± 0,09 
4,30 ± 0,07 

Tabela 111-17: Valores obtidos para as constantes de associação OmpF/QN. Resumo de resultados 

obtidos para os diferentes meios micelares de inserção de OmpF, e através de ajuste não linear da equação 

9.11 aos valores experimentais obtidos. 

Dos resultados sumariados na tabela acima confirma-se a tendência do aumento da 

afinidade pela proteína à medida que se progride para quinolonas de gerações mais 

recentes e caracteristicamente mais hidrofílicas(8). 

Paralelamente, a presença da componente lipídica introduz um acréscimo nos valores 

das constantes, nitidamente mais acentuado para a CP e GP. A variação da componente 

lipídica não provoca qualquer alteração aos valores da constante de associação com a 

ciprofloxacina, mas introduz alterações aos valores obtidos para o AN e para a GP. 

Mais uma vez, os diferentes comportamentos manifestados pelas quinolonas estudadas 

fazem antever diferentes locais de interacção com a proteína. Adicionalmente, torna-se 

evidente a importância da componente lipídica no desenvolvimento da interacção com a 

proteína, o que torna viável a possibilidade levantada, perante a localização membranar das 

quinolonas em estudos com lipossomas, da existência de uma primeira fase de partição do 

fármaco na bicamada que ao aproximá-lo da proteína promove o desenvolvimento da 

interacção. O modo como essa interacção se desenvolve após esta fase inicial é que se 

evidencia distinto pois a alterações impostas à proteína pela variação das características da 

componente lipídica tem efeitos distintos sobre as diferentes quinolonas. Para o AN a 

presença do DMPG, relativamente a um sistema com DMPC, produz um aumento ao valor 

da constante o que se torna lógico se conjugarmos a possibilidade da interacção deste 

fármaco ao nível da interface lípido/ proteína com as suas características de predominância 

de ião negativo a pH 7,4 (pKa do AN é de 6,41 (8)) com consequente repulsão na interface 

lipídica que favorece a uma permeação com recurso à interface lípido/proteína. No caso da 

GP a introdução de uma componente lipídica carregada negativamente causa uma 

diminuição ao valor da constante, o que poderá relacionar-se com um possível 

deslocamento de parte do fármaco para a fase lipídica pois a pH 7,4 a GP apresenta 20% 

das suas moléculas na forma catiónica, ou muito simplesmente a alteração conformacional 

de OmpF pode dificultar-lhe o acesso ao seu local de interacção. 
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3.2.3 Conclusões 

A quantificação da interacção de OmpF com as QN traduzida pelos valores de 

constantes de associação obtidas ao longo destes estudos revelou uma afinidade intrínseca 

destes fármacos por OmpF, evidenciando uma intensificação dessa afinidade para as 

fluoroquinolonas das gerações mais recentes. A associação destes resultados com estudos 

microbiológicos, que evidenciam uma maior potência antibacteriana para as 

fluoroquinolonas mais recentes, permite supor que uma possível permeação através de 

OmpF proporciona um acesso facilitado do antibiótico ao seu alvo de acção e assim um 

melhoramento na sua actividade antibacteriana. 

Paralelamente, a introdução da componente fosfolipídica nas estruturas de inserção da 

proteína utilizadas nestes estudos, permitiu confirmar a ideia de que a transposição da 

membrana externa pelas QN envolve uma fase inicial de partição na componente lipídica 

que de algum modo promove a interacção destes antibióticos com a proteína, já que a 

presença da componente lipídica introduz um aumento nos valores das constantes de 

associação da proteína com qualquer uma das QN. Adicionalmente, a modulação da 

estrutura proteica em presença de uma componente lipídica com carga efectiva negativa 

vem mais uma vez evidenciar diferenças nas áreas de interacção de cada uma das QN com 

OmpF, afectando principalmente as quinolonas cuja interacção se desenvolve ao nível do 

canal hidrofílico pois são principalmente as ansas proteicas externas, que perfazem a 

periferia deste canal, que face à sua relativa abundância em cargas negativas são sujeitas a 

maior alteração com consequente modificação do acesso ao canal hidrofílico. 

Por outro lado, os últimos resultados relativos à interacção de QN das últimas gerações 

(GP e MX (11)) com lipossomas, utilizados como modelos miméticos da componente 

lipídica, apresentam valores de constantes de partição bastante similares, que conjugados 

com a intensificação da afinidade por OmpF e a diferenciação de comportamento 

relativamente a membros de gerações mais antigas, faz realçar a ideia de que para as QN 

mais recentes a permeação da membrana externa das bactérias de Gram (-) se faz 

preferencialmente por via hidrofílica, isto é, através de canais porínicos. Este tipo de 

conclusão vem em completa conformidade com resultados de estudos envolvendo a 

interacção de OmpF com os antibióticos 6-lactámicos(302'303), a partir dos quais se extraiu a 

conclusão geral de que uma maior eficiência de permeação através desta porina ocorria 

para os antibióticos que a pH 7,4 se apresentassem sob a forma de ião dipolar, verificando-

se uma acentuada diminuição da velocidade de difusão através do canal para as formas 

carregadas negativamente. Assim sendo, e face aos valores das constantes de acidez das 
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QN estudadas (Tabela 1-1) facilmente se confirma que o local de interacção da CP, GP e 

MX seja efectivamente ao nível do canal hidrofílico enquanto que o AN pelas suas 

características de anião a pH 7,4 interactue fundamentalmente ao nível da interface 

lípido/proteína. 

