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RESUMO 

Estudos mostraram que os complexos de rutênio apresentaram menos 

toxicidade que os fármacos utilizados atualmente. Com isso esses complexos 

estão sendo utilizados como agentes antitumorais, sendo que alguns podem 

ser fotoativados, podendo ser utilizados em terapia fotodinâmica. Baseando-se 

nesses estudos foram utilizados dois complexos de rutênio, cis-

[Ru(bpy)2(SO3)(NO)](PF6)](A) e cis-[Ru(bpy)2(SO3)(H2O)](B), onde será 

comparada a sua ação devido a diferença do ligante, sabe-se  que complexos 

nitrosilados de rutênio estão sendo alvo de estudos, devido a ação do ligante 

NO em sistemas biológicos. Os experimentos empregando a técnica de 

eletroforese mostraram a atividade de interação/clivagem do complexo com o 

DNA, somente quando irradiado e dependente da concentração dos 

complexos. Os testes de reatividade com peróxido de hidrogênio, também 

mostraram efeitos de clivagem de DNA, na ausência e presença luz. A 

utilização de inibidores de radicais sugeriu que o mecanismo de interação entre 

os complexos A e B e o DNA é oxidativo, devido a identificação de espécies 

oxidativas. A adição de NaCl para verificar o mecanismo de interação do 

complexo, permitiu constatar que os dois complexos em estudo fazem 

interações eletrostáticas com o DNA. Foram utilizados dois ligantes de sulco, 

que sugeriu a interação por sulco maior do complexo A, no entanto não ficou 

claro se ocorre interação também por sulco menor, e para o complexo B 

verificou-se que o complexo não apresenta seletividade, podendo se ligar pelos 

dois sulcos. Os testes de UV mostram mudança nas bandas dos complexos, 

que pode ser indício de interação dos complexos A e B. As análises em coluna 

de exclusão mostram as bandas que indicam interação entre os complexos e o 

DNA. A determinação de Kb 1,31 x 105 M-1 (A) e 3,77 x 104 M-1(B) mostraram 

que os complexos se ligam ao DNA, e estão dentro da ordem encontrada para 

os complexos que apresentam interação. O experimento de viscosimetria 

indicou a ocorrência de interação eletrostática entre os complexos. O teste de 

AFM mostrou que os complexos A e B alteraram a conformação do DNA, 

indicando interação. A técnica de EPR mostrou o surgimento de radicais livres, 

na presença do complexo A  e H2O2 mesmo sem irradiação. 

Palavras-chave: Complexos de rutênio, DNA, Óxido nítrico. 
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ABSTRACT 

Studies have shown that ruthenium complexes showed less toxicity than 

currently used drugs. Thus these complexes being used as antitumor agents, 

some of which can be photoactivated and can be used in photodynamic 

therapy. Based on these studies were used two ruthenium complexes, cis-

[Ru(bpy)2(SO3)(NO)](PF6)](A) and cis-[Ru(bpy)2(SO3)(H2O)](B), which their 

action will be compared based in the difference of the ligand. It is known that 

nitrosylated ruthenium complexes are being studied because the action of the 

ligand NO in biological systems. The experiments performed using the 

technique of electrophoresis showed the complex interaction/cleavage activity 

with DNA, only when irradiated and complex concentration dependent. Tests for 

reactivity with hydrogen peroxide, also showed effects of DNA cleavage in the 

absence and presence of light. The use of radical inhibitors suggested that the 

mechanism of interaction between the complexes A and B and the DNA is 

oxidative, because of oxidative species identification . The addition of NaCl ,to 

verify the mechanism of interaction of the complexes, established that the two 

complexes under study interact electrostatically with DNA. Two ligand groove 

suggested that the complex A interacts with the major groove, however it is 

unclear whether interaction occurs also in the minor groove, and the B complex 

was found that the complex shows no selectivity, may bind any groove. The 

tests show changes in the UV bands of the complex, which may indicate a 

complex interaction of A and B. The analyzes of exclusion column show the 

bands that indicate interaction between the complexes and the DNA. The 

determination of Kb showed that the complexes bind to DNA and are within the 

range found for the complexes exhibit interaction. The viscometry experiment 

indicated the occurrence of electrostatic interactions between both complexes. 

The AFM test showed that the complexes A and B caused change in 

conformation of DNA, indicating interaction. With the technique of EPR was 

observed the appearance of free radicals, due to the use of the complex in the 

presence of H2O2 even without irradiation. 

Keywords: Ruthenium complexes , DNA, Nitric Oxide. 
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1. INTRODUÇÃO  

O emprego de compostos de coordenação tem despertado bastante 

interesse da comunidade científica encontrando aplicações em diversas áreas 

tal como em farmacologia. Complexos de rutênio são particularmente 

interessante devido experimentarem uma forte estabilização de campo ligante 

proporcionando maior estabilidade e afinidade a diversos ligantes, além de 

apresentar uma ampla faixa de potenciais de oxidação-redução1. 

Compostos baseados em rutênio têm sido estudados como agentes 

antitumorais e antimetastáticos potenciais, alguns em ensaios clínicos 

avançados2. Diversos estudos vêm demonstrando que esses compostos 

apresentam toxicidade significativamente inferior aos principais metalofármacos 

atualmente usados no tratamento do câncer, como, por exemplo, a cisplatina 

(cis-diaminodicloroplatina(II)). Os compostos de platina apresentam-se 

eficientes em número limitado de tumores apresentando ainda o 

desenvolvimento de resistência, o que tem estimulado a investigação de novos 

sistemas metálicos3.  

Complexos de rutênio contendo óxido nítrico têm sido intensamente 

investigados por apresentarem diversas potencialidades biológicas, como 

vasodilatadores, antiparasíticos, antiinflamatórios, dentre outros4. A química do 

óxido nítrico possui também relevante importância ambiental e em processos 

tecnológicos, além de ser conhecido como poluente tóxico.  

