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Figura 1- Fórmula de estrutura do composto a testar. 

Resumo 
 

 

 A terapia fotodinâmica (PDT- photodynamic therapy) é uma terapia que se tem 

manifestado bastante promissora no tratamento de várias doenças, sendo principalmente 

dirigida a alvos oncológicos. Esta técnica requer a utilização de um fotossensibizador, que é 

administrado ao paciente, e a utilização de uma fonte de luz num comprimento de onda 

adequado [Avirah et al., 2012]. É a estrutura do fotossensibilizador que vai influenciar a sua 

acumulação nos diferentes compartimentos a nível subcelular [Reis et al., 2009]. No entanto 

existem evidências que levam a considerar a mitocôndria como o principal alvo dos 

fotossensibilizadores. Isto deve-se ao facto de após irradiação o corante provocar uma série de 

eventos que causam danos mitocondriais e a consequente morte celular por apoptose [Pessoto 

et al., 2009].  

 Neste trabalho foi avaliado o efeito de um corante esquarílico (Fig.1) sobre a 

funcionalidade mitocondrial e o seu potencial como indutor de apoptose. O corante foi 

previamente sintetizado e devidamente caracterizado por Fagundes (2013).  

 Na realização dos ensaios foram utilizadas mitocôndrias hepáticas isoladas de fresco a 

partir de fígado de rato (Rattus novergicus). Foi avaliado qual o efeito toxicológico do corante 

a nível mitocondrial. Realizaram-se ensaios com diferentes concentrações de corante na 

presença e na ausência de luz com comprimento de onda adequado avaliando a funcionalidade 

mitocondrial, a atividade dos complexos respiratórios, assim como a produção de ROS 

(espécies reativas de oxigénio) por parte da mitocôndria. O estudo incidiu ainda sobre a 

avaliação de alguns indicadores de indução de apoptose como a abertura do poro de 

permeabilidade transitória e libertação do citocromo c.  

 Os resultados obtidos mostraram que o efeito citotóxico, previamente observado em 

células HepG2, resulta duma ação ao nível da mitocôndria.  
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Figure 1- Structural formula of the compound tested. 

Abstract 
 

 Photodynamic therapy (PDT) is a therapy which has shown very promising in the 

treatment of various diseases and are primarily directed to cancer targets. This technique 

requires the use of a photosensitizer, which is administered to the patient, and the use of a 

light source in a suitable wavelength [Avirah et al., 2012]. It is the structure of the 

photosensitizer that will influence their accumulation in different subcellular compartments to 

level [Reis et al., 2009]. However there is evidence that lead to consider the mitochondria as a 

major target for photosensitizers. This is due to the fact that the dye after irradiation trigger a 

series of events that cause mitochondrial damage and consequent cell death by apoptosis 

apoptosis [Pessoto et al., 2009]. 

 In this study the effect of a squarilic dye (Figure 1) on mitochondrial functionality and 

their potential to induce apoptosis was evaluated. The dye was previously synthesized and 

fully characterized by Fagundes (2013). 

 In the tests used were freshly isolated liver mitochondria from rat liver (Rattus 

norvegicus). It was evaluated the toxicological effect of the dye mitochondrial level. Assays 

were performed with different dye concentrations in the presence and absence of light with 

suitable wavelength evaluating mitochondrial functionality, the activity of the respiratory 

complexes, as well as the production of ROS (reactive oxygen species) by the mitochondria. 

The study focused on the further evaluation of some apoptosis-inducing indicators such as the 

opening of the permeability transition pore and release of cytochrome c. 

 The results showed that the cytotoxic effect previously observed in HepG2 cells, 

results from a share level of mitochondria. 
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Símbolos e abreviaturas 

 

ADP  Adenosina di-fosfato 

ADP/O  Relação entre a síntese de ATP e o consumo de oxigénio 

ADP/O  Relação entre a síntese de ATP e o consumo de oxigénio 

AIF  Fator de indução de apoptose 

ANT  Translocador de nucleótidos de adenina 

Apaf-1  Fator ativador de apoptose 

ATP  Adenosina trifosfato 

Bad  Proteína promotora de morte celular associada à Bcl-2  

Bak  Proteína Killer- Antagonista homóloga à Bcl-2   

Bax  Proteína x associada à Bcl-2 

Bcl-2  Célula-B de linfoma 2  

Bcl-XL Célula- B de linfoma extra grande 

Bid  Proteína agonista de morte celular de domínio interatuante com BH3  

BSA   Albumina do soro bovino 

dATP  Desoxi-adenosina trifosfato 

ICAD/ 

DFF45   DNase inibidora da ativação das caspases /nuclease responsável pela  

  fragmentação do DNA 

 

DNA  Ácido desoxirribonucleico  

EGTA  Ácido bis-etilenoglicol tetracético 

FS  Fotossensibilizador 

HEPES  Ácido N-2-hidroxietil-piperazina-N’-2-etanossulfónico 

HPLC  Cromatografia líquida de alta eficiência 

 

http://pt.wikipedia.org/wiki/%C3%81cido_desoxirribonucleico
https://pt.wikipedia.org/wiki/Cromatografia_l%C3%ADquida_de_alta_efici%C3%AAncia
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ICR  Índice controlo respiratório 

IPA  Inibidor de proteínas apoptóticas 

NADH  Nicotinamida Adenina Dinucleótido (forma reduzida) 

nm  Nanómetros 

O2·
-  

Radical superóxido  

PARP  Poli (ADP-ribose) polimerase 

PDT  Terapia fotodinâmica 

pI  Ponto isoelétrico 

PTPC  Complexo do poro de permeabilidade transitória 

rFNT  Recetores de fatores de necrose tumoral 

ROS  Espécies reativas de oxigénio 

Smac/Diablo  Segundo ativador mitocondrial de caspase/ Proteína de ligação- IPA direta com 

baixo pI 

TPP
+
   Catião Tetrafenilfosfónio  

VDAC  Canal aniónico dependente de voltagem  

ΔΨm   Potencial da membrana mitocondrial 

λ  Comprimento de onda 
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 Neste capítulo é feita uma abordagem à terapia fotodinâmica e aos 

fotossensibilizadores utilizados na prática desta terapia, passando por uma classe de 

compostos em particular, os corantes esquarílicos, descrevendo qual a sua estrutura e 

aplicações. É ainda relatado qual o efeito destes corantes ao nível mitocondrial. 

Capítulo I 
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Introdução 
 

1.1 Terapia Fotodinâmica 

 

As propriedades curativas da luz são já conhecidas desde a antiguidade. Existem 

evidências de que há cerca de 4000 anos, no Egipto, os habitantes recorriam à utilização de 

plantas e da luz para dessa forma obter tratamento para uma determinada doença. Esse 

tratamento baseava-se no uso de plantas que possuíam compostos que juntamente com a ação 

da luz solar levavam a que ocorresse uma reação fotoquímica. Os compostos gerados nesta 

reação levavam a uma melhoria do estado clínico do indivíduo ou até mesmo ao total 

desaparecimento da doença [Allison et al., 2006; Devi et al., 2008].  

O conceito de terapia fotodinâmica (PDT-photodynamic therapy) surgiu no século 

XIX (1900) quando Oscar Raab iniciou os estudos sobre as reações de fotossensibilização, 

investigando qual o efeito da acridina e da luz solar sobre as paramécias, chegando à 

conclusão que estes seres unicelulares morrem quando expostos a estas condições [Konan et 

al., 2002]. Em 1903, Tappeiner utilizou uma solução de eosina e fez incidir luz para o 

tratamento do cancro de pele [Oleinick, 2008]. Vários estudos foram sendo realizados ao 

longo dos anos mas apenas em 1976, e após serem realizados alguns estudos em animais, é 

que se iniciaram os primeiros estudos em pacientes com cancro de bexiga [Ackroyd et al., 

2001]. Desta forma a PDT passou a ser utilizada a nível clínico, sendo principalmente dirigida 

para alvos oncológicos, manifestando-se desde logo como um método promissor, seguro e 

capaz de destruir tecidos neoplásicos, podendo mesmo ser utilizado em simultâneo com 

outros tratamentos [Tian et al., 2008]. 

Os principais componentes utilizados em PDT são o agente fotossensibilizador, uma 

fonte de luz (fornece energia ao sistema) e o oxigénio que se encontra no tecido lesado 

[Ribeiro et al., 2004]. 

O princípio básico da terapia fotodinâmica baseia-se na formação de espécies reativas 

de oxigénio altamente tóxicas que resultam da excitação de um fotossensibilizador [Avirah et 

al., 2012]. Numa primeira etapa o fotossensibilizador é administrado ao paciente, por via 

intravenosa ou cutânea, sendo que decorre um período de incubação para que haja uma 

acumulação no tecido tumoral. Essa acumulação vai ocorrer por via de uma mecanismo de 

endocitose o que vai levar a que o fotossensibilizador se acumule principalmente nos 
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Administração do 
fotossensibilizador 

Absorção e 
acumulação  no 

tecido alvo 

Ativação do 
fotossensibilizador 

por incidencia de luz 

Destruição do tecido 
neoplásico 

Figura 2- Representação esquemática das fases que envolvem a PDT (Figura adaptada de 

http://www.moderncancerhospital.com/cancer-treatments/photodynamic-therapy/, acedido a 7 

Julho 2014). 

compartimentos lipofílicos das células tumorais. Após esta fase é realizada a irradiação com 

luz visível, num comprimento de onda adequado, que corresponde ao comprimento de onda 

de máxima absorção do fotossensibilizador. A excitação pela luz vai levar à produção de 

espécies reativas de oxigénio (ROS) que sendo altamente citotóxicas vão reagir com os 

lípidos, proteínas, ácidos nucleicos e outros componentes das células, fazendo com que ocorra 

morte celular (Fig.2) [Avirah et al., 2012; Tian et al., 2008; Silva et al., 2009].  

 

  

 

 

 

 

 

Os agentes citotóxicos formam-se por dois tipos de mecanismos. No mecanismo tipo I 

ocorrem reações de transferência de eletrões entre o fotossensibilizador e um substrato, que 

pode ser, por exemplo, um fosfolípido da membrana celular formando-se assim um radical 

que vai reagir com o oxigénio presente na célula levando à produção de várias espécies 

reativas de oxigénio como o superóxido (O2·
-) e peróxido de hidrogénio (H2O2). No 

mecanismo de tipo II a luz faz com que o fotossensibilizador fique num estado excitado e essa 

energia de excitação é transferida para a molécula de oxigénio, alterando o seu estado 

quântico de oxigénio tripleto (
3
O2) para oxigénio singuleto (

1
O2) [Khan, 1995; Allison, 2010; 

Machado, 2000]. 

 

 

 

 

Luz no λ 

adequado 
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1.2 Fotossensibilizadores 
 

 Os fotossensibilizadores são compostos capazes de absorver energia proveniente da 

luz a um determinado comprimento de onda e utilizar essa energia para desencadear um 

conjunto de reações em moléculas que não absorvem luz levando à formação de agentes 

citotóxicos. Existe uma grande gama de compostos naturais e sintéticos que podem atuar 

como fotossensibilizadores e que apresentam estruturas simples ou macrociclos bastantes 

complexos [Sharman et al., 1999]. 

 Um fotossensibilizador tem de possuir várias características que fazem com que ele se 

torne mais desejável para o uso em PDT. Essas propriedades podem ser divididas em: 

 Físico-químicas: relacionadas com a elevada pureza química, elevado coeficiente de 

absorção molar, o máximo de absorção deve estar entre 600-850 nm, que é a chamada 

janela fototerapêutica em que há uma maior incidência no tecido. Deve também 

possuir baixa agregação em meio aquoso; 

 Fotofísicas: possuir alto rendimento no estado tripleto, o tempo de meia-vida deste ser 

na base dos microssegundos e, um elevado rendimento na produção de espécies 

reativas como o oxigénio singuleto; 

 Farmacológicas: possuir elevada seletividade e eficiência para o tecido neoplásico, ou 

seja, deve ficar retido apenas no tecido lesado, deve ser rápido e facilmente excretado 

do organismo e possuir baixa toxicidade sistémica; 

 Fototerapêuticas: deve possuir uma toxicidade mínima no escuro mas quando 

colocado em presença de luz deve ser altamente citotóxico, não deve induzir efeito 

mutagénico ou carcinogénico, pois isto faria com que a eliminação de uma doença 

levasse ao aparecimento de outra [Allison et al., 2004; Silva et al., 2009; Avirah et al., 

2012; Allison & Sibata, 2010; Simplicio et al., 2002]. 