As diferenças na afinidade destes fármacos pela componente membranar lipídica ou 

proteica constituem informação essencial para uma melhor percepção da farmacocinética 

das QN e assim um futuro melhoramento das suas características por alteração molecular. 

3.3 Constantes de ligação a partir de determinações de RET entre a OmpF e a 

fluoroquinolona Ciprofloxacin 

Da análise dos resultados expostos até ao momento, denota-se uma constante 

ambiguidade de comportamento relativamente à fluoroquinolona ciprofloxacina. Ou seja, 

os valores numéricos obtidos para esta QN, quando comparados com aqueles obtidos para 

as QN de comportamento mais distinto, AN e MX, apontam normalmente para a existência 

de uma interacção com a proteína ao nível do canal hidrofílico, contudo esta tendência 

nunca se traduziu em valores numéricos tão evidentes como os verificados para a 

grepafloxacina ou para a moxifloxacina. Assim, na tentativa de melhor definir a sua 

interacção com OmpF, recorreu-se a uma análise de RET como metodologia alternativa. 
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Figura 111-32: Representações gráficas de: A) Decaimento da intensidade de fluorescência de OmpF por 

aumento da concentração de CP; e B) Sobreposição do espectro de fluorescência de OmpF (—), com o 

espectro de absorção da CP (—). 

A análise da extinção de fluorescência de OmpF, através de um fenómeno de RET, 

reveste-se de alguma complexidade, devido às diferentes posições que os seus Trp 

assumem e à consequente existência de duas populações distintas de aceitadores. Desta 

complexidade de contributos para a fluorescência total, resultam formalismos de RET 
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específicos à situação em análise, de acordo com o exposto anteriormente (Capítulo I, item 

4.2.1.4). 

As sucessivas adições de pequenos volumes de solução de CP a uma solução contendo 

proteolipossomas de OmpF, resultou num decréscimo da fluorescência de OmpF (Figura 

III-32A), o que adicionado da sobreposição espectral verificada (Figura III-32B) e do valor 

de 23,3 Â para o raio de Fõrster (Capitulo I, item 4.2.1.4,expressão 6.2) permitiu confirmar 

a existência de um processo de transferência de energia de ressonância entre OmpF e a CP. 

n 2(CP)/ IO4 mol A 2 / i2(CP)/ IO-4 mol A 2 

Figura 111-33: Comparação das eficiências de transferência de energia teóricas e experimentais (•) para 

o par dador - aceitador: Trp de OmpF - CP, respectivamente. A simulação teórica que assume uma 

distribuição aleatória de aceitadores (não considerando a possibilidade de ligação) está representada por (—). 

A) Modelo I: Situação em que se assume a ligação da CP em zona próxima dos Trp61 ajuste dos dados 

experimentais às equações 6.8-6.14. B) Modelo II: Situação que assume a ligação da CP em zona próxima da 

periferia da proteína, e portanto na proximidade de um dos Trp . As simulações que permitem obter os 

limites superior e inferior do intervalo de KLig encontram-se representados, respectivamente, por (—) e ( ). 

A aplicação das equações 6.4, 6.8 - 6.10, permite o cálculo da eficiência de 

transferência de energia teórica e consequentemente a sua comparação com os valores 

experimentais obtidos (Figura 111-33). Assim, torna-se evidente que a acentuada extinção 

da fluorescência de OmpF verificada em presença da CP, não pode ser explicada apenas 

com base num fenómeno de transferência de energia de OmpF para uma população de 

aceitadores de CP livres em solução, mas antes requer a introdução de um contributo 

proveniente de uma fracção de CP especificamente associada à proteína. A quantificação 

do contributo da fracção de CP ligada a OmpF para o valor de RET total, passa pela 
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determinação da constante de ligação (Kpc) através do ajuste das equações 6.8 a 6.14 aos 

dados experimentais obtidos. 