Todavia, o interesse nesta molécula foi despertado após comprovação 

de seu papel chave em processos fisiopatológicos, sendo intenso objeto de 

pesquisas ao longo das três últimas décadas. Compreender a reatividade 

química de complexos metálicos nitrosilados são de extrema necessidade para 

o planejamento controlado da reatividade desta molécula e seu emprego 

farmacológico5, 6. 

Além do NO, que se trata de um radical biológico importante, diversas 

outras espécies reativas podem ser geradas no organismo, entre elas, 

espécies reativas de oxigênio (EROs), formadas através da redução do 

oxigênio molecular até a obtenção da molécula de água envolvendo sucessivas 

reações monoeletrônicas que se iniciam por gerar o radical superóxido (O2¯).  



2 

 

A dismutação deste radical origina o peróxido de hidrogênio (H2O2), que 

por sua vez, poderá originar o radical hidroxila(•OH). Existem ainda outras 

espécies reativas, provenientes do nitrogênio (ERNs), dentre estas uma das 

mais destacadas se trata do peroxinitrito (ONOO¯), formado a partir da reação 

do NO com o O2
•¯ 7, 8, 9. 

         Além do peroxinitrito, substâncias derivadas do •NO, como o nitrito, 

podem reagir com o ácido hipocloroso, formado no processo inflamatório 

através da reação da enzima mieloperoxidase com o peróxido de hidrogênio, e 

dar origem a NO2Cl e NO2. Estes produtos podem provocar diversas 

consequências maléficas para o organismo, como a nitração de aminoácidos, 

além de reações de oxidação em geral10, 11, 12. Todavia seu papel como agente 

antipatogênico é fundamental. 

Diversos problemas podem ser ocasionados ao organismo devido ao 

desequilíbrio entre os mecanismos que causam as condições oxidativas e as 

defesas antioxidantes celulares provocando o estresse oxidativo. Em situações 

onde a produção de radicais é excessiva, o organismo dispõe de um hábil 

sistema antioxidante que consegue controlar e restabelecer o equilíbrio. O 

estresse oxidativo resulta do desequilíbrio entre o sistema pró e antioxidante, 

com predomínio dos oxidantes, como consequência provoca danos ao 

organismo 13, 14. 

Diversos estudos relatam a capacidade efetiva in vitro destes complexos 

nitrosilados de rutênio de atuarem como doadores de óxido nítrico, quando 

incorporados em formulação farmacêutica e submetidos à fotoindução15. No 

entanto, até o momento não há produtos com tais formulações 

comercializadas. 

A utilização de alguns complexos de rutênio como ferramenta molecular 

para reações bioquímicas e biológicas moleculares ocorrem devido sua 

interação com o DNA, alterando sua estrutura conformacional16. Na clinica 

radioterápica, placas com rutênio 106 foram utilizadas no tratamento de 

melanoma, um tipo de câncer de pele, que é adquirido devido à exposição à 

radiação UV-A17.  
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1.1.  Química Inorgânica e Biologia Molecular 

Diversos elementos metálicos têm função essencial nos organismos 

vivos. Com isso o emprego de metais associados a medicamentos é 

considerado um método alternativo na busca de drogas eficazes para 

tratamento de câncer e outros tipos de doenças que são alvo de constantes 

estudos18.  

A utilização de metais em biologia molecular se deve em parte as suas 

propriedades de se tornarem íons, proporcionando maior solubilidade em 

fluídos biológicos. Estes íons catiônicos são atraídos por moléculas orgânicas 

ricas em elétrons, especialmente proteínas, lipídios e o ácido 

desoxirribonucléico (DNA). Esta característica é fundamental para a 

manutenção da vida o que pode ser atestado pelo fato de cerca de 1/3 de 

todas as proteínas descritas empregarem metais para seu desempenho 

funcional. Inúmeros exemplos da participação dos metais em sistemas 

biológicos podem ser descritos, segue abaixo alguns exemplos: 

 

a) interação do íon ferroso (Fe2+) do grupo heme ou ferro-porfirina das 

hemeproteínas (mioglobina e hemoglobina) com o oxigênio molecular (O2); 

 

b) a participação do zinco na adequada estrutura do complexo que 

regula a função dos genes no núcleo celular e também compõe o hormônio 

chamado insulina, imprescindível para a regulação metabólica de carboidratos; 

 

c) o cálcio como componente estrutural fundamental dos ossos;  

 

d) a incorporação do cobre, zinco, ferro e manganês em proteínas 

catalíticas denominadas de metaloenzimas, facilitando inúmeras reações 

químicas necessárias para o adequado metabolismo dos organismos19, 20, 21. 

 

As características funcionais dos metais em sistemas biológicos 

tornaram-se determinante na sua utilização como matéria prima para a 

indústria farmacêutica, pois proporcionam algumas vantagens no 

desenvolvimento de novos fármacos.  
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Historicamente, a química inorgânica medicinal tem sido praticada por 

mais de 5000 anos. O povo egípcio já utilizava o cobre para esterilizar a água 

cerca de 3000 anos a.C, e 1500 anos a.C, o ferro e o zinco já eram conhecidos 

por suas propriedades terapêuticas20 . 

Todavia o surgimento formal da química inorgânica medicinal data de 

pouco mais de 40 anos, a qual foi intensamente impulsionada pela descoberta 

da atividade antitumoral da cis-platina. O desenvolvimento desta área tem dado 

expressiva contribuição para elucidação dos mecanismos de ações 

moleculares, o melhoramento da atividade biológica e a síntese de análogos a 

partir de moléculas protótipos.  

O mais significativo exemplo se dá com a platina, cujo emprego 

quimioterápico no tratamento de tumores malignos em pacientes com câncer 

testicular, ovariano e de células pulmonares ainda continua, mesmo em 

combinação com outros fármacos22. 