 Resumindo as características que melhor caracterizam um fotossensibilizador e o 

tornam ideal são a sua capacidade de se acumular apenas no tecido doente e gerar agentes 

citotóxicos que induzem o efeito biológico desejado. Os fotossensibilizadores podem ser 

classificados pela sua estrutura química e dessa forma podem ser divididos em famílias. A 

primeira geração de fotossensibilizadores a surgir foram as hematoporfirinas e os seus 

derivados. Estes compostos foram descobertos por Scherer em 1841 quando este realizava 

estudos para estudar a natureza do sangue [Ackroyd et al., 2001]. Os seus derivados surgiram 
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Figura 3- Fórmula de estrutura do Photofrin
®
 [Simplicio et al., 2002]. 

pela reação de hematoporfirina com ácido sulfúrico e com o ácido acético, à temperatura 

ambiente. Essa mistura era tratada com uma base aquosa e seguidamente neutralizada, 

formando-se assim uma mistura complexa de monómeros, dímeros e oligómeros que na sua 

maioria eram esteres e éteres. A purificação por HPLC ou por cromatografia em gel e a 

manipulação destas misturas levou à descoberta de várias substâncias como Photofrin
®
 

(Fig.3), Photosan, Photocan [Alisson et al., 2004]. 

 O Photofrin
®
 foi talvez o primeiro fotossensibilizador a ser aprovado para o uso em 

terapia fotodinâmica em casos de cancro. Tem como princípio ativo uma mistura complexa de 

oligómeros cuja composição exata até hoje não é bem definida. Apresenta um tempo de meia-

vida elevado, cerca de 250 horas, e um elevado grau de acumulação na pele, ou seja, é 

facilmente absorvido e retido no tecido cutâneo o que faz com que o paciente tenha de ficar na 

ausência de luz solar durante cerca de 6 a 8 semanas após administração, evitando assim 

sofrer danos nos tecidos cutâneos resultantes da ativação do fármaco pela radiação solar. Tem 

também como desvantagem a baixa seletividade para o tecido alvo e o facto de possuir baixos 

coeficientes de extinção molar, o que faz com que seja necessária a administração de grandes 

doses para se obter o efeito desejado [Simplicio et al., 2002; Allison et al., 2004; Dougherty, 

1987].  
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Estes problemas e desvantagens encontrados incentivaram a comunidade científica 

para o desenvolvimento de novos fotossensibilizadores que apresentassem as 

características procuradas. Desta forma, surgiram mais duas classes principais de 

fotossensibilizadores: as ftalocianinas e as clorinas, sendo que todos exibem diferentes 

propriedades fotoquímicas e fotofísicas em termos de mecanismos de ação [Robertson et 

al., 2009]. As ftalocianinas são corantes sintéticos semelhantes às porfirinas mas, no 

entanto, possuem mais vantagens pelo que são preferencialmente utilizadas em PDT 

[Swavey, 2013]. Apresentam elevado rendimento na produção de oxigénio singuleto, 

baixa toxicidade na ausência de luz, elevada seletividade para tecidos tumorais e rápida 

eliminação do organismo, o que reduz a fotossensibilização sistémica, ou seja, o paciente 

não tem necessidade de estar tanto tempo na ausência de luz após o tratamento. Porém, 

apresenta uma grande desvantagem que é a sua baixa solubilidade em meio biológico, 

pois tem uma grande tendência a formar agregados. Uma forma de contornar esse 

problema foi a introdução de substituintes catiónicos ou aniónicos [Ribeiro et al., 2006; 

Ribeiro et al., 2006]. Desta forma surgiram as sulfonoftalocianinas ou ftalocianinas 

sulfonadas da qual se destaca o Photosens®, fotossensibilizador aprovado para uso em 

PDT na Rússia [Brown et al., 2004].   

As clorinas são outra classe de substâncias que continuam a despertar interesse para 

uso nesta terapia. Têm origem a partir das porfirinas por saturação de uma ligação dupla 

(Fig.4) e apesar das suas semelhanças, esta redução na molécula de porfirina provoca 

alterações significativas nas propriedades espectroscópicas [Calvete et al., 2009]. 

Enquanto as porfirinas possuem uma banda de absorção máxima a 630 nm as clorinas têm 

o seu pico de absorção máxima entre 650 e 690 nm, possuem alto rendimento quântico de 

oxigénio singuleto, baixa toxicidade no escuro e elevada seletividade para as células 

tumorais [Bose, 2008]. Isto torna-as mais vantajosas para o uso em PDT. Na realidade, 

existe já no mercado um derivado sintético das clorinas aprovado, o Foscan
®

 [Allison et 

al., 2006]. 
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1.3 Corantes esquarílicos 
 

Os corantes esquarílicos são uma classe de corantes que derivam do ácido esquárico. 

A sua síntese foi relatada pela primeira vez há cerca de 50 anos, no ano de 1965 por Triebs e 

Jacob que ao fazerem reagir o ácido esquárico com um composto orgânico heterocíclico 

aromático insaturado contendo anéis de 4 carbonos obtiveram um composto insolúvel 

[Sreejith et al., 2008].  

São corantes 1,3-disubstituídos e resultam da condensação de um equivalente molar de 

ácido esquárico com dois equivalentes molares de um anel aromático dador de eletrões ou 

com bases metilénicas heterocíclicas [Santos et al., 2003]. Possuem também várias 

propriedades físico-químicas apelativas, como seja; intensas bandas de absorção na zona do 

visível e no infravermelho próximo, elevado coeficiente de absorção molar, estabilidade 

fotoquímica e boa fotocondutividade [Jisha et al., 2006; Santos et al., 2004]. Estas 

características fizeram com que surgisse o interesse na utilização destes compostos como 

componentes moleculares de aplicações tecnológicas. Entre elas podemos destacar a 

eletrofotografia, a utilização em suportes de gravação ótica, fotorreceptores xerográficos, 

células solares (painéis fotovoltaicos) e têm também sido utilizados como sensores para a 

determinação de metais e como sondas para deteção de proteínas [Bonnet et al., 2004; 

Sreejith et al., 2008]. Nos últimos anos surgiu o interesse nestes compostos, como 

fotosensibizadores, para o uso em terapia fotodinâmica, devido às propriedades fotofísicas e 

fotobiológicas demonstradas, entre elas podemos destacar intensa banda de absorção entre 

600-850 nm (janela terapêutica) que fazem com que a sua penetração na pele seja mais 

profunda [Avirah et al., 2012]. 

Apesar das várias vantagens dos corantes esquarílicos o seu potencial uso em PDT não 

foi ainda muito explorado, talvez pelo facto de serem pouco eficientes a gerar espécies 

1 2 

Figura 4- Fórmulas de estrutura de porfirinas (1) e de clorinas (2). 
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Figura 5- Estrutura geral das cianinas esquarílicas [Torres, 2010]. 

R1 e R2 = grupo alquilo, … 

X = O
-
, OCH3, NH2, NHCH3, NH- (3-I-C6H4) … 

Z
-
 = I

-
, Cl

-
, CF3SO3

-
… 

Y = grupo aromático 

 

reativas, espécies essas que são necessárias para induzir os danos celulares no tecido alvo, a 

baixa solubilidade destas moléculas representa também uma desvantagem. Na tentativa de 

contornar este obstáculo e acreditando num futuro promissor para esta classe de compostos 

foram sendo propostas alterações e variações à sua estrutura surgindo deste modo uma nova 

área de investigação [Luo et al., 2011; Reis et al., 2009]. 

Entre os compostos sintetizados até hoje está presente a família das cianinas 

esquarílicas. Estes corantes, normalmente têm na sua constituição um anel central de quatro 

membros deficiente em eletrões e dois grupos dadores de eletrões [Sreejith et al., 2008]. Na 

figura 5 está representada a estrutura geral das cianinas esquarílicas. 

 

 

Existe uma grande variedade de sistemas aromáticos e heterocíclicos, sendo possível 

desta forma projetar diferentes moléculas de modo a aumentar e eficiência do corante. Assim, 

as cianinas esquarílicas podem apresentar estrutura simétrica ou assimétrica consoante os 

grupos terminais e os grupos substituintes, ligados aos átomos de azoto, sejam diferentes ou 

iguais [Strekowsk, 2008]. 
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Figura 6- Modo de atuação da PDT em células tumorais (figura adaptada de Castano et al., 2006). 

1.4 Papel da mitocôndria na PDT 
 

A PDT possui três diferentes mecanismos diferentes para levar à eliminação do tumor: 

pode levar à morte celular por apoptose ou por necrose, morte celular por isquemia, ou seja, 

rutura dos vasos sanguíneos que fornecem oxigénio e nutrientes essenciais à sobrevivência 

das células tumorais e ainda pode desencadear uma resposta imunológica contra as células 

tumorais (Fig. 6) [Pazos, 2007; Castano et al., 2006].  

 

Todos estes mecanismos são considerados necessários para obtenção de uma melhor 

resposta a longo prazo, mas essa resposta vai depender do FS utilizado, das condições de 

irradiação e do estado de oxigenação do tecido [Morgan, 2001; Morr, 2000]. Desta forma o 

fator mais importante em PDT é perceber como o FS interage com as células que fazem parte 

do tecido neoplásico e desta forma levam à sua eliminação [Robertson et al., 2009]. 

De acordo com as suas características estruturais os FS vão acumular-se em diferentes 

organelos ao nível subcelular como lisossomas, mitocôndrias, membranas do retículo 

endoplasmático, aparelho de Golgi, membranas plasmáticas ou ainda no núcleo das células 

[Pazos, 2007]. Entre as características que mais influenciam a distribuição do FS temos a 
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Figura 7- Representação esquemática da mitocôndria e da cadeia transportadora de eletrões onde são 

produzidos ATP e espécies reativas (figura adaptada de 

http://cienciasdejoseleg.blogspot.pt/2013/04/estructura-de-la-matriz-de-la.html, acedido a 8 Julho de 

2014. 

carga iónica líquida, que pode variar entre quatro cargas negativas (aniónico) ou quatro cargas 

positivas (catiónico), a hidrofobicidade que é expressa como o logaritmo entre o coeficiente 

de partição do octanol e da água e ainda o grau de assimetria da molécula [Castano et al., 

2004]. Os fotossensibilizadores com duas ou menos cargas negativas podem difundir através 

da membrana plasmática e seguidamente distribuir-se por outras membranas intracelulares. Se 

possuir menos de duas cargas negativas, for menos hidrofóbico e se for muito polar não vai 

conseguir difundir pela membrana e consequentemente vai ter de ser incorporado na célula 

por um mecanismo de endocitose [Robertson et al., 2009]. Atendendo a estas características 

podemos criar compostos que sejam seletivos para um organelo específico sendo isto 

vantajoso pois desta forma podemos garantir que o processo fotodinâmico e a consequente 

citotoxidade se desencadeiam no local onde o composto se agrega inicialmente [Kessel, 

1999].  

Um dos organelos considerado como sendo o principal subcelular para os FS 

utilizados, é a mitocôndria (Fig.7). Isto está associado ao facto de muitos FS provocarem, 

após irradiação com luz no comprimento de onda adequado, uma série de eventos que levam a 

danos mitocondriais causando apoptose associada a eventos que ocorrem na mitocôndria 

[Pessoto et al., 2009]. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://cienciasdejoseleg.blogspot.pt/2013/04/estructura-de-la-matriz-de-la.html
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A apoptose, também conhecida como morte celular programada, é um processo 

biológico extremamente importante pois está envolvido no desenvolvimento e homeostasia 

dos tecidos através da eliminação de células geneticamente danificadas e na eliminação de 

células que se encontram em excesso no nosso organismo [Li et al., 2014]. A apoptose pode 

ser iniciada por duas vias: via extrínseca (citoplasmática) que está associada à ligação de 

moléculas específicas a um grupo de recetores da membrana (proteínas transmembranares) 

denominados de recetores de fatores de necrose tumoral (rFNT) e a via intrínseca 

(mitocondrial) iniciada por stresse intra ou extracelular. Esses estímulos vão dirigir-se 

principalmente para a mitocôndria que acaba por desencadear uma resposta [Budiharjo et al., 

1999]. Assim sendo podemos dizer que a mitocôndria desempenha um papel crítico e central 

no controlo da apoptose [Tian et al., 2008]. Estes organelos desencadeiam a libertação de 

proteínas apoptogénicas para o citosol, proteínas essas que vão despoletar uma série de 

acontecimentos e alterações ao nível bioquímico e ao nível da morfologia celular, provocando 

desta forma a morte celular [Chiu, 2001].  

Quando a mitocôndria recebe o estímulo apoptótico, que neste caso será o tratamento 

de PDT, vai dar uma resposta de modo a iniciar a apoptose (Fig.8). O primeiro sinal 

corresponde à perda do potencial da membrana mitocondrial (ΔΨm) [Kessel, 1999] que resulta 

da abertura de um canal na membrana denominado de complexo do poro de permeabilidade 

transitória (PTPC) [Green, 1998]. Este complexo encontra-se nos locais de contacto entre a 

membrana mitocondrial interna e externa e é constituído por um canal aniónico dependente da 

voltagem (VDAC) no lado externo, pelo translocador de nucleótidos de adenina (ANT) no 

lado interno e pela ciclofilina D na matriz mitocondrial [Wang, 2009]. Quando se forma este 

complexo a membrana interna que normalmente é impermeável a aniões deixa de o ser e 

permite um rápido movimento da água e solutos para a matriz mitocondrial levando a um 

aumento de volume que pode resultar na rutura da membrana externa [Ribeiro et al., 2004]. 