Dada a existência de duas populações distintas de dadores (Trp61 e Trp214), a 

determinação da constante de ligação teve por base o estabelecimento de dois modelos 

distintos de acordo com o local de interacção da CP com OmpF, tendo-se obtido valores de 

constante de ligação diferentes consoante o modelo tido em consideração. No caso do 

modelo I, em que se assume a ligação da CP numa área próxima ao centro do trímero, a 

extinção de fluorescência é bastante eficiente pois o local de ligação considerado para o 

aceitador permite-lhe afectar a fluorescência dos três Trp61. No caso do modelo II, o 

aceitador (CP) liga-se a OmpF em área próxima da periferia do canal, desta forma apenas 

um dos Trp poderá ser afectado, ficando os restantes cinco a contribuir para a 

fluorescência da proteína e consequentemente a eficiência de extinção de fluorescência é 

menor. 

Os valores de Kpc obtidos para cada um dos modelos encontram-se sumariados na 

Tabela III-18: 

log(Apc)(Limite inferior) log(Apc)(Limite superior) 

Modelo I 3^5 3^62 

Modelo II 3,58 4,00 

Tabela III-18: Limites, superior e inferior, para os valores de KPC, para cada um dos locais de ligação 

considerados em análise. Modelo I: Ligação da CP em zona próxima da interface dos trímeros. Modelo II: 

Ligação da CP na periferia do canal, na proximidade da interface OmpF/lípidos. Os limites superior e inferior 

correspondem, respectivamente, ao melhor ajuste à maior e à menor concentração de CP utilizada. 

De acordo com os resultados obtidos por métodos espectroscópicos (Item 3.2.1, Tabela 

III-15) os valores de log (KPc) da CP estariam compreendidos entre 3,85 ± 0,34 ou 4,17 ± 

0,03 consoante o método de análise dos resultados (143). Esses valores apresentam maior 

concordância com os valores obtidos por RET assumindo o modelo II, isto é, assumindo 

que a CP tem local de ligação próximo da periferia do canal. Esta concordância de valores 

obtidos através de metodologias distintas aponta para uma interacção da CP com OmpF 

com localização na zona periférica do canal. 
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3.3.1 Conclusões 

O uso na clínica comum da fluoroquinolona de 3a geração CP tem evidenciado o 

aparecimento de um elevado número de resistências nas mais diversas estirpes bacterianas. 

Parte dessas resistências prendem-se com dificuldades no acesso da QN ao seu alvo de 

acção. Alguns desses mecanismos bacterianos envolvem mutações ou mesmo inibição da 

expressão de algumas porinas aparentemente relacionadas com a permeação da CP na 

célula bacteriana. Neste contexto, o pleno conhecimento do modo como a CP permeia as 

membranas bacterianas reveste-se de elevada importância. Nos estudos de extinção de 

fluorescência anteriormente descritos (Capitulo III: item 3.1) esta QN revela um 

comportamento pouco claro relativamente às possíveis áreas de interacção com OmpF, não 

se identificando com o comportamento do AN (quer no que se refere à sua influência sobre 

a extinção de fluorescência dos agentes usados, quer no que respeita as suas características 

físico-químicas), nem tão pouco evidenciando resultados numéricos tão evidentes como os 

demonstrados pela GP ou pela MX. Assim, é numa perspectiva de melhor esclarecer o tipo 

de interacção estabelecido entre OmpF e a quinolona CP que se optou por analisar com 

maior detalhe o fenómeno de RET verificado. 

Através da análise da transferência de energia entre CP e OmpF, confirmou a suspeita 

da existência de interacção específica entre OmpF e a quinolona CP, adicionalmente, 

tornou possível a sua quantificação através da determinação de uma constante de ligação, e 

facultou uma maior definição topográfica da zona em que se estabelece a interacção. 

Por último resta salientar, que a metodologia implementada para o par OmpF/CP 

poderá encontrar aplicação na análise de RET para outros sistemas proteicos similares, 

tudo dependendo de um estudo detalhado das características do novo sistema e da 

aplicação das devidas adaptações relativamente às diferenças encontradas. 
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4. Alterações à Condutividade Eléctrica de OmpF em presença da 

Moxifloxacina e do Ácido Nalidíxico 

Os estudos iniciais de partição e localização membranar da fluoroquinolona MX 

(Capítulo III, item 1.) revelaram uma distribuição membranar desta quinolona 

essencialmente periférica, tornando pouco provável a possibilidade deste antibiótico 

permear a membrana externa exclusivamente por difusão membranar. Paralelamente, os 

estudos de extinção de fluorescência com a acrilamida e o iodeto (Capítulo III, item 3.1) 

revelaram comportamentos distintos no que concerne a interacção de OmpF com o AN ou 

com a MX. Ou seja, enquanto que o AN evidencia uma interacção ao nível da interface 

lípido/proteína, a MX revela uma interacção ao nível do canal hidrofílico, dando indicação 

de uma possível ligação em zonas do interior do canal. Adicionalmente, a quantificação da 

interacção das QN com OmpF através das constantes de associação, permitiu estabelecer 

uma correlação entre a afinidade pela porina e as características estruturais e respectivo 

equilíbrio hidrolipofilico das QNs em estudo, tendo-se concluído que a potenciação da 

actividade antibacteriana, característica das QN mais recentes, estaria associada com um 

acesso facilitado ao interior bacteriano por passagem através do canal hidrofílico. 