O emprego de metais e complexos metálicos em sistemas biológicos 

tem como objetivo, geralmente, terapêutico ou de diagnóstico (ex.: rutênio 

vermelho - corante citológico). Além do uso de metais em radiodiagnóstico, os 

agentes metálicos são utilizados como corantes biológicos, em ressonância 

magnética por contraste de imagem, e também como agentes de contraste 

para raios-x 20, 23, 17, 24, 16.  

Sendo assim, o rutênio (Ru), tem potencial uso na elaboração de novos 

fármacos, gerando complexos metálicos ativos ou mesmo ligantes ativos. Estes 

ligantes podem ser alterados de modo a aprimorar as propriedades biológicas 

dos complexos metálicos de rutênio, permitindo o desenvolvimento de novas 

possibilidades terapêuticas20, 25, 23, 26.  
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1.1.1.  Molécula de Óxido Nítrico 

Em meados da década de 80 foram descobertas as propriedades 

biológicas do óxido nítrico (NO), desde então esta molécula tornou-se alvo de 

intensos estudos da comunidade científica. O NO, foi considerado a menor 

molécula capaz de atuar como mensageiro secundário em processos 

biológicos, atuando de forma independente no meio intracelular.  

Esta molécula difunde-se livremente, seja em ambiente hidrofílico ou 

lipofílico. Logo, o processo fisiológico que executa torna-se muito mais 

dependente de suas propriedades físico-químicas do que de seu tamanho 

estrutural. Em ambiente aquoso, o coeficiente de difusão do NO é 

aproximadamente 2,07 x 105 cm-2.s-1, podendo difundir por até 26 cm do local 

de sua origem27, 28, 7.  

No organismo a produção endógena de NO (figura 1) é obtida a partir da 

reação de oxidação do aminoácido L-arginina através do oxigênio molecular 

catalisada por isoenzimas denominadas óxido nítrico sintase (NOS) e com a 

participação do co-substrato NADPH27, 29.  

 

Figura 1. Síntese de NO28. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: R. G. Knowles and S. Moncada,  Nitric oxide synthases in mammals, 

Biochemical Journal, 298, 249, 1994. 

 

Existem três isoformas da enzima NOS: a neuronal (nNOS), a endotelial 

(eNOS) e a indutiva (iNOS). As duas primeiras isoformas de NOS são 

constitutivas e tornam-se ativadas de modo dependente da concentração de 

cálcio intracelular e da proteína transportadora – calmodulina. A terceira 

       L-arginina     N-hidroxi-L-arginina      L- citrulina monóxido de nitrogênio 
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isoforma da enzima é produzida por diversas células associadas à resposta 

inflamatória, tornando-se ativada na presença de citocinas e de endotoxinas 

bacterianas(ex.: lipopolissacarídeo – LPS – componente estrutural da parede 

celular de bactérias gram-negativas), por um período de tempo de várias horas.  

A ativação por LPS é muito utilizada em ensaios in vitro com a iNOS. 

Altas concentrações de NO implicam em hipotensão e participam de vários 

processos patológicos, como por exemplo, a artrite, a aterosclerose e o choque 

séptico. No processo crônico patológico denominado de aterosclerose, ocorre 

uma disfunção na via do NO, prejudicando a sua produção, através da 

diminuição da atividade enzimática do óxido nítrico sintase endotelial (eNOS)29.  

O NO está diretamente relacionado à homeostase vascular e à 

modulação neurológica (influenciando a comunicação neuronal, a memória e a 

aprendizagem). Como mensageiro secundário, atua produzindo o relaxamento 

da musculatura lisa através da ativação da enzima guanilato ciclase solúvel 

(sGC) por mecanismo dependente do sítio ativo heme, catalisando a reação de 

conversão de guanosina trifosfato (GTP) em guanosina monofosfato cíclica 

(GMPc).  

Deste modo, o óxido nítrico tem sido reconhecido como um dos 

principais moduladores cardiovasculares, sendo responsável por eventos 

relacionados à vasodilatação, à regeneração endotelial, à inibição da adesão 

plaquetária e da adesão celular endotelial22. Em condições patológicas, os 

mamíferos, apresentam elevadas concentrações de óxidos de nitrogênio 

produzido por macrógafos e demais células do sistema imunológico.  

 A deficiência ou altas concentrações desta molécula podem ocasionar 

diversos processos patológicos relacionados à hipertensão vascular, 

neurodegeneração e processos inflamatórios e imunológicos, tais como a 

resposta às toxinas bacterianas levando ao choque séptico27, 28, 5, 30. 

Adicionalmente, alguns estudos mostram o potencial papel terapêutico de NO 

no tratamento do câncer31. 

Apesar do radical monóxido de nitrogênio não ser um potente agente 

citotóxico, podem ocorrer situações em que o seu potencial citotóxico se 

acentue. Este potencial elevado deve-se, principalmente, à concentração da 

molécula e à capacidade em reagir com outras espécies reativas, como 
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exemplo o oxigênio molecular ou o radical superóxido presente no ambiente 

celular, também produzido como molécula de defesa do hospedeiro em 

processos infecciosos32, 27, 33, 5, 29.  

Mesmo sendo um radical livre, as reações envolvendo o NO e as 

moléculas orgânicas, não são favoráveis cineticamente, sendo, necessária uma 

alta energia de ativação. Todavia, com radicais inorgânicos as reações se 

processam rapidamente34. Contudo, podemos ressaltar que o NO, apesar de 

sua natureza radicalar, pode atuar nas etapas de terminação, ou seja, como 

um bloqueador das reações em cadeia7, 33, 35. 

As reações com metais de transição e o NO são favoráveis e rápidas, 

uma vez que existe além do efeito coordenativo através de interação sigma 

uma doação de densidade eletrônica do metal para o ligante, consistindo um 

processo chamado de retro-doação. A ligação do NO ao metal pode ocorrer 

tanto através do átomo de nitrogênio (forma nitrosilada é a mais comum), assim 

como pelo átomo de oxigênio (forma isonitrosilada)36. 