 A abertura do poro leva também a que ocorra uma alteração do gradiente 

eletroquímico da membrana interna conduzindo à despolarização desta e consequente 

desacoplamento da cadeia respiratória, ou seja, deixa de ocorrer a síntese de ATP (adenosina 

trifosfato) e há um aumento da produção de espécies reativas de oxigénio (ROS) [Kroemer, 

2000; Chiu, 2001]. O aumento nos níveis de ROS leva à oxidação de lípidos, proteínas e 

ácidos nucleicos contribuindo ainda mais para a perda do potencial da membrana 

mitocondrial [Green, 2004]. 
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Juntamente com estes acontecimentos ocorre também a libertação de citocromo c para 

o citosol [Mroz et al., 2011]. O citocromo c é um componente da cadeia de transporte de 

eletrões que transporta eletrões entre o complexo III e IV. Ele vai atuar como cofator na 

formação de um complexo juntamente com o Apaf-1 (fator ativador de apoptose), a pro-

caspase 9 (proteínas presentes no citosol) e dATP/ATP, denominado de apoptossoma 

[Budihardjo et al., 1999]. Este complexo vai atuar na ativação da caspase 9 que por sua vez 

vai ativar uma cascata de caspases efetoras (caspases 3, 6 e 7). Essas caspases vão atura ao 

nível das proteínas que protegem as células vivas, como por exemplo a proteína de reparação 

do DNA, denominada de poli (ADP-ribose) polimerase (PARP) e a ICAD/DFF45 (DNase 

inibidora da ativação das Caspases/nuclease responsável pela fragmentação) provocando a sua 

inativação e a consequente morte celular [Moor, 2000].  A libertação do citocromo c é 

regulada por uma família de proteínas as BCL-2 que se encontram há superfície da membrana 

mitocondrial. De acordo com a sua função podem ser divididas em pró-apoptóticas e anti-

apoptóticas. Dentro das anti-apoptóticas incluem-se a Bcl-2 (Célula-B de linfoma 2) e a Bcl-

XL (Célula- B de linfoma extra grande) e nas pró-apoptóticas temos a Bax (Proteína x 

associada à Bcl-2), Bak (Proteína Killer- Antagonista homóloga à Bcl-2), Bid (Proteína 

agonista de morte celular de domínio interatuante com BH3), Bad (Proteína promotora de 

morte celular associada à Bcl-2) [Ashen et al., 2000]. 

 A Bcl-2 inibe a libertação de citocromo c e bloqueia outras proteínas mitocondriais 

como a Smac/Diablo (Segundo ativador mitocondrial de caspase/ Proteína de ligação- IPA 

direta com baixo pI) e a AIF (fator indutor da apoptose) [Ashen et al., 2000]. Esta proteína atua 

também inibindo a formação de espécies reativas de oxigénio e contribui para a estabilização 

do potencial da membrana mitocondrial. A Bax e a Bid como proteínas pro-apotóticas vão 

estimular a libertação do citocromo c e de outras proteínas. 

As proteínas Bax e Bcl-2 podem formar homodímeros (Bax-Bax e Bcl-2-Bcl-2) ou 

heterodímeros (Bax-Bcl-2). É a formação e o equilíbrio destes complexos que vão decidir o 

destino da célula, ou seja, se a célula procede para a apoptose ou ativa mecanismos para 

seguir um caminho anti-apoptótico [Petros et al., 2004]. Existe também a hipótese de a Bax 

formar um poro seletivo na membrana externa da mitocôndria, permitindo desta forma a 

libertação do citocromo c. Foi já também proposta a hipótese que a Bax interage diretamente 

com o VDAC e o ANT, constituintes do poro de permeabilidade transitória, facilitando assim 

a sua abertura e consequente passagem do citocromo c [Wang, 2009; Shimiz, 1999]. 
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Figura 8- Representação esquemática da apoptose mediada pela mitocôndria. 

 

Outras proteínas que também possuem um papel na regulação da apoptose são as 

proteínas inibidoras da apoptose (IPA). Estas proteínas possuem dois modos de ação: podem 

interferir diretamente com a atividade de algumas caspases ou podem ainda impedir a 

ativação de pró-caspases por inibição de proteínas que são necessárias para ativar essas pró-

caspases [Yang, 2000; Budihardjo et al., 1999]. Para impedir que estas proteínas inibam a 

apoptose são libertadas da mitocôndria, juntamente com o citocromo c, umas proteínas 

denominadas de Smac/Diablo que se vão ligar às IPA promovendo assim a sua eliminação 

[Shiozaki et al., 2003]. 

 Estudos mais recentes revelam ainda a participação de uma flavoproteína, presente nas 

mitocôndrias, mais conhecida por fator indutor da apoptose (AIF) que atua por uma via que 

não utiliza a ativação das caspases. Como acontece com o citocromo c, a AIF só se torna num 

agente pró-apoptótico quando é libertado para o citoplasma. Após receber o estímulo de 

morte, a mitocôndria liberta este agente que migra diretamente para o núcleo onde vai induzir 
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a condensação da cromatina e a fragmentação do DNA por ativação de um conjunto de 

endonucleases G [Bröker et al., 2005]. 

 

1.5 Objetivos 

 

 Este trabalho tem como principal objetivo a avaliação do efeito de um corante 

esquarílico, previamente sintetizado e completamente caraterizado por Fagundes (2013), ao 

nível da bioenergética mitocondrial e o seu potencial como indutor de apoptose em 

mitocôndrias isoladas a partir de fígado de rato.  

 Para a realização do estudo serão utilizadas mitocôndrias hepáticas isoladas a partir de 

ratos (Rattus novergicus). Serão feitos estudos para avaliar a toxicidade dos compostos ao 

nível mitocondrial, no escuro e após a irradiação com comprimento de onda adequado. Será 

também avaliada a funcionalidade mitocondrial, a atividade dos complexos respiratórios, 

assim como a produção de ROS (ex. peróxido de hidrogénio) por parte da mitocôndria na 

presença e ausência de composto, com e sem radiação. Serão ainda avaliados alguns 

indicadores de indução de apoptose (ex. abertura do poro de permeabilidade transitória e 

libertação do citocromo c). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://clincancerres.aacrjournals.org/search?author1=Linda+E.+Br%C3%B6ker&sortspec=date&submit=Submit
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 A parte experimental foi realizada com o objetivo de avaliar qual o efeito do corante 

esquarílico sobre a funcionalidade e bioenergética mitocondrial. 

  

Capítulo II 
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Material e métodos 

 

2.1 Isolamento de mitocôndrias de fígado de rato 
 

 As mitocôndrias utilizadas foram isoladas a partir de fígado de rato Wistar adultos. Os 

animais foram sujeitos a jejum, com água ad libitum, durante as 12 horas antecedentes ao seu 

sacrifício para que desta forma se esgotassem as reservas de gordura existentes no fígado e 

conseguir assim um maior rendimento no isolamento de mitocôndrias sem contaminações. Os 

animais foram mortos por deslocamento de cervical seguido de decapitação. O fígado foi 

rapidamente retirado e mergulhado num meio de isolamento previamente refrigerado (4°C) 

constituído por sacarose 250 mM, EGTA 1 mM, Hepes 5 mM, BSA (0,1%) a pH 7,2. Foi 

então cortado, com o auxílio de uma tesoura, em pequenos pedaços e lavado 3 vezes com o 

meio de isolamento refrigerado, de forma a retirar o excesso de sangue. Ao tecido hepático 

foram adicionados cerca de 40 mL do mesmo meio e procedeu-se à sua homogeneização 

utilizando um sistema do tipo Potter-Elvejhem. 

 Os componentes celulares como eritrócitos, células fragmentadas e intactas, núcleos e 

outros componentes de maiores dimensões foram removidos do homogeneizado por 

centrifugação a 800xg durante 10 minutos a uma temperatura de 4°C. O sobrenadante 

apresentava gordura (parte esbranquiçada na superfície) que foi removida por sucção e o 

restante sobrenadante, contendo as mitocôndrias, foi transferido para novos tubos e 

centrifugado a 10 000xg durante 10 minutos a uma temperatura de 4°C, para sedimentação 

das mitocôndrias. Após esta centrifugação foi obtido um sobrenadante que foi descartado e o 

sedimento mitocondrial foi ressuspendido em meio de lavagem refrigerado composto por 

sacarose 250 mM, EGTA 0,1 mM, Hepes 5 mM a pH 7,2. A ressuspensão foi realizada com o 

devido cuidado para não ressuspender um pequeno ponto central no sedimento que 

corresponde a uma acumulação de eritrócitos. Depois de ressuspendido, o sedimento foi 

transferido para novos tubos e sujeito a nova centrifugação nas mesmas condições anteriores. 

Por fim, o sedimento resultante foi ressuspendido num pequeno volume (600- 900µL) de 

meio de lavagem constituído por sacarose 250 mM, EGTA 0,1 mM, Hepes 5 mM a pH 7,2. 

Na figura 9 é ilustrado o processo de isolamento. 
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Figura 9- Representação esquemática do processo de isolamento de mitocôndrias através 

de centrifugação diferencial.  

 Durante todos os processos o material foi mantido sobre gelo granulado para assegurar 

uma temperatura entre 0-4°C impedindo desta forma a degradação do material e consequente 

perda da atividade mitocondrial. 

 

  

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 A concentração de proteína total foi determinada pelo método de Biureto (tabela 1). 

Foi efetuada uma curva padrão com albumina sérica (BSA, 0,4%) relacionando os valores de 

absorvância obtidos com as respetivas concentrações. As leituras de absorvância foram 

realizadas a 540 nm num espetrofotómetro UV-Vis (Varian, Cary 50). 

 

 

Tabela 1- Preparação da reta padrão e amostras para quantificação de proteína através do método de 

Biureto. 

 

 

 

 

 
 

Padrões H2O (µL) SDS (µL) Proteína Reagente Biureto (µL) 

1 1900 100 0 2000 

2 1700 100 200 μL de BSA 0,4% 2000 

3 1500 100 400 μL de BSA 0,4% 2000 

4 1300 100 600 μL de BSA 0,4% 2000 

Amostra 1880 100 20 μL Amostra 2000 
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2.2 Sistema de irradiação 
 

 Para a ativação do fotossensibilizador estudado foi necessária a utilização de um 

sistema de irradiação com luz num comprimento de onda adequado que corresponde ao 

comprimento de onda de máxima absorção do composto. Para determinação desse 

comprimento de onda, foi efetuado um espectro na região do UV/ vis.  

Para obtenção e registo dos espectros no UV/Vis foi usado o espetrofotómetro Perkin-

Elmer Lambda 25, na gama de comprimentos de onda entre 400 e 900 nm. As soluções 

utilizadas foram preparadas usando DMSO ou meio de reação (sacarose 250 mM, Hepes 10 

mM, K2HPO4 2 mM, MgCl2 1 mM, EGTA 0,5 mM a pH 7,2) e posteriormente colocadas 

numa célula de quartzo (com 1 cm de percurso ótico) para leitura. 

 Foi então utilizado um sistema de irradiação com luz num comprimento de onda de 

700 nm. O tempo de irradiação de cada ensaio foi de 1 minuto, o que corresponde a uma dose 

total de energia de 1 J/cm
2
.  

 

2.3 Análise da respiração mitocondrial através da medição do consumo de 

oxigénio (O2)  

 

 As mitocôndrias desempenham um papel central no metabolismo energético das 

células. É nestes organelos que se produz ATP essencial ao funcionamento de todos os 

mecanismos celulares. A formação de ATP ocorre na membrana interna da mitocôndria 

através de um conjunto de complexos enzimáticos (complexo I, II, IV e ATP sintase) 

denominados de cadeia respiratória ou cadeia transportadora de eletrões. Ao longo deste 

processo moléculas de NADH e FADH2 são oxidadas e doam os seus eletrões a moléculas de 

oxigénio reduzindo-o a água [Krauss, 2001]. 

 O consumo de oxigénio pelas mitocôndrias foi determinado com recurso a um elétrodo 

do tipo Clark ligado a um monitor de oxigénio biológico. Antes da realização dos ensaios 

procedeu-se à calibração do elétrodo de forma obter resultados mais precisos e fiáveis.  

 Os ensaios foram realizados numa câmara de reação termostatizada (30°C). A câmara 

possuía um sistema de agitação magnética que permitia uma agitação contínua e suave por 

ação de pequeno magnete. O sistema de agitação foi mantido ligado durante a realização de 
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Figura 10- Gráfico representativo do processo de respiração mitocondrial ao longo da adição 

dos vários reagentes. 

todos os ensaios de forma a não ocorrer deposição das mitocôndrias, o que iria afetar os 

resultados obtidos. 