Assim, o principal objectivo dos estudos de condutividade eléctrica relaciona-se com 

uma melhor percepção do processo de transposição da membrana externa pelas QN através 

de uma determinação directa que confirme a permeação destas moléculas através do canal 

hidrofílico. 

A proximidade entre as dimensões das moléculas de antibiótico e a zona de constrição 

do canal porínico permite associar períodos sistemáticos e mensuráveis de interrupção à 

corrente iónica através de OmpF, em presença de antibiótico, a bloqueios aleatórios do 

fluxo de iões por presença de moléculas de antibiótico no interior do canal hidrofílico. O 

tempo de permanência de determinada molécula no interior do canal pode ser obtido em 

função dos períodos de bloqueio à corrente iónica através do canal, e partindo desta 

informação torna-se possível o cálculo de constantes de equilíbrio e consequentemente a 

quantificação da interacção da QN com OmpF. 

A selecção das quinolonas usadas nestes estudos, AN e MX, teve por base o acentuado 

contraste das suas propriedades (Capítulo I) e as diferenças de comportamento no que 

respeita às vias de transposição da membrana externa deduzidas dos diversos estudos 

apresentados na literatura e dos resultados obtidos nos estudos anteriores. 

195 



Resultados: Alterações à Condutividade Eléctrica de OmpF 

4.1 Intensidade de Corrente ao longo do tempo 

A primeira abordagem à interacção das QN com OmpF, por condutimetria, foi 

efectuada com base numa análise às flutuações de corrente iónica através de OmpF 

induzidas pela presença de antibiótico. 

Na figura 111-34 Ci e C2 evidenciam-se as interrupções à pequena corrente iónica 

através dos canais hidrofílicos que constituem cada um dos monómeros de OmpF, quando 

em presença da MX. Como forma de comparação também um extracto do ruído de fundo 

(Figura 111-34 Ai e A2) e um extracto do sinal obtido em presença do AN (Figura 111-34 Bi 

e B2) são apresentados para as mesmas condições. 

A observação dos traçados gráficos de condutância em função do tempo permite tirar 

algumas elações quanto aos efeitos da presença de cada um dos antibióticos, sendo notória 

a diferença na presença da MX, relativamente à presença do AN. Enquanto que em 

presença do AN o registo observado praticamente não se distingue daquele observado para 

o registo do ruído de fundo, em presença da MX verifica-se uma nítida intensificação das 

oscilações à condutância iónica (Figura 111-34 Ci), e dado que a condutância iónica típica 

do trímero ronda os 900 pS (100 mM KC1, - 150 mV)(34), o comportamento observado na 

Figura 111-34 C2 é sugestivo de um bloqueio reversível de um dos canais hidrofílicos que 

constitui o trímero, fenómeno que foi observado inúmeras vezes aquando das 

determinações em presença da MX. 

Uma vez que a porina OmpF tem uma inserção membranar estritamente ordenada e 

assimétrica (192'266), tornou-se pertinente verificar se a extremidade do canal com que o 

antibiótico é posto em contacto tem influência na interacção desenvolvida. Assim, fizeram-

se determinações em que o antibiótico foi adicionado ao mesmo lado de adição da porina 

(lado eis), e outras em que se adicionou ao lado oposto (lado trans), não sendo detectável, 

neste tipo de análise, alterações significativas de perfil comportamental. Este tipo de 

observação, relativamente à interacção da MX com OmpF, permite antever uma 

capacidade do antibiótico para entrar no canal quer pela extremidade extracelular, quer 

pela extremidade periplásmica (192), porém, não dá qualquer indicação quantitativa da 

afinidade do antibiótico relativamente a cada uma destas extremidades da porina. 

Por último, convém salientar que as conclusões extrapoladas directamente do tipo de 

traçado representado na Figura 111-34 são sempre dotadas de alguma subjectividade 

consequência das flutuações inerentes ao sistema. 
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Figura 111-34: Condutância iónica através de OmpF. A coluna de gráficos da direita (2) consiste numa 

ampliação de uma fracção de tempo dos traçados gráficos da esquerda (1). A) 150 mM KC1 ; B) 150 mM 

KC1 e 6,5 mM de Ácido Nalidíxico; C) 150 mM KC1 e 6,5 mM de Moxifloxacina. A diferença de potencial 

aplicada nestas determinações foi de - 150 mV. 

4.2 Densidade espectral 

Para maior conveniência e em prol de maior rigor, procedeu-se à análise temporal do 

registo de corrente eléctrica, tendo-se recorrido à transformada de Fourier que faz a 

conversão entre o domínio temporal e o domínio de frequência <l95). O aumento da 
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densidade espectral provocado pela ligação do antibiótico no interior do canal pode 

descrever-se através de uma curva Lorentziana (304), utilizando-se este ruído espectral na 

obtenção de parâmetros característicos da interacção, tais como constantes de ligação 
(196'305) (Capítulo I). 