Existem três principais estados de oxidação para a molécula de 

monóxido de nitrogênio: o cátion nitrosônio (NO+); o radical monóxido de 

nitrogênio (NO); e o ânion nitróxido (NO⎯). Consequentemente com a oxidação 

do radical monóxido de nitrogênio (NO) espera-se a formação do cátion 

nitrosônio (NO+), contudo, podem ser produzidas diversas espécies derivadas 

do metabolismo do nitrogênio, tais como nitrito (NO2⎯) e nitrato (NO3⎯), dentre 

outras27, 7, 37, 38, 39.  

Em concentrações nanomolares (nM), a molécula de NO se difunde nas 

células, ocorrendo diminuição gradativa da sua concentração, permitindo que  

o NO realize suas funções. Consequentemente, é mínima a reação do NO com 

o oxigênio (k = 105 M-1.s-1), mas, quando ocorre a superprodução de NO em 

concentrações micromolares (μM), a reação com o oxigênio é acelerada 

exponencialmente, acarretando, a maior formação de ERNs7, 40 . 
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1.1.2.  Complexos Nitrosilados de Rutênio  

Ainda que se tenha conhecimento hoje do grande benefício e 

essencialidade dos metais nos organismos vivos, a grande maioria dos 

mecanismos de ação ainda permanece desconhecida, principalmente aqueles 

relacionados ao grupo dos metais de transição. Sabe-se que a atividade dos 

complexos metálicos depende do metal, do ligante ou de ambos, mas quando 

eles se envolvem numa matriz complexa, como o organismo humano, a 

compreensão de sua reatividade ainda é largamente desconhecida.  

Os metalofármacos que apresentam o rutênio como átomo central são 

promissores para uso clínico devido à baixa toxicidade se comparados aos 

fármacos à base de platina. Considerando também este aspecto, é importante 

enfatizar que o rutênio é capaz de apresentar muitas das características físico-

químicas do ferro. Assim, o organismo adota mecanismos de detoxificação, 

similares aos relacionados com o excesso do íon ferro, principalmente, através 

da síntese de proteínas transportadoras e quelantes de íons metálicos, entre 

elas, a transferrina e a albumina25, 23.  

Um fator que pode ocasionar maior propensão à toxicidade dos metais 

esta diretamente relacionada ao seu estado de oxidação, uma vez que o átomo 

de rutênio é capaz de atingir vários estados de oxidação em meio fisiológico 

(Ru2+, Ru3+ e Ru4+). Portanto, um dos mecanismos de ação envolvendo os 

complexos de rutênio seria a sua participação em reações de óxido-redução, 

tal como o ferro 23, 41. 

A síntese de complexos de rutênio em diferentes estados de oxidação, 

também tem sido alvo de intensas pesquisas e apresenta algumas vantagens, 

tais como, apresenta rotas sintéticas bem descritas e reprodutíveis, permitindo 

planejamento baseado na afinidade do ligante, reações de transferência de 

elétrons e rápida velocidade de substituição 23.  

A utilização de complexos de rutênio, que apresentam ligante NO, tem 

despertado grande interesse, devido as propriedades fisiológicas apresentadas 

pela molécula de óxido nítrico no organismo. 

Entretanto, sabe-se que concentrações relativamente altas de •NO 

podem reagir com o oxigênio molecular ou o radical superóxido presente no 

ambiente celular, favorecendo a formação de ERNs altamente prejudiciais às 
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macromoléculas, desregulando suas funções biológicas e produzindo danos 

celulares e teciduais. 

 A liberação desses radicais nas células pode promover a clivagem do 

DNA e até induzir a morte celular42, 43. No entanto, a liberação controlada do 

NO dentro de uma célula alvo pode ser uma maneira de destruir células de 

tumores malignos. Foram feitos estudos com o complexo RuCl3(NO)(H2O)2 , o 

qual apresentou fotolabilização do NO, sendo promissor sua utilização em 

terapia fotodinâmica no tratamento de câncer44, 45.  

Outros trabalhos relatados na literatura demonstraram a capacidade 

sequestradora de NO dos complexos de rutênio poliaminocarboxilatos: 

[RuIII(Edta)L], [RuIII(Dtpa)L], [RuIII(Hedta)Cl] e [RuIII(Hedta)(H2O)]46,47, 

produzindo complexos nitrosilados de rutênio (RuIINO-) estáveis em relação às 

substituições e também resistentes às reações de oxidação-redução.  

Contrariamente, buscando o aumento das concentrações relativas de 

•NO, alguns pesquisadores demonstraram o potencial de outras séries de 

complexos de rutênio na liberação do ligante nitrosilo, o que exemplifica a 

versatilidade deste metal de transição. Por exemplo, o complexo de rutênio 

cyclam-nitrosilado (trans-[RuIICl(cyclam)(NO+)]2+) pode ser reduzido à forma 

trans-[RuIICl(cyclam)(NO0)]+ e, consequentemente, liberar a molécula de •NO 

em meio aquoso48. Este tipo de estudo tornou-se bastante relevante à medida 

que as terapias tradicionais começaram a ser desmotivadas devido o uso 

contínuo de nitroglicerina e similares provocar o desenvolvimento de 

resistência e tolerância aos compostos nitratos, além de outros efeitos 

adversos prejudiciais associados49. 