 As reações iniciaram-se pela adição de 1 mg de suspensão mitocondrial ao meio de 

reação (sacarose 250 mM, Hepes 10 mM, K2HPO4 2 mM, MgCl2 1 mM, EGTA 0,5 mM, pH 

7,2). De seguida foi adicionado um determinado volume de corante, previamente dissolvido 

em dimetilsulfóxido (DMSO), de modo a obtermos concentrações de 0, 50, 250, 500 e 1250 e 

50000 nM. Após uma incubação de 2 minutos iniciou-se o registo de consumo de oxigénio e 

procedeu-se à irradiação do sistema durante 1 minuto. Foi depois adicionado o substrato 

energético específico para cada complexo a ser testado. Para avaliar o complexo I foram 

adicionados 5 µL de glutamato/malato (0,5 M/ 0,5 M) e para o complexo II 5 µL de succinato 

(1 M). Seguidamente foi adicionado 1 µL de ADP (50 mM), que serve como estímulo 

respiratório, e foram também adicionados 0,5 µL de FCCP (1 mM) que funciona como 

desacoplador da cadeia. Na figura 10, é representado o comportamento observado no 

consumo de oxigénio após adição dos diferentes reagentes. 

 

  

 Nos ensaios do complexo II antes de adicionar o substrato foi suplementado ao meio 

de respiração 1 µL de rotenona (1,5 mM) que funciona como inibidor impedindo a passagem 
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de eletrões do complexo I para a ubiquinona, devido a alguma respiração por NADH endógeno, e 

assim assegurar a transferência de eletrões apenas a partir do complexo II. 

 Foi realizado um controlo (sem corante) para o complexo I e II com e sem irradiação, 

de modo a avaliar qual o efeito da radiação ao nível da respiração mitocondrial. Para cada 

concentração de corante realizaram-se também ensaios com e sem irradiação. 

 

 2.3.1 Cálculo do índice de controlo respiratório (ICR) 
 

 O ICR é definido como índice de controlo respiratório e é calculado de forma a 

podermos ter uma melhor visão sofre a capacidade respiratória das mitocôndrias em estudo, 

ou seja, fornece-nos uma avaliação da bioenergética mitocondrial que nos permite concluir se 

as mitocôndrias se apresentam funcionais. Este parâmetro é calculado dividindo a velocidade 

respiratória (nmoles de O2/ min/ mg proteína) no estado 3, na presença de ADP, pela 

velocidade respiratória que se observa no estado 4, após o consumo de todo o ADP. 

 

 2.3.2 Razão ADP/Oxigénio 
 

 A razão ADP/O é calculada dividindo a concentração de ADP adicionado (nmoles) 

pelo oxigénio que é consumido durante a fosforilação de todo o ADP, ou seja, o oxigénio que 

é consumido desde do momento que é adicionado o ADP (estado 3) até ao momento em que 

este é consumido na totalidade e se observa uma nova inclinação no gráfico de consumo de 

oxigénio (estado 4) [Peixoto et al., 2009]. Este parâmetro corresponde ao número de 

moléculas de ATP que são sintetizadas por cada átomo de oxigénio consumido e é utilizado 

para avaliar a eficiência fosforilativa das mitocôndrias, dá-nos indicação do nível de 

acoplamento energético. 

 

2.4 Determinação do potencial elétrico transmembranar mitocondrial 

(ΔΨm) 

 

 O potencial de membrana foi determinado através da monotorização da distribuição, 

acumulação e libertação do catião lipofílico tetrafenilfosfónio (TPP
+
), com recurso a um 
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elétrodo seletivo ao ião TPP
+
, preparado de acordo com Kamo et al. (1979). O elétrodo de 

TPP
+
 permite seguir a variação do potencial elétrico através da membrana mitocondrial 

interna. Além disso o catião não é tóxico nas condições experimentais utilizadas, não é 

metabolizado e a sua presença não influencia o ΔΨm.  

 Os ensaios foram realizados em 1 mL de meio de reação (sacarose 250 mM, Hepes 10 

mM, K2HPO4 2 mM, MgCl2 1mM, EGTA 0,5 mM, pH 7,2) ao qual foram adicionados 3 µL 

de TPP
+
 (1 µM) e os reagentes utilizados nos ensaios de respiração mitocondrial pela mesma 

ordem. 

 Foram igualmente realizados ensaios com e sem irradiação na presença das diferentes 

concentrações de corante. 

 O potencial foi medido em quatro momentos: antes da adição de substrato, no 

momento de adição de substrato, após adição de FCCP e após estabilização. 

 

2.5 Deteção de peróxido de hidrogénio (H2O2) mitocondrial 
 

 Na realização dos ensaios para deteção de peróxido de hidrogénio (H2O2) mitocondrial 

foram incubadas 1 mg de mitocôndrias isoladas de fresco em 1 mL de meio de reação 

constituído por sacarose 250 mM, Hepes 10 mM, K2HPO4 2 mM, MgCl2 1 mM, EGTA 0,5 

mM (pH 7,2) e diferentes volumes do corante de forma a obtermos concentrações de 0, 50, 

250, 500, 1250 e 50000 nM. Esta incubação foi realizada numa câmara de reação onde 

poderia ser acompanhada a evolução do consumo de oxigénio. Foram também adicionados à 

câmara 10 µL de uma solução de glutamato/malato (0,5 M/0,5 M) (avaliação do complexo I) 

e noutro ensaio foram adicionados 10 µL de sucinato (1M) (avaliação do complexo II), 

deixou-se a incubar durante cerca de 1-2 minutos. De seguida foram adicionados 10 µL de 

ácido homovanílico (10 mM) e 10 µL de peroxidase (1 mg/ mL). A reação decorreu durante 

15 minutos e no final foram adicionados 500 µL de tampão glicina (2 mM), (pH 12), 

contendo EDTA (25 mM) para que ocorresse a paragem da reação. 

 O conteúdo da câmara foi transferido para um eppendorf e colocado no gelo sendo 

posteriormente centrifugado a uma velocidade de 16 000xg durante 15 minutos com uma 

temperatura de 4°C. Após centrifugação o sobrenadante foi recolhido e foi realizada a leitura 

da sua fluorescência, num espectrofluorímetro (Varian, Cary Eclipse), a um comprimento de 

onde de excitação de 312 nm e um comprimento de onda de emissão de 420 nm.  
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 Foi realizada uma curva padrão com peróxido de hidrogénio nas concentrações de 0; 

0,05; 0,2; 0,4; 0,6; 1; 1,5 nM. 

 

2.6 Determinação do citocromo c libertado 
 

 Para quantificar o citocromo c libertado foi utilizado um método espectrofotométrico 

adaptado de Appaix et al.. Foram incubadas 1 mg de mitocôndrias isoladas de fresco em 1 mL 

de meio de reação por sacarose 250 mM, Hepes 10 mM, K2HPO4 2 mM, MgCl2 1mM, EGTA 

0,5 mM (pH 7,2) e diferentes volumes do corante de forma a obtermos concentrações de 0, 

50, 250, 500, 1250 e 50000 nM. Procedeu-se à adição dos mesmos reagentes utlizados no 

processo de respiração pela mesma ordem e colocaram-se as amostras a incubar durante 20 

minutos a 30°C sob agitação constante. Realizaram-se ensaios com e sem irradiação para 

todas as concentrações de corante esquarílico.  

 Foi ainda preparado um controlo positivo utilizando um tampão hipotónico (KCl 60 

mM) para provocar o rebentamento da membrana mitocondrial e desta forma ocorrer uma 

libertação de todo o citocromo c nela existente. 

 Posteriormente procedeu-se à preparação de uma solução stock de citocromo c com a 

concentração de 1 mM que foi utilizada para a realização de uma curva padrão com diferentes 

volumes e 1 ml de solução tampão (KCl 60 mM e Hepes 10 mM, pH 7,4). Os diferentes 

volumes de citocromo c utilizados correspondem às concentrações de 0; 0,25; 0,5; 1; 2; 4; 6; 

8; 10 mM. 

 Para selecionar o comprimento de onda ideal para a leitura das amostras realizou-se 

um espetro entre 380-500 nm da solução de 10 mM de citocromo c de forma a observar qual o 

pico máximo de absorção. O máximo de absorção foi identificado a 410 nm. Após obter o 

comprimento de onda realizou-se a leitura das amostras preparadas previamente começando 

pela leitura da amostra de controlo positivo. Todas as leituras de absorvância foram realizadas 

num espetrofotómetro UV/vis (Varian, Cary 50). 
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2.7 Swelling mitocondrial durante indução de abertura do MPTP por 

adição de cálcio (Ca
2+

)  
 

 Para avaliar a suscetibilidade à abertura do MPTP foi estudada a amplitude de 

swelling após adição de cálcio. A intumescência foi determinada através de variações do 

volume osmótico das mitocôndrias pela leitura de absorvância da suspensão mitocondrial a 

um comprimento de onda de 520 nm, num espectrofotómetro UV-Vis Varian- Cary 50. Os 

ensaios foram realizados numa cuvette a 30°C sobre agitação contínua, tendo cada ensaio uma 

duração entre 10 a 20 minutos.  

 Na realização dos ensaios 0,25 mg de mitocôndrias foram incubadas 2 minutos em 

meio de reação (KCH3COO 135 mM, Hepes 5 mM, 0,1 mM EGTA, 0,2 mM EDTA, pH 7,2) 

suplementado com 10 µL de succinato (1M) e uma solução 5 mM de malato, piruvato, α- 

cetoglutarato e glutamato. Foi então adicionado o corante, tendo-se utilizado volumes de 10, 

20 e 50 µL para obter concentrações de 250, 500 e 1250 nM, respetivamente. O volume final 

do ensaio foi de 2 mL. A mistura incubou durante um minuto e procedeu-se à irradiação do 

sistema durante um minuto antes de se iniciar o registo de absorvância. Após 1 minuto do 

início do registo adicionaram-se 8 µL de CaCl2 (50 mM). Foram realizadas quatro adições (5 

em 5 minutos) de 8 µL de CaCl2 (50 mM) ao longo do registo para se observar as variações na 

absorvância. 

 Foram realizados ensaios com corante na presença e ausência de irradiação e ainda um 

controlo sem corante e sem irradiação.  

 

2.8 Estatística 

 A análise estatística dos resultados foi realizada utilizando programa GraphPad Prism 

6, os resultados são expressos como média±SEM. Foi realizado um teste de variância (One-

way ANOVA) e o teste de Tukey (P <0,05) para avaliar as diferenças estatisticamente 

significativas. 
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 Neste capítulo são apresentados os resultados obtidos ao longo de todo o trabalho 

experimental realizado, com o objetivo de avaliar qual o efeito não só do corante mas 

também qual o efeito deste quando ativado pela luz, ao nível da bioenergética mitocondrial. 

Capítulo III 
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Figura 11- Espectro de UV/vis do composto a testar. 

Resultados 

 

3.1 Determinação do comprimento de onda de absorção do corante 

esquarílico 
 

 Para escolha do comprimento de onda (λ) utilizado no sistema de irradiação, foi 

realizado um espetro entre 400- 900 nm. O composto foi dissolvido em meio de reação 

(sacarose 250 mM, Hepes 10 mM, K2HPO4 2 mM, MgCl2 1mM, EGTA 0,5 mM, pH 7,2) e o 

espetro obtido encontra-se representado na figura 11. 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 O espetro obtido mostra-nos a presença de dois picos de absorção, um a 633 nm e 

outro a 702 nm. Isto deve-se ao facto de o composto se encontrar dissolvido em meio de 

reação (meio aquoso). Perante estes resultados foi escolhido, para o sistema de irradiação, um 

comprimento de onda de 700 nm, que corresponde ao valor intermédio entre os dois picos 

obtidos. 
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3.2 Determinação da atividade respiratória mitocondrial  
 

 A atividade respiratória foi avaliada com recurso a um elétrodo do tipo Clark ligado a 

um monitor de oxigénio biológico que nos fornece a quantidade de oxigénio consumido em 

nano moles, por minuto e por miligrama de proteína utilizada (nmol de O2/min/mg proteína). 

 

 3.2.1 Complexo I (glutamato/malato) 

 

  3.2.1.1 Estado 3  

  
 Os efeitos do corante esquarílico na respiração mitocondrial foram avaliados através 

do consumo de oxigénio em mitocôndrias de fígado de rato. Para estudar esses efeitos as 

mitocôndrias foram incubadas, durante 1 minuto, com concentrações crescentes de corante, 

realizando-se ensaios em que se procedeu à ativação do corante utilizando luz num 

comprimento de onda adequado e ensaios em que o corante não foi submetido a irradiação. 