Na Figura 111-35 apresentam-se os traçados típicos de densidade espectral, antes da 

subtracção do ruído de fundo do sistema, em presença de 5 mM de AN ou 5 mM de MX 

(adições ao lado eis). 

Frequência (Hz) 

Figura 111-35: Espectros de densidade espectral para determinações distintas. A curva (—) foi obtida em 

tampão contendo apenas 150 mM KC1; A curva (—) corresponde à adição de 6,5 mM de AN; A curva (—) 

corresponde à adição de 6,5 mM de MX. 

O ajuste de uma função Lorentziana (Ver Capítulo I, equação 10.1) aos espectros 

obtidos permite extrair o valor da Frequência Angular (fc), e a partir desta extrai-se a 

constante de tempo de relaxamento, isto é, o tempo característico de transporte através do 

canal (Capítulo I, equação 10.2). 

Uma vez que o ruído de fundo do sistema difere bastante entre as várias determinações, 

todos os resultados foram tratados após subtracção do ruído de fundo da respectiva 

determinação, obtido por medição da condutância do sistema apenas em solução de tampão 

(Tris pH 7,4,100 mM KC1) e imediatamente antes da adição dos antibióticos. 
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Neste tipo de traçado torna-se evidente que a presença do AN não induz alteração 

espectral detectável, verificando-se que a densidade espectral obtida em presença deste 

antibiótico se sobrepõe, dentro dos limites de erro inerentes à técnica, aquela obtida para o 

ruído de fundo. Assim, e uma vez que mesmo a frequências relativamente altas, próximas 

ou superiores a 10 kHz, não se detectam quaisquer variações, concluí-se que o tempo de 

permanência das moléculas de AN no canal porínico é na ordem da fracção de micro 

segundo, tornando-se assim improvável a hipótese de uma ligação deste antibiótico no 

interior do canal porínico. 

Relativamente à MX, mesmo a baixas frequências, o aumento da densidade espectral 

induzido pela sua presença excede o ruído de fundo em cerca de duas ordens de magnitude, 

obtendo-se uma curva Lorentziana característica e directamente dependente da 

concentração de antibiótico, tal como se pode observar na Figura 111-36. 

10' 
Frequência (Hz) 

Figura HI-36: Espectros de densidade espectral, após subtracção do ruído de fundo, de uma 
determinação envolvendo sucessivas adições de Moxifloxacina. 

Na Figura 111-37 apresenta-se a relação gráfica da dependência da Frequência Angular 

relativamente à concentração de moxifloxacina adicionada, dados obtidos de diferentes 

determinações com adições ao lado eis e ao lado trans. A referida dependência ajusta-se, 

com um bom índice de correlação, a uma relação linear, considerando-se que a diferença 

obtida, relativamente às adições ao lado "eis" ou ao lado "trans", como praticamente 

desprezível face à margem de incerteza associada à determinação. 
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Figura 111-37: Frequência Angular (fc) obtida a partir dos espectros de densidade espectral para 

diferentes concentrações de MX, em adições ao lado "eis" e ao lado "trans". Ajuste linear à equação (10.2), 

tendo-se obtido valores de kLige kDiss de 160000 M'V1 e 20000 s"1, respectivamente. 

Da análise do traçado gráfico da Figura 111-37 obtém-se uma expressão da afinidade da 

MX pelo interior do canal porínico, quantificada sob a forma de constante de ligação de 

valor igual a 8 M"1 (K = 8 M"1) (Capítulo I, equação 10.2) e com valores para as constantes 

cinéticas de associação (kAss) / dissociação (ICDÍS) de 160000 M" s" e 20000 s" , 

respectivamente. 

Paralelamente, o ajuste permite ainda obter o tempo de permanência da MX no interior 

da porina, tendo-se obtido um valor de tempo de residência (tr) de 50 us quer para adições 

ao lado eis quer ao lado trans. Note-se que na ausência de qualquer interacção entre canal e 

antibiótico a passagem através do canal molecular é governada por um processo de 

relaxação difusional, cujo tempo característico de permeação seria função de L /12D 
190), com L ~ 5 nm a representar o comprimento do canal eD~3><10" m s o coeficiente 

de difusão de uma partícula de alguns nanómetros, e portanto seria um processo bastante 

rápido com duração na ordem dos nanossegundos. Assim, este tempo de residência no 

interior do canal, quando se apresenta várias ordens de magnitude superior ao valor teórico 

para um processo de mera difusão molecular, constitui forte evidência da existência de 

interacção entre o canal e a molécula em estudo \ 

O valor obtido para o tempo de residência da MX no interior do canal hidrofílico de 

OmpF é inferior ao encontrado na literatura para os 6-lactámicos (-120 us)(19 \ porém, é 

considerado da mesma ordem de grandeza e portanto comparável quanto à intensidade da 

interacção de cada um dos grupos de antibacterianos com a porina. 