Estudos realizados por diversos autores relacionam a capacidade de 

outra série de complexos de rutênio associado ao ácido nicotínico e derivados 

de interferir na via metabólica do óxido nítrico, inibindo a atividade enzimática 

das óxido nítrico sintases (NOS)50, 51, 52. Neste sentido, uma possível atividade 

relacionada à inibição da produção de •NO é sugerida. A mesma série de 

complexos, citada acima, foi investigada quanto aos efeitos provocados na 

modulação da memória e ansiedade53, 54, na atividade antioxidante e na 

atividade enzimática mitocondrial em diferentes tecidos de ratos Wistar55. 
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Esta classe de complexos de rutênio, contendo ligantes nitrosilos (Ru-

NO) coordenados, tem sido alvo de interesse devido: 

 

a) às propriedades físico-químicas, tais como: a labilidade, a acidez e o 

comportamento redox, devido sua capacidade de ser reduzido e liberado no 

meio; 

 

b) à atividade biológica inerente ao ligante nitrosilo que está relacionada 

a sua concentração no organismo;  

 

c) às propriedades do átomo central do complexo: o metal rutênio e o 

comportamento químico e biológico influenciado por outros ligantes, que não 

somente os nitrosilos presentes na estrutura do complexo56, 57 . 

Portanto, buscando-se como uma possível alternativa 

farmacoterapêutica, a utilização de complexos nitrosilados de rutênio está 

despertando o interesse da comunidade científica, com o objetivo de elaborar 

substâncias que sejam capazes de liberar ou sequestrar a molécula de •NO, 

sendo o uso de complexos metálicos uma promissora estratégia 49, 46, 6, 58.  

Baseando-se nos relatos apresentados na literatura sobre complexos 

nitrosilados de rutênio, foram realizados estudos com os dois complexos de 

rutênio cis-[Ru(bpy)2(SO3)(NO)](PF6)](A) e cis-[Ru(bpy)2(SO3)(H2O)](B), o 

objetivo de avaliar a reatividade e possível interação com o DNA, e o possível 

papel do ligante NO. 

O complexo A vem sendo investigado em diversos contextos 

terapêuticos seja como antiparasíticos a neuroprotetor o que exige maiores 

estudos de reatividade frente a biomoléculas que tal espécie deverá encontrar.  

Estudos realizados com complexos de rutênio na presença e ausência 

do ligante nitrosilados, conforme citado anteriormente, mostraram que há uma 

dependência na clivagem de DNA com a presença da molécula do NO 

coordenado, sem o mesmo não foi observado clivagem, inclusive quando 

irradiados, entretanto não temos evidência do papel direto do NO nessa 

clivagem, que merece posteriores estudos.  
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Também foram realizados estudos com o complexo A que permitiram 

considera-lo promissor para utilização em terapia ou ação microbicida, que 

poderá ser investigada a posteriori, particularmente para Chagas cujo 

complexo A mostrou-se bastante promissor.  
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1.2.     Estrutura do DNA 

O DNA é uma extensa molécula que contém as informações genéticas. 

É responsável pela manutenção dos seres vivos e formação das características 

físicas, além de conter as informações necessárias para a síntese de proteínas 

e RNA (ácido ribonucléico). A estrutura do DNA (ácido desoxirribonucléico) é 

formada por duas cadeias de polinucleotídeos enoveladas em torno de um eixo 

na forma de uma dupla hélice, conforme desvendada por James Watson e 

Francis Crick (1953). 

 

Figura 2.  (I) – Estrutura em dupla hélice do DNA e (II) – Nucleotídeo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                             

                         (I)                                                            (II) 

Fonte: http://www.10emtudo.com.br e http://www.sobiologia.com.br acessado em 

19/12/2013. 

Os nucleotídeos são constituídos por uma base nitrogenada 

heterocíclica, uma pentose e um grupo fosfato (Figura 2-II). As informações 

genéticas estão contidas nas sequências de bases, enquanto o açúcar e o 

fosfato têm um papel estrutural. As bases nitrogenadas são derivadas de anéis 

de purinas e pirimidinas. No DNA, as purinas são adenina (A) e guanina (G) e 

as pirimidinas são citosina (C) e timina (T)19.  

O DNA empregado na maioria dos ensaios in vitro são plasmídeos. 

Esses plasmídeos são moléculas de DNA razoavelmente pequenas, formados 

por fita dupla extracromossomial, sendo encontradas em todas as espécies de 

bactérias. Os plasmídeos variam em estrutura, tamanho, modo e replicação, 

número de cópias por células e habilidade para propagarem-se em diferentes 

http://www.10emtudo.com.br/
http://www.sobiologia.com.br/
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bactérias. No entanto, possuem três características comuns, tais como, marca 

seletiva, origem de replicação e sítio múltiplo de clonagem59.  

A marca seletiva refere-se a genes que são resistentes a antibióticos, 

conferindo-lhes seletividade dos que foram transformados, ou seja, dos que 

tiveram DNA inserido no citoplasma, daqueles não transformados. Para esta 

seleção é adicionado o antibiótico adequado, que permitirá diferenciar o 

transformado (resistente ao antibiótico) do não transformado (sensível ao 

antibiótico). A origem de replicação é a região rica em AT, que formam a 

sequência GATC (sítio de metilação da Adenina). Já o sítio múltiplo de 

clonagem é o local onde o inserto é incorporado ao vetor de clonagem. 

O DNA plasmidial é obtido comumente da bactéria Escherichia coli. O 

processo de transformação bacteriano utilizado na Biologia Molecular ocorre in 

vitro, e pode ser afetado pelo tamanho e conformação da molécula de DNA a 

ser introduzida. O DNA introduzido na bactéria geralmente é obtido 

comercialmente, dessa forma trabalha-se com um DNA conhecido e com 

sequenciamento de pares de bases específico. Plasmídeo pequeno são mais 

facilmente introduzidos em células competentes, que são células hábeis a 

captar DNA externo59.  

A atração do DNA pelas células bacterianas, em condições naturais, é 

muito rara, devido à repulsão eletrostática, no entanto são utilizadas duas 

técnicas para tornar as células competentes, hábeis a captar DNA externo, que 

são choque térmico, que neutraliza as cargas negativas do DNA e 

eletroporação, que desestabiliza a membrana externa, as duas técnicas 

provocam a formação de poros, permitindo a entrada do DNA na célula. 