 No gráfico abaixo (Fig.12) estão representados os resultados de respiração 

mitocondrial quando esta foi suportada com glutamato/ malato (complexo I) e após adição de 

ADP (50 mM) de modo a estimular a fosforilação oxidativa (estado 3).  

 Nestes resultados pode-se verificar que o consumo de oxigénio, no estado 3, é maior 

nas mitocôndrias tratadas com corante não irradiado, sendo isso visível em todas as 

concentrações utilizadas. É também observável que o consumo de oxigénio diminui à medida 

que se aumenta a concentração de composto sujeito a irradiação. Ainda que para a 

concentração mais alta de composto sem irradiação se verifique uma diminuição na 

velocidade de respiração mitocondrial, esta não é estatisticamente significativa quando 

comparada com o grupo controlo. Porém, no caso do composto sujeito a irradiação verifica-se 

uma diminuição estatisticamente significativa para as concentrações 500, 1250 e 50000 nM, 

quando comparadas com o grupo não irradiado. 
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Figura 12- Efeito das diferentes concentrações de corante (0, 50, 250, 500, 1250 e 50000 nM) no 

consumo de oxigénio por parte de mitocôndrias isoladas de fígado de rato quando energizadas com 

substratos respiratórios fornecedores de eletrões ao complexo I (glutamato/malato). 

No gráfico está representada a atividade respiratória, determinada pelo consumo de oxigénio por 

minuto e por miligrama de proteína (nmolO2/min/mg proteína) após adição de ADP (50 µM) (estado 

3) em suspensões de mitocôndrias tratadas com corante irradiado (1 J/cm
2
) e não irradiado. 

As mitocôndrias (1 mg) foram incubadas em 1mL de meio de reação (sacarose 250 mM, Hepes 10 

mM, K2HPO4 2 mM, MgCl2 1mM, EGTA 0,5 mM, pH 7,2) ao qual foram adicionados 

glutamato/malato (0,5 M/ 0,5 M) e ADP (50 mM). Para todas as concentrações utilizadas n=5. 

 

 

   

  3.2.1.2 Estado 4  

 

 Na Figura 13 estão representados os resultados obtidos na respiração mitocondrial em 

estado 4 quando energizado com substrato do complexo I. Contrariamente ao que foi 

observado no estado 3, no estado 4, após consumo de todo o ADP exógeno, verifica-se uma 

velocidade maior no consumo de oxigénio nas mitocôndrias tratadas com corante ativado por 

irradiação. Este resultado é indicador dum possível efeito desacoplador do corante submetido 

a irradiação pois nas mitocôndrias em que o corante não foi irradiado não se verificaram 

diferença estatisticamente significativas relativamente ao grupo irradiado, ainda que para as 

duas concentrações mais elevadas se tenha mesmo verificado uma diminuição na velocidade 

de respiração quando comparado com o grupo irradiado. 
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Figura 13- Efeito das diferentes concentrações de corante (0, 50, 250, 500, 1250 e 50000 nM) no 

consumo de oxigénio por parte de mitocôndrias isoladas de fígado de rato quando energizadas com 

substratos respiratórios fornecedores de eletrões ao complexo I (glutamato/malato).  

No gráfico está representada a atividade respiratória que é determinada pelo consumo de oxigénio por 

minuto e por miligrama de proteína (nmol O2/min/mg proteína) após consumo de todo o ADP 

adicionado (50 µM) (estado 4) na presença de composto irradiado (1 J/cm
2
) e não irradiado. Para 

todas as concentrações utilizadas n=5. 

 
 

  3.2.1.3 Estado desacoplado  

 

 Na Figura 14 estão representados os resultados obtidos na respiração mitocondrial em 

estado desacoplado quando as mitocôndrias foram energizadas com substrato do complexo I. 

No caso das mitocôndrias tratadas com corante não irradiado verifica-se que não existem 

diferenças estatisticamente significativas relativamente ao grupo irradiado, ainda que nas 

concentrações de 250, 500 e 50000 nM ocorra uma diminuição quando comparado com o 

grupo irradiado. Quanto às mitocôndrias tratadas com corante ativado pela ação da luz, apesar 

de se observar uma diminuição do consumo de oxigénio, esses resultados não são 

significativos do ponto de vista estatístico, comparando com o grupo irradiado. Porém, 

verifica-se uma diminuição estatisticamente significativa para as concentrações 1250 e 50000 

nM, quando comparadas com o grupo irradiado. 
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Figura 14- Efeito das diferentes concentrações de corante (0, 50, 250, 500, 1250 e 50000 nM) no 

consumo de oxigénio por parte de mitocôndrias de fígado de rato quando energizadas com substratos 

respiratórios fornecedores de eletrões ao complexo I (glutamato/malato). 

No gráfico está representada a atividade respiratória que é determinada pelo consumo de oxigénio por 

minuto e por miligrama de proteína (nmolO2/min/mg proteína) após adição de FCCP (1 µM) (estado 

desacoplado) em suspensões de mitocôndrias tratadas com corante irradiado (1 J/cm
2
) e não irradiado. 

As mitocôndrias (1mg) foram incubadas na presença e ausência de corante em 1mL de meio de reação 

(sacarose 250 mM, Hepes 10 mM, K2HPO4 92 mM, MgCl2 1mM, EGTA 0,5 mM, pH 7,2) 

suplementado glutamato/ malato (0,5/ 0,5 M). Foi adicionado ADP (50 mM) e seguidamente FCCP (1 

µM). Para todas as concentrações utilizadas n=5. 

 

 

 

 3.2.2 Complexo II (succinato) 

 

  3.2.2.1 Estado 3 

  

 No gráfico abaixo (Fig.15) estão representados os resultados de respiração 

mitocondrial quando esta foi suportada com succinato (complexo II) e após adição de ADP 

(50 mM) de modo a estimular a fosforilação oxidativa (estado 3). Como observado para o 

complexo I em estado 3, é visível que a velocidade de respiração é maior nas mitocôndrias 

tratadas com corante não irradiado, sendo isso visível para todas concentrações utilizadas. 

Apesar de se verificar um aumento na velocidade de consumo de oxigénio esses resultados 

apresentam pequenas variações relativamente ao grupo irradiado, não sendo estatisticamente 

significativos. No caso do composto sujeito a irradiação, mais uma vez, os resultados não 

apresentam diferenças estatisticamente relevantes quando comparados com o grupo irradiado, 
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ainda que para as duas últimas concentrações se verifique uma diminuição da velocidade 

respiratória relativamente ao grupo irradiado. 
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Figura 15- Efeito das diferentes concentrações de corante (0, 50, 250, 500, 1250 e 50000 nM) no 

consumo de oxigénio por parte de mitocôndrias isoladas de fígado de rato quando energizadas com 

substratos respiratórios fornecedores de eletrões ao complexo II (succinato). 

No gráfico está representada a atividade respiratória, determinada pelo consumo de oxigénio por 

minuto e por miligrama de proteína (nmolO2/min/mg proteína) após adição de ADP (50 µM) (estado 

3) em suspensões de mitocôndrias tratadas com corante irradiado (1 J/cm
2
) e não irradiado. 

As mitocôndrias (1 mg) foram incubadas em 1mL de meio de reação (sacarose 250 mM, Hepes 10 

mM, K2HPO4 2 mM, MgCl2 1mM, EGTA 0,5 mM, pH 7,2) ao qual foram adicionados succinato (1 

M) e ADP (50 mM). Para todas as concentrações utilizadas Para todas as concentrações utilizadas 

n=5. 

 

 

 

  3.2.2.2 Estado 4  

 

 Na Figura 16 estão representados os resultados obtidos na respiração mitocondrial em 

estado 4 quando energizado com substrato do complexo II. Contrariamente ao que foi 

observado no estado 3, no estado 4 verifica-se uma maior velocidade no consumo de oxigénio 

nas mitocôndrias tratadas com corante ativado por irradiação. Este resultado é semelhante ao 

ocorrido para o complexo I e demonstra mais uma vez o possível efeito desacoplador do 

corante quando exposto a irradiação, uma vez que para as mitocôndrias tratadas com corante 

não irradiado não se obtiveram diferenças estatisticamente apreciáveis relativamente ao grupo 
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irradiado, ainda que se observe um aumento na velocidade de respiração para a concentração 

de 1250 nM quando comparado com o grupo irradiado. 
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Figura 16- Efeito das diferentes concentrações de corante (0, 50, 250, 500, 1250 e 50000 nM) no 

consumo de oxigénio por parte de mitocôndrias isoladas de fígado de rato quando energizadas com 

substratos respiratórios fornecedores de eletrões ao complexo II (succinato).  

No gráfico está representada a atividade respiratória que é determinada pelo consumo de oxigénio por 

minuto e por miligrama de proteína (nmol O2/min/mg proteína) após consumo de todo o ADP 

adicionado (50 µM) (estado 4) na presença de composto irradiado (1 J/cm
2
) e não irradiado. Para 

todas as concentrações utilizadas n=5. 

 

 

  3.2.2.3 Estado desacoplado 

 

 Na Figura 17 estão representados os resultados obtidos na respiração mitocondrial em 

estado desacoplado de respiração quando energizado com substrato do complexo II. É 

observado um maior consumo de oxigénio para as mitocôndrias incubadas com corante não 

irradiado. Porém pode-se considerar que os resultados não apresentam valores significativos 

(estatisticamente) quando comparados com o grupo irradiado. Quanto às mitocôndrias 

tratadas com corante irradiado são observadas ligeiras alterações no consumo de oxigénio, no 

entanto para as duas últimas concentrações é observada uma diminuição estatisticamente 

significativa quando comparado com o grupo irradiado. 
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Figura 17- Efeito das diferentes concentrações de corante (0, 50, 250, 500, 1250 e 50000 nM) no 

consumo de oxigénio por parte de mitocôndrias de fígado de rato quando energizadas com substratos 

respiratórios fornecedores de eletrões ao complexo II (succinato). 

No gráfico está representada a atividade respiratória que é determinada pelo consumo de oxigénio por 

minuto e por miligrama de proteína (nmolO2/min/mg proteína) após adição de FCCP (1 µM) (estado 

desacoplado) em suspensões de mitocôndrias tratadas com corante irradiado (1 J/cm
2
) e não irradiado. 

As mitocôndrias (1mg) foram incubadas na presença e ausência de corante em 1mL de meio de reação 

(sacarose 250 mM, Hepes 10 mM, K2HPO4 92 mM, MgCl2 1mM, EGTA 0,5 mM, pH 7,2) 

suplementado glutamato/ malato (0,5/ 0,5 M). Foi adicionado ADP (50 mM) e seguidamente FCCP (1 

µM). Para todas as concentrações utilizadas n=5. 

 

 
 

 3.2.3 Índice controlo respiratório (ICR) e relação ADP/ O 
 

  3.2.3.1 Complexo I 

 

 Na tabela abaixo (tabela 2) estão representados os resultados de índice de controlo 

respiratório (ICR) e quociente ADP/ O relativos ao complexo I.  

 Nestes resultados pode-se verificar que os valores de ICR são superiores nas 

mitocôndrias incubadas com corante não irradiado. É também visível que o valor de ICR 

sofre uma diminuição à medida que aumenta a concentração de corante irradiado, isto 

demonstra-nos que a irradiação do corante provoca alterações ao nível do funcionamento 

mitocondrial uma vez que no composto não irradiado não são observadas diferenças 
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significativas, do ponto de vista estatístico, ainda que se observe uma diminuição do valor de 

ICR para a concentração de 250 nM e um aumento desse valor para a concentração de 50000 

nM quando ambos são comparados com o respetivo grupo controlo (não irradiado). 

 Quanto aos resultados da razão ADP/ O ocorre uma diminuição dos valores quando o 

composto é irradiado. É ainda observável a partir da tabela 2 que tanto no composto irradiado 

como não irradiado se verifica uma diminuição da razão à medida que se aumenta a 

concentração de corante. 

  

  

 

Tabela 2- Valores de índice controlo respiratório (ICR) e razão ADP/ O obtidos após energização de 

mitocôndrias de fígado de rato com glutamato/ malato (complexo I).  

As mitocôndrias (1 mg) foram incubadas com diferentes concentrações de corante (0, 50, 250, 500, 

1250 e 50000 nM) irradiado (1 J/cm
2
) e não irradiado Os valores apresentados correspondem à média 

dos resultados obtidos com o respetivo erro associado (Média± SEM). Para o ICR n=5 e para a razão 

ADP/ O n=3. 