Relativamente, à obtenção do mesmo tempo de residência da MX quer para as adições 

ao lado eis, quer para as adições ao lado trans, esta constatação sugere que a molécula de 
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antibiótico é capaz de entrar no canal quer pela extremidade extracelular, quer a partir da 

extremidade intracelular o que constitui indicação de que após a entrada da molécula de 

antibiótico no canal esta irá interagir com a estrutura proteica sempre no mesmo local(l92). 

4.3 Conclusões 

O objectivo da realização dos estudos de condutividade eléctrica de OmpF visava a 

confirmação das teorias levantadas nos estudos anteriores relativamente às vias de 

permeação da membrana externa pelas diferentes QNs. Os estudos de extinção de 

fluorescência evidenciaram claramente diferenças quanto à via de permeação da membrana 

externa pelo AN relativamente às restantes quinolonas em estudo. Adicionalmente, em 

todos os estudos que visaram a quantificação da interacção da porina OmpF com as 

diferentes quinolonas, o AN apresentou sempre uma menor afinidade por OmpF que as 

restantes QNs. Estas constatações em relação às diferenças de comportamento do AN 

somadas com a sua maior hidrofobicidade e distintas propriedades ácido - base, levaram à 

formulação da teoria de que permearia a membrana externa bacteriana por via 

essencialmente hidrofóbica, eventualmente facilitada por utilização da interface 

lípido/porina, mas sem recurso da via hidrofílica que constitui o interior do canal. Como 

exemplo de QN com comportamento e características opostas, apresenta-se a MX, da qual 

se pressupõe uma permeação facilitada por recurso à via hidrofílica através do canal 

porínico. 

Assim, tornou-se imprescindível utilizar um método directo, que provasse 

inequivocamente a presença do fármaco no interior do canal hidrofílico que constitui cada 

um dos monómeros de OmpF. 

As interrupções à corrente iónica através de OmpF, causadas pela presença da MX e 

que se intensificam com o aumento da concentração deste antibiótico e revelando tempos 

de permanência no interior do canal na ordem dos microsegundos, constituem prova de 

ligação deste antibiótico ao interior do canal. Paralelamente, a ausência destes mesmos 

efeitos em presença do AN é sugestiva de inexistência de ligação do antibiótico no interior 

do canal hidrofílico. 

Relativamente à interacção da MX com OmpF esta revela um local de interacção 

constante no interior do canal hidrofílico, pois quer o fármaco aceda ao interior do canal 

vindo do compartimento a que se associa o exterior bacteriano, quer o faça pelo lado 

oposto e portanto pela abertura associada ao espaço periplasmático, o seu comportamento e 

tempo de permanência no interior do canal revelam-se muito semelhantes. 
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Por último resta salientar que com recurso a este tipo de metodologia não só se 

confirmou diferentes vias de permeação da membrana externa para quinolonas com 

distintas características físico-químicas como paralelamente se evidenciou a existência de 

uma ligação efectiva da MX ao interior do canal hidrofílico o que associado ao 

conhecimento da estrutura do antibiótico e da proteína poderá constituir informação 

valiosa no desenvolvimento futuro de novas quinolonas. 
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CAPITULO IV: CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Ao longo dos diversos itens desta dissertação foram sendo apresentadas as principais 

conclusões e, sempre que possível, foram estabelecidas as devidas comparações quer com 

o descrito na literatura, quer ainda com os resultados provenientes de outras metodologias. 

No presente capítulo irá proceder-se apenas a uma síntese das principais conclusões gerais 

a extrair do trabalho realizado, tentando-se transmitir uma visão integrada dos estudos 

efectuados e da sua utilidade para o esclarecimento das interacções estabelecidas pelos 

fármacos em estudo com os diferentes componentes membranares. 

A permeação membranar das quinolonas é indiscutivelmente um passo essencial para o 

desenvolvimento da sua actividade antibacteriana. Assim, o objectivo central do trabalho 

realizado consistiu na investigação da importância relativa das diferentes vias de entrada na 

célula bacteriana pelas quinolonas, tendo-se dado especial relevo à via porínica por estar 

normalmente associada a um aumento da eficácia antibacteriana e a um alargamento dos 

espectros de acção. 

Grande parte da informação disponível na literatura sobre a entrada de antibióticos na 

bactéria é proveniente de estudos microbiológicos. Estes representam um passo essencial 

ao estudo de qualquer molécula com actividade antibacteriana fornecendo importantes 

informações quer no que respeita aos factores que influenciam tal actividade quer ainda 

sobre as variáveis bacterianas que tornam a molécula ineficaz, contudo são estudos que por 

envolverem a totalidade da célula bacteriana carecem de especificidade falhando no que 

respeita ao pormenor da interacção a nível molecular. 