O isolamento do DNA plasmidial é um processo básico e fundamental 

para clonagem molecular. Existem muitas técnicas para realizar o isolamento, 

porém apenas um tipo de DNA é obtido por extração. A purificação consiste na 

separação de restos de células e proteínas, principalmente das DNases, que 

provocam a degradação do DNA. O DNA resultante é concentrado por 

precipitação e mantido em solução aquosa60, 61.  

Quando intactas, as fitas do DNA plasmidial estão altamente tensionada, 

mantendo-se na forma superenovelada (FI) ou DNA fita dupla. Quando o 

plasmídeo superenovelado sofre uma ou mais quebras em uma das fitas há um 
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relaxamento em sua estrutura “super helicoidal” convertendo o plasmídeo para 

sua forma circular aberta (FII). No entanto, caso ocorra uma quebra dupla ou 

duas quebras simples o plasmídeo assume uma forma linear (FIII)62(Figura 3-

(I)). A identificação dessas formas pode ser feita através da aplicação da 

técnica de eletroforese em gel conforme apresentado na figura abaixo (Figura 

3-(III)), devido apresentar diferente mobilidade eletroforética. 

 

Figura 3. Ilustração (I) e micrografia (II) das três formas do DNA plasmidial (acima) e a 

sua diferenciação após eletroforese em gel de Agarose (III)63. 

 

 

                                                                                                        (I)  

 

 

 

                                                                                                         (II) 

  

 

 

                                                                                                         (III) 

 

Fonte: T. Bortolotto,  Interação e clivagem de DNA por novos complexos de cobre (II) 

derivados de tetraciclinas e 1, 10-fenantrolina, Mestrado em Biotecnologia, 

Departamento de Química, Universidade Federal de Santa Catarina, Florianópolis, 

110, 2011. 

 

Baseando-se nos estudos realizados e identificando o relevante papel 

dos complexos metálicos como possíveis compostos terapêuticos, observou-se 

a importância dos estudos de interação de complexos metálicos com DNA, 

visando ao desenvolvimento de possíveis nucleases sintéticas, bem como 

analisando possíveis rotas de ação anticâncer ou microbicida, que tais 

compostos podem apresentar. 



15 

 

1.2.1. Complexos Metálicos e DNA  

O desenvolvimento de complexos metálicos capazes de interagir com 

DNA e proteínas é uma área de crescente interesse, os quais podem vir a se 

tornar ferramentas terapêuticas.  

As características dos complexos metálicos, tais como estado de 

oxidação variável, ligantes e reatividade permitem gerar uma série de 

compostos com diversas variações ao nível de carga, geometria e 

propriedades cinéticas e termodinâmicas64, dessa maneira é possível projetar 

moléculas que atinjam alvos específicos ou apresentem reatividade mais 

seletiva. Em quimioterapia é necessário que esse complexo seja 

suficientemente inerte, para penetrar na célula e serem ativados apenas no 

alvo específico. 

Outra característica dos complexos metálicos que os torna interessante 

nos estudos de interação com o DNA, é o fato do metal apresentar carga 

positiva, tornando-o susceptível ao ataque nucleofílico. Aminoácidos e ácidos 

nucleicos tornam-se potencialmente interessantes, pois devido à presença de 

pares de elétrons livres na sua estrutura permitem a interação com o complexo 

metálico tornando-se uma das formas de interação entre o complexo metálico e 

o DNA65. 

Quando o ataque nucleofílico ocorre diretamente no metal, o nucleófilo 

se liga diretamente a ele formando parte da esfera de coordenação interna 

(Figura 4 – A), no entanto quando o ataque ocorre sobre o átomo de um ligante 

a interação será do tipo esfera externa (Figura 4 – B)66. A coordenação de 

esfera externa também poderá ocorrer pelo estabelecimento de ligação não 

covalente (Figura 4 – C) como ligações de hidrogênio entre o DNA e o ligante, 

não dependendo de reações de substituição nucleofílica. 
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Figura 4. Formação de adutos no DNA através de ataque nucleofílico, envolvendo o  

complexo metálico e o DNA, resultando em coordenações de esfera interna (A) e 

externa (B) ou interação de esfera interna resultante do estabelecimento de ligações 

não-covalentes (C)67. 

  

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: T. Theophanides, J. Anastassopoulou and G. Demunno  Metal-DNA 

Interactions, Vol.  Springer, p. 285, 2003. 

 

A formação de adutos entre o complexo e o DNA, provoca uma serie de 

modificações na sua estrutura conformacional, como torção que permite à 

ligação de um agente alquilante bifuncional a duas bases adjacentes da 

mesma cadeia, a rotação de bases sobre o esqueleto do açúcar-fosfato ou a 

desnaturação local (Figura 5) resultado na desestabilização da molécula68. 

Essa desestabilização permite que a célula seja inativada pela ação do 

complexo, conduzindo inclusive a morte celular.  

 Existem outros tipos de interação que não resultam em interação 

covalente, quando o complexo metálico apresenta ligante orgânico poderá 

ocorrer intercalação com o DNA dependendo da existencia de estrutura 

aromática planar, capazes de originar empilhamento π-π entre os átomos de 

nitrogênio da base nitrogenada. Sendo que nesse tipo de interação o complexo 

poderá se posicionar entre duas bases adjacentes, o que provoca a 

desestabilização da dupla hélice e consequente distorção, essa distorção 

também poderá ocorrer pela interação entre os sulcos menor e maior do DNA 

(Figura 5). 
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Figura 5. Formas de interação entre complexos metálicos e DNA sem a formação de 

ligações covalentes69.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: B. M. Zeglis, V. C. Pierre e J. K. Barton,  Metallo-intercalators and metallo-

insertors, Chemical Communications, 4565, 2007. 