Mitocôndrias energizadas com glutamato/ malato 

Concentração 

corante (nM) 
0 50 250 500 1250 50000 

ICR (sem 

radiação) 
5,70± 1,03 5,70± 1,14 3,47± 2,03 4,13± 2,74 5,79± 1,60 7,16± 3,14 

ICR (com 

radiação) 
4,83± 0,83 3,05± 1,98 2,87± 0,61 2,31± 0,75 1,15± 0,67 0,53± 0,52 

ADP/ O (sem 

radiação) 
2,62± 0,01 2,45± 0,09 2,29± 0,05 2,24± 0,16 2,00± 0,62 1,61± 0,56 

ADP/ O (com 

radiação) 
3,05± 0,16 2,96± 0,17 2,43± 0,78 2,32± 0,85 2,23± 0,32 1,82± 0,14 

 

 

   3.2.3.2 Complexo II 

 

 Na tabela abaixo (tabela 3) estão representados os resultados de índice de controlo 

respiratório (ICR) e quociente ADP/ O relativos ao complexo II. Tal como o ocorrido para o 

complexo I, as mitocôndrias tratadas com corante irradiado apresentam valores de ICR 

inferiores aos obtidos com corante não irradiado. No entanto, em ambos os casos, ao 

comparar com o respetivo grupo controlo não são verificadas diferenças estatisticamente 

significativas. 
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 Relativamente aos resultados da razão ADP/ O parece não haver interferência do 

corante sem irradiação. Quando se utilizou corante irradiado observa-se uma diminuição da 

razão.  

 

Tabela 3- Valores de índice controlo respiratório (ICR) e razão ADP/ O obtidos após energização de 

mitocôndrias de fígado de rato com succinato (complexo II).  

As mitocôndrias (1 mg) foram incubadas com diferentes concentrações de corante (0, 50, 250, 500, 

1250 e 50000 nM) irradiado (1 J/cm
2
) e não irradiado Os valores apresentados correspondem à média 

dos resultados obtidos com o respetivo erro associado (Média± SEM). Para o ICR n=5 e para a razão 

ADP/ O n=3. 

Mitocôndrias energizadas com succinato 

Concentração 

corante (nM) 
0 50 250 500 1250 50000 

ICR (sem 

radiação) 
4,45± 1,15 4,97± 1,53 4,81± 1,66 4,95± 1,71 4,30± 1,69 5,12± 1,58 

ICR (com 

radiação) 
3,21± 1,25 3,01± 1,00 2,67± 0,61 2,61± 1,00 2,64± 0,64 2,84± 0,74 

ADP/ O (sem 

radiação) 
2,12± 0,01 2,30± 0,27 1,82± 0,10 1,67± 0,25 1,90± 0,70 1,74± 0,81 

ADP/ O (com 

radiação) 
2,44± 0,06 2,06± 0,15 1,80± 0,17 1,66± 0,05 1,65± 0,36 1,57± 0,59 

 

 

 

 

3.3 Determinação do potencial transmembranar mitocondrial (ΔΨm) 
  

 O potencial foi avaliado com recurso a um elétrodo que responde a variações na 

distribuição do catião tetrafenilfosfónio (TPP
+
). 

 3.3.1 Complexo I 

 

 Na Figura 18 (abaixo) apresentam-se os resultados obtidos na determinação do 

potencial transmembranar mitocondrial (ΔΨ) relativo ao complexo I. Observando os 

resultados é notório que tanto o corante como a irradiação não provocam grandes alterações 

no potencial membranar. Apenas na concentração de 50 nM de composto não irradiado ocorre 

um aumento de potencial comparativamente com o respetivo grupo controlo, porém essa 

diferença não é significativa. 
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Figura 18- Efeito do corante esquarílico no potencial transmembranar mitocondrial (ΔΨ) (mV) após 

energização com glutamato/ malato (complexo I).  

As mitocôndrias (1 mg) foram incubadas em meio de reação (sacarose 250 mM, Hepes 10 mM, 

K2HPO4 2 mM, MgCl2 1mM, EGTA 0,5 mM, pH 7,2) ao qual foi previamente adicionado TPP
+ 

(1 

µM) e posteriormente adicionado glutamato/ malato (0,5/ 0,5 M). Foram realizados ensaios com 

diferentes concentrações de corante (0, 50, 250, 500,1250 e 50000 nM) com e sem utilização de 

radiação (1 J/cm
2
). Para todas as concentrações utilizadas n=3. 

 

 

 

 3.3.2 Complexo II 

 

 

 Na Figura 19 apresentam-se os resultados obtidos na determinação do potencial 

transmembranar mitocondrial (ΔΨ) relativo ao complexo II. 

 Os resultados apresentados são semelhantes aos resultados obtidos para o complexo I, 

uma vez que não são observadas alterações significativas, tanto para o corante irradiado como 

não irradiado. Porém, no caso do composto sujeito a irradiação verifica-se um aumento de 

potencial para as concentrações 500 e 50000 nM, quando comparadas com os respectivos 

grupos controlo. 
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Figura 19- Efeito do corante esquarílico no potencial transmembranar mitocondrial (ΔΨ) (mV) após 

energização com succinato (complexo II). 

As mitocôndrias (1 mg) foram incubadas em meio de reação (sacarose 250 mM, Hepes 10 mM, 

K2HPO4 2 mM, MgCl2 1mM, EGTA 0,5 mM, pH 7,2) suplementado com rotenona (1,5 mM), TPP
+ 

(1 

µM) e energizadas com succinato (1M). Foram realizados ensaios com diferentes concentrações de 

corante (0, 50, 250, 500 e 50000 nM) com e sem utilização de radiação (1 J/cm
2
). Para todas as 

concentrações utilizadas n=3. 

 

 

3.4 Determinação do peróxido de hidrogénio mitocondrial  
 

 O peróxido de hidrogénio (H2O2) foi quantificado com recurso a um método 

espectrofotométrico que nos fornece um valor de absorvância proporcional à quantidade de 

H2O2 presente na amostra. 

 

 3.4.1 Complexo I 

 

 No gráfico abaixo (Fig.20) são apresentados os resultados relativos ao peróxido de 

hidrogénio produzido após tratamento com as diferentes concentrações de corante quando as 

mitocôndrias são energizadas com glutamato/ malato (complexo I). Tanto nas mitocôndrias 

tratadas com corante não irradiado como irradiado até à concentração de 500 nM, não são 

visíveis alterações estatisticamente relevantes. No entanto, no caso do composto irradiado 
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verifica-se um aumento da quantidade de peróxido para as concentrações de 1250 e 50000 

nM. 
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Figura 20- Resultados relativos à quantificação de peróxido de hidrogénio (nmol/mg proteína/15min) 

através da atividade do complexo I. 

As mitocôndrias foram incubadas com substrato respiratório, fornecedor de eletrões ao complexo I e 

diferentes concentrações de corante esquarílico (0, 50, 250, 500, 1250, 50000 nM) irradiado e não 

irradiado (1 J/cm
2
). Para todas as concentrações utilizadas n=3. 

 

 

 3.4.2 Complexo II 

 

 Na figura 21 estão representados os resultados relativos ao peróxido de hidrogénio 

produzido ao nível mitocondrial após tratamento com as diferentes concentrações de corante. 

O corante ativado por ação da radiação provoca um exacerbamento na produção de peróxido 

de hidrogénio pela mitocôndria. Nas duas maiores concentrações verificou-se um aumento na 

produção de peróxido de hidrogénio. No entanto, somente na concentração de 1250 nM é que 

a diferença entre o irradiado e não irradiado foi estatisticamente significativo. 
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Figura 21- Resultados relativos à quantificação de peróxido de hidrogénio (nmol/mg proteína/15min) 

através da atividade do complexo II. 

As mitocôndrias foram incubadas com substrato respiratório, fornecedor de eletrões ao complexo II e 

diferentes concentrações de corante esquarílico (0, 50, 250, 500, 1250, 50000 nM) irradiado e não 

irradiado (1 J/cm
2
). Para todas as concentrações utilizadas n=3. 

 

 

3.5 Determinação do citocromo c libertado  
 

 Os resultados de determinação de citocromo c foram obtidos através de um método 

espectrofotométrico, o qual relaciona o valor de absorvância com a concentração de 

citocromo c. 

 3.5.1 Complexo I 

 

 No gráfico apresentado em baixo (Fig. 22) encontram-se os resultados relativos à 

libertação de citocromo c quando as mitocôndrias são estimuladas com substrato energético 

dador de eletrões ao complexo I (glutamato/malato). Observou-se um aumento da absorvância 

quando as mitocôndrias são tratadas com composto irradiado, ou seja, a irradiação leva a um 

aumento do citocromo c libertado, sendo este efeito proporcional à concentração de corante. 

Já nas mitocôndrias incubadas com corante não irradiado o aumento da concentração de 

corante não provoca alterações estatisticamente significativas na libertação de citocromo c. 
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Figura 22- Resultados relativos à libertação de citocromo c através da atividade do complexo I. 

Gráfico representativo da absorvância (nm) obtida em função da concentração de corante utilizada (0, 

50, 250, 500 e 1250 nM) com e sem incidência de radiação (1 J/cm
2
). Os resultados são relativos ao 

complexo I da cadeia respiratória. Para todas as concentrações utilizadas n=3. 

 

 

 3.5.2 Complexo II 

 

 Na figura 23 está representado o gráfico com os resultados da libertação de citocromo 

c quando as mitocôndrias são estimuladas com substrato dador de eletrões ao complexo II 

(succinato). Da mesma forma que ocorreu no complexo I, é igualmente notório que o aumento 

da concentração de corante irradiado leva a um aumento da libertação de citocromo c, o que é 

visível pelo aumento da absorvância apresentado no gráfico. No caso do composto não 

irradiado e tal como observado para o complexo I, o aumento da concentração de corante não 

provocou nenhuma alteração ao nível da libertação de citocromo c. 
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Figura 23- Resultados relativos à libertação de citocromo c através da atividade do complexo II. 

Gráfico representativo da absorvância (nm) obtida em função da concentração de corante utilizada (0, 

50, 250, 500 e 1250 nM) com e sem incidência de radiação (1 J/cm
2
). Os resultados são relativos ao 

complexo II da cadeia respiratória. Para todas as concentrações utilizadas n=3. 

 

 

 

3.6 Swelling mitocondrial durante indução de abertura do PTPC por adição 

de cálcio (Ca
2+

)  
 

 No gráfico da figura 24 estão representados os resultados relativos à abertura do poro 

de permeabilidade transitória induzida por cálcio. Foram realizados ensaios e com uma 

concentração de 500 nM de corante com e sem incidência de irradiação. Verificou-se uma 

diminuição da absorvância em todos os ensaios à medida que são adicionados os impulsos de 

cálcio. Curiosa e inexplicavelmente observamos que nas mitocôndrias tratadas com 500 nM 

de corante não sujeito a irradiação a diminuição de absorvância é mais acentuada do que no 

grupo em que o corante foi ativado por irradiação. 
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Figura 24- Resultados relativos ao intumescimento mitocondrial durante a indução de abertura do 

MPTP por adição de cálcio em mitocôndrias isoladas de fígado de rato.  

No gráfico está representada a absorvância obtida ao longo dos ensaios realizados sem corante (0 nM) 

e ensaios com a utilização de 500 nM de composto com e sem incidência de irradiação (1 J/cm
2
). 

As mitocôndrias (0,25 mg) foram incubadas em meio de reação (KCH3COO 135 mM, Hepes 5 mM, 

0,1 mM EGTA, 0,2 mM EDTA, pH 7,2) ao qual foi adicionado succinato (1M) e uma solução de 

malato, piruvato, α- cetoglutarato e glutamato (5 mM). Após incubação foram adicionados 8µL de 

Cacl2 (50 mM) a cada 5 minutos. As setas a preto representam as adições de cálcio. n=3. 
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 Neste capítulo é feita uma discussão de todos os resultados obtidos de forma a 

concluir qual o efeito do corante esquarílico ao nível da bioenergética mitocondrial e 

funcionalidade mitocondrial. 

Capítulo IV 

 

 

Capítulo 4 
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Discussão de resultados 

 

 A procura de novos corantes com caraterísticas ideais para serem utilizados em PDT 

tem sido uma constante ao longo dos anos. Essa procura tem levado à síntese de diversos 

compostos que têm de ser testados para verificar qual o seu efeito, não só, ao nível de linhas 

celulares cancerosas mas também o seu efeito em células saudáveis. O composto utilizado 

neste trabalho foi previamente caracterizado por Fagundes, 2013, tendo-se demonstrado o seu 

efeito citotóxico em células HepG2. Apesar de se saber que induz a morte celular é necessário 

perceber qual ou quais os mecanismos pelo qual leva a que essa morte ocorre. Nesse sentido, 

foi realizado este trabalho que avalia o efeito do corante ao nível da mitocôndria, um organelo 

com um papel crucial no metabolismo celular e que é o principal responsável pelo 

desencadear da resposta apoptótica.  

 Uma das principais características, num composto, para ser utilizado em PDT é a sua 

capacidade de atuar em doses baixas após ativação por irradiação. Tendo esse facto como 

base, foram realizados neste trabalho estudos da bioenergética mitocondrial com o intuito de 

avaliar as possíveis alterações ao nível da mitocôndria após esta ser exposta a concentrações 

crescentes de corante ativado e não ativado por irradiação. O objetivo era não só observar o 

efeito do corante mas também da irradiação. 