O esclarecimento das diferentes componentes membranares envolvidas na entrada de 

um antibiótico na célula bacteriana passa assim, pela criação de modelos miméticos de 

biomembranas adequados à componente a ser avaliada. Nos estudos realizados foram 

utilizados três modelos membranares, o lipossoma, para a avaliação do contributo da 

componente membranar lipídica, o proteolipossoma e a bicamada fosfolipídica planar, para 

o estudo da interacção com uma das possíveis componentes membranares proteicas, a 

porina OmpF. A utilização dos proteolipossomas requereu o estabelecimento de uma 
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metodologia de reconstituição membranar de OmpF que se adequa-se aos estudos a 

realizar posteriormente, isto é, que permitisse a disposição da porina na sua conformação 

activa e com a orientação correcta ao sentido de permeação membranar de interesse, tendo-

se seleccionado o procedimento de reconstituição, por inserção em lipossomas pré-

preparados, em função destes dois principais critérios. 

O primeiro passo para a obtenção de informação sobre as interacções estabelecidas 

entre fármacos e um qualquer ambiente membranar consiste na determinação da sua 

partição nesse mesmo ambiente. Assim, numa primeira fase os estudos realizados 

centraram-se na determinação de coeficientes de partição da fluoroquinolona 

moxifloxacina (valores inexistentes na literatura) entre uma fase aquosa (tampão Hepes) e 

uma fase lipídica constituída por lipossomas de DMPC e DMPG, as duas principais 

componentes lipídicas utilizadas nos estudos. Posteriormente, a diferenciação de uma 

interacção de superfície, de provável relação com um passo inicial de mera adsorção e 

orientação molecular, de uma capacidade intrínseca de difusão da bicamada, foi obtida 

através dos estudos de localização da MX na bicamada das vesículas lipossómicas. 

A interacção da MX com os lipossomas revelou-se bastante semelhante aquela 

verificada para a GP (fluoroquinolona de 3.a geração) embora de maior intensidade do que 

a verificada para outras quinolonas de gerações anteriores, facto associado às suas distintas 

propriedades ácido-base e ao incremento de hidrofobicidade introduzido na sua estrutura. 

Relativamente aos valores obtidos para cada um dos lípidos, o coeficiente de partição da 

MX nos lipossomas de DMPG é cerca de cinco vezes superior ao obtido para os 

lipossomas de DMPC, revelando uma prevalência, pelo menos inicial, de uma interacção 

electrostática. Os estudos de localização membranar apontam para um posicionamento do 

fármaco em zona essencialmente periférica, não ultrapassando a profundidade membranar 

do carbono 5, que contudo quando comparada com outras quinolonas revela a existência de 

um reforço da componente hidrofóbica na transposição membranar da MX. Este tipo de 

resultado, é sugestivo de um mecanismo de interacção com as bicamadas que passa 

forçosamente por uma fase inicial de adsorção electrostática à interface membranar, que 

poderá resultar numa destabilização estrutural desta região periférica facilitando o acesso 

do fármaco a áreas mais internas da bicamada fosfolipídica ou a outras estruturas 

membranares. Note-se que o desenrolar deste passo inicial de permeação membranar, tem 

como condição essencial uma atracção electrostática das moléculas de antibiótico à 

superfície membranar, esta atracção implica a existência de uma superfície de carga 

negativa, condição verificada para as bactérias de Gram (+), contudo, para as bactérias de 
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Gram (-) o passo inicial de destabilização membranar terá uma origem mais viável se 

fundamentado na destabilização do LPS por complexação dos catiões que mantêm esta 

estrutura estável. 

No que se refere à interacção das quinolonas com OmpF, esta foi avaliada de acordo 

com dois principais objectivos: 

- Avaliar a afinidade intrínseca de cada uma das quinolonas estudadas pela porina; 

- Determinar a zona da proteína com a qual a quinolona interactua de forma a melhor 

discernir entre uma permeação através do canal hidrofílico da porina, de uma permeação 

pela interface proteína/lípido com simples aproveitamento da destabilização membranar. 

O primeiro destes objectivos foi explorado através da determinação de constantes de 

associação proteína-fármaco, tendo-se feito variar o tipo e composição da estrutura da 

inserção de forma a avaliar um possível efeito modulador da componente lipídica. Dos 

resultados obtidos nestes estudos confirmou-se a afinidade intrínseca das moléculas de 

quinolonas por OmpF, afinidade essa que se intensifica à medida que se progride nas 

gerações de quinolonas, isto é, há um aumento de afinidade por OmpF no sentido 

AN<CP<GP<MX que coincide com a evolução estrutural que foi dando origem às 

gerações mais recentes, caracterizadas por espectros de actividade mais alargados e 

maiores potências antibacterianas, dai se deduzindo uma relação directa entre a maior 

facilidade de permeação membranar e a melhoria das características antibacterianas. Esta 

escala de actividades manteve-se independente da composição da estrutura de inserção da 

proteína, contudo, a introdução de uma componente fosfolipídica induz um aumento nos 

valores das constantes de associação de todas as quinolonas o que confirma a ideia de que 

a transposição da membrana externa pelas quinolonas passa por uma fase inicial de 

interacção/partição com a componente lipídica. 