 

Moléculas que apresentam duas unidades com capacidade intercalante 

são conhecidas como agentes intercalantes bifuncionais, como exemplo a 

cisplatina70, quando apresenta apenas um sítio de ligação é conhecido como 

agente intercalante monofuncional, como exemplo a mitomicina C71, 72. Estudos 

mostraram que não existe interação por cada pares de bases, mas no máximo 

entre pares de bases alternados, de acordo como o principio da exclusão de 

moléculas adjacentes (Neighbour exclusion principle)73. O princípio da exclusão 

indica que ocorrerá um processo de interação negativa, em que a interação de 

um composto em determinado local, provocará a alteração da conformação do 

DNA, diminuindo a interação nos sítios de ligações adjacentes70. 

 

 

 

 

 

 

 

INTERCALAÇÃO                     INSERÇÃO              INTERAÇÃO POR SULCOS 
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Figura 6. Desenovelamento e alongamento da hélice dupla de DNA provocados pela 

interação com agentes intercalante mono e bifuncionais68.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: G. Lenglet e M.-H. David-Cordonnier,  DNA-destabilizing agents as an 

alternative approach for targeting DNA: mechanisms of action and cellular 

consequences, Journal of Nucleic Acids, 2010. 

Um processo semelhante a intercalação no DNA é o processo de 

inserção (Figura 5) onde o complexo metálico provoca o afastamento de um 

par de base para o exterior da dupla hélice e insere-se no espaço formado, 

com o seu ligante planar fazendo a substituição das bases afastadas pelo 

empilhamento π-π. Esse tipo de interação é interessante quando os pares de 

base estão termodinamicamente desestabilizados, resultantes de erros de 

emparelhamento69. 

A terceira forma de interação não-covalente com o DNA é  a interação 

por sulcos (Figura 5). Esse tipo de interação não exige alterações 

conformacionais significativas podendo ser comparado como o modelo enzima-

substrato, contrariamente ao modo de intercalação que exige a formação de 

uma cavidade na dupla hélice. A ligação por sulcos ocorre através de  

interação eletrostática, hidrofóbicas e van der Waals74.  

A clivagem de DNA poderá ocorrer pela quebra de suas ligações 

fosfodiester, ligações das bases nitrogenadas ou pela desoxirribose. Os danos 

na estrutura do DNA podem ocorrer principalmente pela oxidação da 

desoxirribose ou das bases, devido possuir vários locais susceptíveis ao 

ataque de espécies oxidativas75. A hidrólise da ligação fosfodiester é também 

um mecanismo de clivagem de DNA, provocado por nucleases biológicas.  
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Conforme a característica apresentada pelo complexo metálico o 

mecanismo de clivagem induzido poderá ser hidrolítico, oxidativo ou ambos. 

Quando a clivagem é hidrolítica (Figura 4 – A), os centros metálicos 

podem coordenar moléculas de água facilitando a interação com a ligação 

fosfodiéster do DNA e o ataque nucleofílico ao átomo de fosforo76.  

No mecanismo oxidativo (Figura 4 – B) ocorrerá a formação de espécies 

radicalares a partir da reação  entre o núcleo metálico e as espécies reativas 

de oxigênio e que podem ser fotoinduzida ou desencadeada pela atividade 

redox do metal77. As espécies reativas produzidas podem atacar 

preferencialmente as bases nitrogenadas e o DNA78. O rompimento da fita 

ocorre pela retirada de um átomo de hidrogênio da desoxirribose a qual produz 

um radical centrado no carbono do açúcar que pode sofrer rearranjo, 

consequentemente provocando o rompimento da fita de DNA79. 

 

Figura 7. Mecanismo de clivagem de DNA por via hidrolítica (I)78 e oxidativa (II)79.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: M. J. Belousoff, L. Tjioe, B. Graham e L. Spiccia,  Synthesis, X-ray crystal 

structures, and phosphate ester cleavage properties of bis(2-pyridylmethyl)amine 

copper(II) complexes with guanidinium pendant groups, Inorganic Chemistry 

Communications, 47, 8641, 2008; J. Tan, B. Wang e L. Zhu,  DNA binding and 

oxidative DNA damage induced by a quercetin copper(II) complex: potential 

mechanism of its antitumor properties, Journal of Biological Inorganic Chemistry, 14, 

727, 2009. 

 

                      (I)                                                                    (II) 
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Uma série de pesquisas sobre os efeitos de metalocompostos tem sido 

desencadeada e vários complexos têm sido sintetizados e avaliados quanto a 

sua atividade antineoplásica devido sua interação com DNA80, 81.  Compostos 

que possuem a capacidade de clivar o DNA são chamados de nucleases 

sintéticas. As nucleases são enzimas capazes de clivar, ou quebrar a ligação 

fosfodiéster da molécula de DNA82. Sua descoberta foi fundamental no 

desenvolvimento da tecnologia do DNA recombinante, em técnicas de 

sequenciamento de DNA e mapeamento genético. Por esta razão, cada vez 

mais se tem buscado o desenvolvimento e síntese de enzimas modelo83. 
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2. JUSTIFICATIVAS E OBJETIVOS 

 

Devido a similaridade química do rutênio com o ferro, foram realizados 

inúmeros estudos de interação de complexos de rutênio com proteínas e DNA, 

esses estudos permitiram identificar a interação com proteínas, tais como a 

albumina e a transferrina25, 23. Todavia, o DNA ainda tem sido encarado como 

um dos principais alvos desta classe de compostos, pois inúmeros estudos 

mostraram  a capacidade de interação desses complexos com o DNA84.   

Estudos sobre o mecanismo de ação destes complexos de rutênio se 

tornam importantes, para que se possa definir seu real potencial clínico e na 

busca de um metalocomposto menos tóxico, contribuindo para o 

desenvolvimento de um novo fármaco antitumoral com propriedades 

complementares àquelas exibidas pelos fármacos em uso clínico.   