 Com base nos resultados obtidos pode-se afirmar que o corante por si só, não tem um 

efeito determinante na bioenergética mitocondrial, pois não existem diferenças 

estatisticamente significativas nos resultados obtidos. 

 Contudo, no caso em que foi utilizado composto irradiado verificaram-se alterações 

com maior relevância. Nos resultados da respiração em estado 3, é visível, para o complexo I 

e II, que a respiração é inibida, ou seja, há uma diminuição do consumo de oxigénio em 

relação a grupo controlo (Fig. 12 e 15). No complexo II esses resultados não apresentam 

grandes diferenças significativas, sendo mais expressivos no complexo I em que é observada 

uma diminuição de 27,3% para a concentração de 1250 nM e uma diminuição de 51% para a 

concentração de 50000 nM relativamente ao grupo controlo. Estes resultados demonstram 

uma diminuição da eficiência fosforilativa. No estado 4, é demonstrado o possível efeito 

desacoplador do corante irradiado pois é visível uma estimulação da respiração em ambos os 

complexos, no entanto, para o complexo I (Fig. 13) esse aumento é muito mais significativo 

apresentando um valor de 59% (50000nM) relativamente ao grupo controlo. Após adição de 
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FCCP (estado desacoplado) ocorre novamente uma inibição da respiração no complexo I e II 

(Fig. 14 e 17). Essa diminuição é mais expressiva para a concentração mais elevada, sendo 

que no complexo I para a concentração de 50000 nM essa diminuição é de 50,8% enquanto 

para o complexo II e para a mesma concentração esse valor é de 30%. É assim possível 

verificar que o corante irradiado apresenta maior efeito no complexo I da cadeia respiratória 

do que no complexo II em todos os estados respiratórios. Este facto leva-nos à conclusão de 

que o local de ação do corante, que depende da estrutura deste [Pazos & Nader, 2007], se 

situe possivelmente ao nível do complexo I. Estes resultados vão de encontro aos obtidos por 

Inada et al., 2007, ainda que neste estudo tenha sido utilizado outro composto. 

 No complexo I e II, é possível observar, para os vários estados respiratórios, 

diferenças significativas em relação à incidência e não incidência de irradiação. Para o 

complexo I no estado 3, 4 e estado desacoplado é obtida, para a concentração mais elevada 

(50000 Nm), uma diferença de 41%, 75% e 39%, respetivamente, em relação à mesma 

concentração de corante não irradiado. Já para o complexo II, essa diferença para a mesma 

concentração é de 33%, 15% e 31%, para o estado 3, 4 e desacoplado, respetivamente. Assim 

sendo é possível concluir que a irradiação potencializa o efeito do corante, levando a que este 

apresente uma maior toxicidade. Estes resultados são novamente semelhantes aos obtidos por 

Inada et al, 2007. 

 Os valores da relação ADP/ O, assim como o ICR (tabela 2 e 3) mostram mais uma 

vez que o corante sem irradiação não provoca alterações estatisticamente relevantes em 

ambos os complexos testados. Nos ensaios realizados com corante irradiado, os valores de 

ICR, assim como os valores da razão ADP/ O, para o complexo I apresentam uma diminuição 

de forma decrescente nos grupos tratados com concentrações crescentes de corante, sendo que 

essa diminuição é de 89% (50000 nM) para o ICR e de 38,6% (50000 nM) para a relação 

ADP/ O, comparativamente ao grupo controlo. Para o complexo II apenas a razão ADP/ O 

sofre uma diminuição de 36% (50000 nM) em relação ao grupo controlo não se verificando 

alterações estatisticamente relevantes nos valores de ICR. Estes resultados revelam-nos que os 

efeitos do corante e da irradiação são mais acentuados para o complexo I o que nos leva a 

crer, mais uma vez, que o local de ação do corante se situa ao nível do complexo I. 

 Comparando os valores de ICR (relação entre estado 3 e 4, do complexo I (tabela 2), 

obtidos com o corante irradiado com os obtidos com o corante não irradiado é visível também 

uma diminuição acentuada quando se utilizou irradiação. Essa diminuição é mais elevada para 
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a concentração de 50000 nM, verificando-se uma diminuição de 92% do valor de ICR do 

grupo sem irradiação para o grupo irradiado. Esta diminuição do ICR é devida a dois fatores: 

ao aumento progressivo da taxa de respiração em estado 4 observada para o complexo I 

quando se utilizaram concentrações mais elevadas (50000 nM) de corante irradiado e em 

segundo lugar à inibição da taxa respiratória no estado 3 observada também, aquando da 

utilização de concentrações de corante mais elevadas. O efeito desacoplador é maior nas 

mitocôndrias tratadas com corante irradiado. Pode-se assim concluir, uma vez mais, que a 

irradiação potencializa o efeito do corante ao nível da respiração mitocondrial, pois as 

mesmas concentrações de corante no escuro apresentam efeitos mínimos. Para o complexo II 

essa diminuição no valor de ICR é de 45% do grupo tratado com uma concentração de 50000 

nM de corante não irradiado para a mesma concentração de corante ativado por irradiação, 

valor inferior aos obtidos para o complexo I. Os resultados sugerem que os mecanismos de 

ação do corante no escuro e após irradiação são distintos. É demonstrado que o corante sobre 

efeito da irradiação interage com as mitocôndrias e inibe a fosforilação e o estado 

desacoplado quando a respiração é suportada com substratos fornecedores de eletrões ao 

complexo I. 

 Quanto aos resultados dos ensaios para avaliação do potencial (Fig. 18 e 19), 

demonstram que tanto o composto irradiado como não irradiado não provocam alterações 

consideráveis. Apenas nos resultados do complexo II se verifica um aumento de potencial 

mais significativo (20%) do grupo não irradiado para o irradiado para a concentração mais 

elevada (50000 nM). Este resultado não nos permite concluir se o composto ou a irradiação 

provocam qualquer alteração na integridade da mitocôndria pois os efeitos são mínimos 

quando comparados com os da respiração. Seria de esperar uma perda de potencial mais 

relevante por parte da mitocôndria ao receber o estímulo, que neste caso é o corante irradiado, 

mas esse efeito não é observado. 

 Para avaliar o possível potencial indutor de apoptose do corante foram realizados 

ensaios para quantificar a produção de peróxido de hidrogénio, a libertação de citocromo c e 

ainda a abertura do poro de permeabilidade transitória.  

 No que diz respeito à produção de ROS, neste caso, peróxido de hidrogénio, verifica-

se que mais uma vez o efeito potencializador da irradiação. Ocorre um aumento significativo, 

sendo apenas observado para a concentração de 50000 nM nos dois complexos testados (Fig. 

20 e 21). Esse aumento, para o complexo I, é de 21% em relação ao controlo e de 32% em 
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relação à mesma concentração de composto não irradiado. Para o complexo II esse aumento é 

de 28,5% comparativamente ao grupo controlo e de 24% comparando com a mesma 

concentração de corante mas sem irradiação. Sendo as mitocôndrias consideradas como a 

principal fonte de produção de ROS, é demonstrado neste estudo que o corante irradiado leva 

à geração de peróxido de hidrogénio por parte da mitocôndria, o que vai afetar a 

funcionalidade desta. 

 Relativamente ao citocromo c (Fig. 22 e 23), os resultados permitem, uma vez mais 

observar o possível potencial do corante irradiado como indutor de apoptose, uma vez que 

ocorre um aumento progressivo do citocromo c libertado à medida que se vão incubando as 

mitocôndrias com concentrações crescentes de composto irradiado. Este facto é observado em 

ambos os complexos respiratórios. É possível concluir que o corante após ativação por 

irradiação leva a que ocorra uma maior libertação de citocromo c, evento esse que está 

associado ao desencadear de uma resposta apoptótica. 

 A produção de peróxido de hidrogénio pode induzir a abertura do poro de 

permeabilidade transitória [Kowaltowski et al., 2001]. Esta espécie reativa vai levar à 

oxidação lipídica e de outros componentes o que vai desencadear o processo de morte celular 

por apoptose, que é importante no caso da PDT [Green & Kroemer, 2004]. Ensaios realizados 

para avaliar o intumescimento mitocondrial durante indução de abertura do poro de 

permeabilidade transitória levaram a resultados (Fig. 24) que vão contra obtidos 

anteriormente. Seria de esperar uma diminuição de absorvância mais acentuada no grupo 

tratado com corante irradiado, pois a maior quantidade de peróxido produzido é provocada 

pelo composto irradiado e são essas espécies reativas que vão por sua vez induzir abertura do 

poro de permeabilidade transitória. De forma inesperada, é observado que o tratamento das 

mitocôndrias com corante não sujeito a irradiação provoca uma diminuição mais acentuada na 

absorvância do que as tratadas com corante irradiado. Estes resultados podem à primeira vista 

parecer um contrassenso dos resultados do peróxido de hidrogénio e do citocromo c, mas no 

entanto isso pode ser explicado pelo facto de o poro de permeabilidade transitória não 

participar no processo que é desencadeado pelo composto ativado por irradiação [Inada et al., 

2007]. O efeito observado pode também estar associado à existência, na mitocôndria, de 

antioxidantes que vão inibir a abertura do poro [Kowaltowski et al., 2001]. Estes 

antioxidantes podem ser ativados pelo uso de irradiação do corante e desta forma atuar em de 

forma a inibir a abertura do poro. 
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 A membrana mitocondrial interna é constituída maioritariamente por cardiolipinas que 

são bastantes suscetíveis a foto- oxidação [Shen et al., 2010]. Para uma melhor perceção do 

efeito do corante e consequente irradiação ao nível da membrana mitocondrial este estudo 

deveria ser complementado com uma avaliação ao grau de peroxidação lipídica e de estudos 

ao nível das cardiolipinas para obtermos mais respostas sobre o local preferencial de ação do 

corante no meio intracelular. 
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Conclusão 

 

 O principal objetivo deste trabalho foi avaliar quais os possíveis efeitos do corante 

esquarílico e da sua irradiação ao nível da bioenergética mitocondrial e o seu potencial efeito 

na indução de apoptose. Ao longo do trabalho toda a metodologia proposta foi comprida.  

 Perante os resultados é possível concluir que o corante esquarílico ativo por irradiação 

provoca alterações ao nível da bioenergética mitocondrial (atividade complexos respiratórios), 

o que por sua vez, leva a implicações no bom funcionamento mitocondrial. O potencial do 

corante como pró-apoptótico é também verificado pelos resultados obtidos (produção de 

peróxido de hidrogénio, libertação de citocromo c).  

Pode-se assim concluir: 

 O corante sem ativação provoca pequenas alterações; 

 A irradiação, por si só, não provoca qualquer alteração nos parâmetros estudados; 

 Ambos os complexos respiratórios são afetados pelo corante irradiado, sendo o 

complexo I aquele que revela maior sensibilidade; 

 A irradiação tem um efeito potencializador na toxicidade induzida pelo composto. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

49 
 

Referências bibliográficas 
 

Ackroyd, R., Kelty, C., Brown, N., & Reed, M. (2001). The History of Photodetection and 

Photodynamic Therapy. Photochemistry and Photobiology,  74, 656-669. 

Ahsen, O. v., Renken , C., Perkins, G., Kluck, R. M., Bossy- Wetzel, E., & Newmeyer, D. D. 

(2000). Preservation of mitochondrial structure and function after Bid- or Bax- 

mediated cytochrome c release. The Journal of Cell Biology, 150, 1027-1036. 

Allison, R. R., & Sibata, C. H. (2010). Oncologic photodynamic therapy phosensitizers: A 

clinical review. Photodiagnosis and Photodynamic Therapy, 7, 61-75. 

Allison, R. R., Downie, G. H., Cuenca, R., Hu, X.-H., Childs, C. J., & Sibata, C. H. (2004). 

Photosensitizers in clinical PDT. Photodiagnosis and Photodynamic Therapy, 1, 27-

42. 

Allison, R. R., Sibata, C. H., Downie, G. H., & Cuenca, R. E. (2006). A clinical review of 

PDT for cutaneous malignances. Photodiagnosis and Photodyn Therapy, 3, 214-226. 

Appaix, F., Minatchy , M., Riva- Lavieille, C., Olivares, J., Antonsson, B., & Saks, V. (2000). 

Rapid Spectrophotometric Method for Quantitation of Cytochrome c Release From 

Isolated Mitochondria or Permeabilized Cells Revisited. Biochimica et Biophysica 

Acta, 175-81. 

Avirah, R. R., Jayaram, D. T., Adarsh, N., & Ramaiah, D. (2012). Squaraine dyes in PDT: 

from basic design to in vivo demonstration. Organic & Biomolecular Chemistry, 10, 

911-920. 

Bonnet, R., Motevalli, M., & Jason, S. (2004). Squaraines based on 2-arylpyrroles. 