Relativamente à definição topográfica da interacção estabelecida com OmpF, esta foi 

esclarecida recorrendo a três principais metodologias. A primeira abordagem recorreu à 

extinção da fluorescência de OmpF pelo iodeto e pela acrilamida na presença das 

quinolonas, tendo-se concluído com estes estudos que as diferentes quinolonas 

apresentavam afinidades para locais distintos da estrutura proteica, diferenciando-se dois 

comportamentos principais, aquele aqui representado pelo AN que manifestamente revelou 

uma interacção com OmpF ao nível da interface proteína/lípido; e o comportamento 

diferenciado das restantes quinolonas, CP, GP e MX, que demonstram claramente 

interagirem com OmpF ao nível do interior dos canais hidrofílicos. Destas quinolonas, a 
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MX é quem evidencia esta preferência de forma mais acentuada, tendo comportamento 

oposto ao do AN. 

A localização do local de interacção das diferentes quinolonas com a estrutura proteica 

e a sua maior ou menor afinidade pela porina foram, posteriormente, confirmadas por 

metodologias alternativas. Relativamente à interacção da CP com OmpF, a zona estrutural 

da proteína envolvida nesta interacção foi averiguada através de estudos de RET, que 

permitiram a confirmação da existência de interacção específica entre OmpF e a CP, 

adicionalmente, tornaram possível a quantificação dessa afinidade através da determinação 

de uma constantes de ligação que se mostrou concordante com aquela obtida por métodos 

espectroscópicos, tendo ainda facultado uma maior definição topográfica da zona em que 

se estabelece a interacção, ao evidenciar uma localização em zona próxima do Trp , isto 

é, no interior do canal hidrofílico mas próxima da periferia do canal. 

Através dos estudos de condutividade iónica de OmpF, fez-se uma comparação 

objectiva das vias de permeação da membrana externa bacteriana pelas duas quinolonas de 

comportamento e características manifestamente distintas, o AN e a MX. Este tipo de 

estudo permite realçar uma interacção com a porina ao nível do interior do canal 

hidrofílico, distinguindo-se assim uma permeação por via porínica de uma permeação por 

via hidrofóbica. A presença da MX no interior do canal porínico constitui indicação de 

uma permeação por via, predominantemente, porínica. Já para o AN a ausência de efeitos 

sobre a condutividade iónica de OmpF é sugestiva de uma interacção com a porina a um 

nível meramente periférico, o que aponta, em conjugação com a sua maior 

hidrofobicidade, para uma permeação por via hidrofóbica. 

A permeação difusiva da bicamada fosfolipídica constitui uma via de entrada na célula 

bacteriana para as quinolonas que, tal como o AN, demonstrem maior hidrofobicidade, 

contudo, para as quinolonas mais hidrofílicas, como a CP, GP e MX, esta via de 

permeação se vista de forma isolada demonstra-se pouco provável, facto confirmado por 

valores de Kp não muito elevados, e pela verificação de uma localização periférica destas 

quinolonas na bicamada. A entrada de determinada quinolona na célula bacteriana pode, 

assim, ser pensada como uma soma de contribuições das vias porínica e não porínica, 

sendo a contribuição total de cada uma das parcelas avaliada de acordo com a 

hidrofobicidade da quinolona. Assim, se numa fase inicial de interacção periférica com a 

bicamada a presença do antibiótico desencadear uma destabilização estrutural da 

membrana, esta destabilização nas fases posteriores poderá resultar num acesso facilitado 
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quer à entrada por via hidrofóbica, quer à entrada pela porina. A prevalência de uma via 

relativamente à outra estará depois dependente das características da quinolona. 

No caso concreto da MX, as alterações introduzidas na sua estrutura, para além de 

incrementarem a componente hidrofóbica (aumento relativo do seu Kp) provocaram 

também uma alteração no seu comportamento ácido-base, daqui resultando um aumento da 

concentração das espécies de ião dipolar e catiónica a pH fisiológico o que se torna 

vantajoso quer para a permeação membranar por via porínica (OmpF tem selectividade 

catiónica e a sua permeação por espécies dipolares mostra-se favorecida), e na interacção 

com superfícies membranares de carga negativa como acontece nas bactérias de Gram (+). 

Ou seja, esta capacidade não específica de permear os diferentes invólucros bacterianos 

poderá constituir a justificação para o seu largo espectro de actividade antibacteriana e a 

sua distinção em relação a quinolonas de gerações anteriores. 
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