Tetrahedron, 60, 8913–8918. 

Bose, B., & Dube, A. (2008). Photodynamic efficacy of chlorin p6: A pH dependent study in 

aqueous and lipid environment. Journal of Photochemistry and Photobiology B: 

Biology, 93, 32-35. 

Bröker, L. E., Kruyt, F. A., & Giaccone, G. (2005). Cell Death Independent of Caspases: A 

Review. Clinical Cancer Research, 11, 3155-3162. 

Brown, S. B., Brown, E. A., & Walker, I. (2004). The present and future role of 

photodynamic therapy in cancer treatment. The Lancet Oncology, 8, 497-508. 



 

50 
 

Budihardjo, I., Oliver, H., Lutter, M., Luo, X., & Wang, X. (1999). Biochemical pathways of 

caspase activation during apoptosis. Annual Review of Cell and Developmental 

Biology, 15, 269-290. 

Calvete, M. J., Gomes, A. T., & Moura, N. M. (2009). Clorinas em Terapia Fotodinâmica- 

Sintese e aplicações. Revista Virtual de Química, 1, 92-103. 

Castano, A. P., Demidova, T. N., & Hamblin, M. R. (2004). Mechanisms in photodynamic 

therapy: part one-photosensitizers, photochemistry and cellular localization. 

Photodiagnosis and Photodynamic Therapy, 1, 279-293. 

Castano, A. P., Demidova, T. N., & Hamblin, M. R. (2005). Mechanisms in photodynamic 

therapy: part two- cellular signaling, cell metabolism and modes of cell death. 

Photodiagnosis and Photodynamic Therapy, 2, 1-23. 

Castano, A. P., Mroz, P., & Hamblin, M. R. (2006). Photodynamic Therapy and anti-tumour 

immunity. Nature Reviews Cancer, 6, 535-545. 

Castilho, R., Kowaltowski, A., Meinicke , A., Bechara , E., & Vercesi, A. (1995). 

Permeabilization of the inner mitochondrial membrane by Ca2+ ions is stimulated by 

t-butyl hydroperoxide and mediated by reactive oxygen species generated by 

mitochondria. Free Radical Biology & Medicine, 8 (3), 479-486. 

Chiu, S.-M., & Oleinick, N. (2001). Dissociation of mitochondrial depolarization from 

cytochrome c release during apoptosis induced by photodynamic therapy. British 

Journal of Cancer, 84, 1099–1106. 

Devi, D. G., Cibin, T. R., Ramaiah, D., & Abraham, A. (2008). Bis(3,5-diiodo-2,4,6-

trihydroxyphenyl) squaraine: A novel candidate in photodynamic therapy for skin 

cancer models in vivo. Journal of Photochemistry and Photobiology B: Biology, 92, 

153-159. 

Dougherty, T. J. (1987). Photosensitizers, therapy and detection of malignant tumors. 

Photochemistry and Photobiology, 45, 879-889. 

Fagundes, S. (2013). Corantes esquarílicos com potencial utilização em terapia fotodinâmica 

do cancro. Tese de Mestrado em Bioquímica: Universidade de Trás-os-Montes e Alto 

Douro, Vila Real, Portugal,. 137 páginas. 



 

51 
 

Green, D. R., & Kroemer, G. (2004). The pathophysiology of mitochondrial cell death. 

Science, 305, 626-629. 

Green, D. R., & Reed, J. C. (1998). Mitochondria and apoptosis. Science, 281, 1309-1312. 

Inada, N. M., Silva, A. R., Jorge, R. A., Borecký, J., & Vercesi, A. E. (2007). Irradiated 

cationic mesoporphyrin induces larger damage to isolated rat liver mitochondria than 

the anionic form. Archives of Biochemistry and Biophysics, 457, 217-224. 

Jisha, V. S., Arun, K. T., Hariharan, M., & Ramaiah, D. (2006). Site-Selective Binding and 

Dual Mode Recognition of Serum Albumin by a Squaraine Dye. Journal of the 

American Chemical Society, 128, 6024-6025. 

Kamo, N.; Hongoh, R.; Kobatake, V. (1979). Membrane potential of mitochondria measured 

 with an electrode sensitive to tetraphenylphosphonium and relationship between 

 proton electro chemical potential and phosphorylation potential in steady state. The 

 Journal of membrane biology 49, 105-121. 

 

Kessel, D., & Luo, Y. (1999). Photodynamic therapy: A mitochondrial inducer of. Cell Death 

and Differentiation, 6, 28-35. 

Kessel, D., & Luo, Y. (1999). Photodynamic therapy: A mitochondrial inducer of apoptosis. 

Cell Death and Differrentiation, 6, 28-35. 

Khan, A. U., & Wilson, T. (1995). Reactive oxygen species as cellular messengers. Chemistry 

& Biology, 2, 437-445. 

Konan, Y., Gurny, R., & Allémann , E. (2002). State of the art in the delivery of 

photosensitizers for photodynamic therapy. Journal of Photochemistry and 

Photobiology B: Biology, 66, 89-106. 

Kowaltowski, A., Castilho, R., & Vercesi, A. (2001). Mitochondrial permeability transition 

and oxidative stress. FEBS Letters, 495, 12-15. 

Krauss, S. (2001). Mitochondria: Structure and Role in Respiration. Encyclopedia of Life 

Sciences. 

Kroemer, G., & Reed, J. C. (2000). Mitochondrial control of cell death. Nature Medicine, 6, 

513-516. 

http://link.springer.com/journal/232
http://link.springer.com/journal/232


 

52 
 

Li, W., Huang, Y., Zhao, X., Zhang, W., Dong, F., Du, Q., & Tong, D. (2014). Swainsonine 

Induces Caprine Luteal Cells Apoptosis via Mitochondrial-Mediated Caspase-

Dependent Pathway. Journal of Biochemical and Molecular Toxicology,10, 456-64. 

Luo, S., Zhang, E., Su, Y., Cheng , T., & Shi, C. (2011). A review of NIR dyes in cancer 

targeting and imaging. Biomaterials, 32, 7127-7138. 

Machado, A. H. (2000). Terapia fotodinâmica: princípios, potencial de aplicação e 

perspectivas. Química Nova, 23, 237-243. 

Moor, A. C. (2000). Signaling pathways in cell death and survival after photodynamic 

therapy. Journal of Photochemistry and Photobiology B: Biology, 57, 1-13. 

Morgan, J., & Oseroff, A. R. (2001). Mitochondria-based photodynamic anti-cancer therapy. 

Advanced Drug Delivery Reviews, 49, 71-86. 

Mroz, P., Yaroslavsky, A., Kharkwal, G. B., & Hamblin, M. R. (2011). Cell Death Pathways 

in Photodynamic Therapy of Cancer. Cancers, 3, 2516-2539. 

Oleinick, N. L., & Evans, H. H. (2008). The photobiology of photodynamic therapy. 

Biological & Pharmaceutical Bulletin, 20, 670-673. 

Patonay, G., Salon, J., Sowell, J., & Strekowski, L. (2004). Noncovalent Labeling of 

Biomolecules with Red and Near- Infrared Dyes. Molecules, 9, 40-49. 

Pazos, M., & Nader, H. B. (2007). Effect of photodynamic therapy on the extracellular matrix 

and associated components. Brazilian Journal of Medical and Biological Research, 

40, 1025-1035. 

Peixoto, F., Santos, D., Vilela, S., & Fontainhas-Fernandes, A. (2009). Caracterização da 

mitocôndria isolada de fígado de tilápia-do-nilo (Oreochromis niloticus) e alterações 

da bioenergética mitocondrial causadas pela exposição ao herbicida oxifluorfena. 

Arquivo Brasileiro de Medicina Veterinária e Zootecnia, 61,386-392. 

Pessoto, F. S., Inada, N. M., Nepomuceno, M., Ruggiero, A. C., Nascimento, O. R., Vercesi, 

A. E., & Nantes, I. L. (2009). Biological effects of anionic meso-tetrakis (para-

sulfonatophenyl) porphyrins modulated by the metal center. Studies in rat liver 

mitochondria. Chemico- Biological Interations, 181, 400-408. 



 

53 
 

Petros, A. M., Olejniczak, E. T., & Fesik, S. W. (2004). Structural biology of the Bcl-2 family 

of proteins. Biochimica et Biophysica Acta (BBA) - Molecular Cell Research, 1644, 

83-84. 

Reis, L. V., Serrano, J. P., Almeida, P., & Santos, P. F. (2009). The synthesis and 

characterization of novel, aza-substituted squarylium cyanine dyes. Dyes and 

Pigments, 81, 197-202. 

Ribeiro, A. O., Tome, J., Neves, M., Tome, A., & Cavaleiro, J. (2006). [1,2,3,4-

tetrakis(alpha/beta-D-galactopyranos-6-yl)-phthalocyaninato]zinc(II): a water-soluble 

phthalocyanine. Tetrahedron Letters, 47, 9177-9180. 

Ribeiro, A. O., Tomé, J., Neves, M., Tomé, A., Cavaleiro, J., Sera, O., & Torres, T. (2006). 

First phthalocyanine–β-cyclodextrin dyads. Tetrahedron Letters, 47, 6129–6132. 

Ribeiro, J. N., Silva, A. R., & Jorge, A. R. (2004). Involvement of mitochondria in apoptosis 

of cancer cells induced by photodynamic therapy. Jornal Brasileiro de Patologia e 

Medicina Laboratorial, 40, 383-390. 

Robertson, C. A., Evans, D. H., & Abrahamse, H. (2009). Photodynamic therapy (PDT): A 

short review on cellular mechanisms and cancer research applications for PDT. 

Journal of Photochemistry and Photobiology B: Biology, 96, 1–8. 

Santos, P. F., Reis, L. V., Almeida, P., Oliveira, A. S., & Vieira Ferreira, L. F. (2003). Singlet 

oxygen generation ability of squarylium cyanine dyes. Journal of Photochemistry and 

Photobiology, 160, 159-161. 

Santos, P. F., Reis, L. V., Almeida, P., Serrano, J. P., Oliveira, A. S., & Vieira Ferreira, L. F. 

(2004). Efficiency of singlet oxygen generation of aminisquarylium cyanines. Journal 

of Photochemistry and Photobiology, 163, 267-269. 

Sharman, W. M., Allen, C. M., & van Lier, J. E. (1999). Photodynamic therapeutics: basic 

principles and clinical applications. Drug Discovery Today, 4, 507-517. 

Shen, X., Wang, F., Xu, S., Qian, Y., Liu, Y., Yuan, H.,Yang, J. (2010). A Cardiolipina é o 

Alvo da Cardiotoxicidade dos Anestésicos. Revista Brasileira de Anestesiologia, 60 

(4), 445-454. 



 

54 
 

Shimizu, S., & Tsujimoto, Y. (1999). Bcl-2 family proteins regulate the release of 

apoptogenic cytochrome c by the mitochondrial channel VDAC. Nature, 399, 483-

487. 

Shiozaki, E. N., Chai, J., Rigotti, D. J., Li, P., Srinivasula, S. M., Alnemri, E. S., Shi, Y. 

(2003). Mechanism of XIAP-mediated inhibition of caspase-9. Molecular Cell, 11, 

519-527. 

Silva, E. R., Santos, E. P., & Ricci-Júnior, E. (2009). Terapia fotodinâmica no tratamento do 

cancro de pele: conceitos, utilizações e limitações. Revista Brasileira de Farmácia, 90 

(3), 211-217. 

Simplicio, F. I., Maionchi, F., & Hioka, N. (2002). Terapia fotodinâmica: aspectos 

farmacológicos, aplicações e avanços recentes no desenvolvimento de medicamentos. 

Química Nova, 25, 801-807. 

Sreejith, S., Carol, P., Chithra, P., & Ajayaghosh, A. (2008). Squaraine dyes: a mine of 

molecular materials. Journal of Materials Chemistry, 18, 264-274. 

Strekowsk, L. (2008). Heterocyclic polymethine dyes: synthesis, properties and applications. 

Top heterocyclic chemistry 14, 1-9 

Swavey, S., & Tran, M. (2013). Porphyrin and Phthalocyanine Photosensitizers as PDT 

agents: A New Modality for the Treatment of Melanoma. Em Recent Advances in the 

Biology, Therapy and Management of Melanoma (pp. 253-282). 

Tian, Y. Y., Tian, D. D., Cui, F. A., Yuan, H. Q., & Leung, W. N. (2008). Mitochondrial-

involved apoptosis induced by MPPa mediated photodynamic therapy. Laser Physics 

Letter, 5, 746-751. 

Wang, C., & Youle, R. J. (2009). The Role of Mitochondria in Apoptosis. Annual Review of 

Genetics, 43, 95-118. 

Yang, Y. L., & Ming, X. (2000). The IAP family: endogenous caspase inhibitors with 

multiple biological activities. Cell Research, 10, 169-177. 

  

 

 