A liberação de NO por fotoindução ou a redução eletroquímica do cátion 

nitrosônio (NO+) coordenado ao metal são algumas das propostas terapêuticas 

já descritas para os complexos nitrosilados de rutênio, outra característica 

relevante para área farmacológica é a capacidade desses complexos liberarem 

o ligante NO, ocasionando muitas vezes, danos irreversíveis ao DNA e a 

estrutura celular. 

Todavia, a principal característica destas substâncias está associada a 

capacidade do •NO em reagir com metais, gerando complexos estáveis, 

despertando interesse na sua utilização na área biológica6, 85,  86. No entanto, 

há pouca descrição na literatura sobre o efeito de compostos doadores de NO 

sobre o DNA, apesar do crescente emprego desses tipos de compostos em 

ensaios biológicos e estudos de seu papel no controle do câncer. Trata-se 

desta forma de um tema importante de ser avaliado e cujo potencial 

mecanismo de interação merece ser investigado.  

Sabendo-se que complexos de rutênio tem sido alvo de 

estudosbiológico, foram utilizados dois complexos metálicos de rutênio com a 

finalidade de investigar a reatividade desses complexos e o possível papel do 

óxido nítrico. Considerando que substâncias nitrosiladas de rutênio análogas às 

estruturas destes complexos apresentam importantes propriedades biológicas, 

como a baixa toxicidade25, 23 e a capacidade de atuarem como doadores de 
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óxido nítrico, demonstrando uma resposta hipotensiva in vivo dentre outras 

promissoras atividades, teve-se a motivação deste estudo25, 23, 48. 

Este trabalho tem como objetivo avaliar a reatividade dos complexos de 

rutênio cis-[Ru(bpy)2(SO3)(NO)](PF6)(A) e cis-[Ru(bipy)2(SO3)(H2O)](B) frente 

ao DNA, empregando-se DNA plasmidial pBR322, DNA genômico de salmão e 

DNA de Timo de vitela (DNA-ct). Investigar o tipo de interação ou mecanismo 

de clivagem promovida pelos dois complexos nos ácidos nucléicos, o que pode 

contribuir para melhor compreensão de seus efeitos biológicos estudados até o 

momento.  

As reações também foram realizadas na presença de captadores de 

radicais livres com o objetivo de entender a possível geração de radicais. 

Adicionalmente foram realizados testes comparativos entre a interação do 

complexo com DNA na ausência e presença de radiação ultravioleta. Testes 

comparativos de reatividade foram realizados com adição de glutationa e 

peróxido de hidrogênio como agentes de relevância biológica. Titulações 

espectrofotométricas foram conduzidas com amostras de complexo/DNA, e 

outras caracterizações espectrofotométricas e eletrométricas realizadas 

isolando-se o DNA incubado com complexo.  

Também foi realizado teste de viscosimetria para avaliar o modo de 

interação do complexo com o DNA, microscopia de força atômica (AFM) que 

indicaram as modificações decorrente no DNA devido a interação do complexo 

e ressonância paramagnética eletrônica (EPR), que indicará o possível 

surgimento de radicais livre gerados pelo complexo.  Tais estudos buscam 

agregar conhecimento e detalhamento dos possíveis mecanismos moleculares 

que estes compostos podem apresentar em meio biológico. 
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 3.  PARTE EXPERIMENTAL 

3.1. Reagentes 

Todos os reagentes químicos foram de pureza analítica e utilizados sem 

qualquer purificação prévia. A água utilizada em todos os procedimentos foi 

obtida de um equipamento de ultrapurificação de água (Direct Q® 3UV com 

bomba da MILLIPORE). 

3.2. Complexos Metálicos 

Os estudos de interação com DNA foram realizados utilizando os 

seguintes complexos cis-[Ru(bpy)2(SO3)(NO)](PF6)(A) e cis-

[Ru(bpy)2(SO3)(H2O)](B). Estes complexos foram sintetizados e caracterizados 

conforme procedimento descrito na literatura36. A escolha desse sistema foi 

motivada devido ao crescente número de promissoras atividades biológicas 

descritas por colaboradores do grupo de Bioinorgânica da UFC, além do fato 

deste sistema apresentar propriedades eletroquímicas atrativas tais como 

potencial de redução do NO+ alcançável em meio biológico e reação com 

biotióis36. 

 

Figura 8.  Estrutura dos complexos cis-[Ru(bpy)2(SO3)(NO)](PF6)](A) e cis-

[Ru(bpy)2(SO3)(H2O)](B). 

                                                 PF6
- 

                    

                          

 

 

 

 

 

Fonte: Elaborado pelo autor. 

 

 

3.3. DNA Plasmidial 

Para realização dos experimentos foi utilizado como modelo de molécula 

de DNA, o plasmídeo pBR322 que apresenta o tamanho de 4.361 pares de 
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bases, sendo sua massa molar de 2,83 x 106 Dalton. O plasmídeo foi obtido 

comercialmente da New England Biolabs® Inc e posteriormente amplificado em 

bactéria E.Coli, que foi isolado utilizando o kit QIAprep Spin Miniprep da 

QIAGEN seguindo protocolo padrão do fabricante (Figura 9). A qualidade e 

concentração do DNA foram determinadas empregando-se espectroscopia na 

região do ultravioleta e eletroforese em gel. 

Foi realizado o teste de verificação da presença de proteínas na amostra 

utilizando a razão A260/A280, como parâmetro onde se obteve o valor de 1,9 

indicando que a amostra apresentava-se livre de proteínas. 

 

Figura 9. Esquema do método de extração de DNA do kit QIAprep Spin Miniprep kit 

da QIAGEN, sendo empregada a rota da esquerda em centrífuga. Figura adaptada da 

QIAGEN Handbook, 2012.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Figura adaptada da QIAGEN Handbook, 2012.  

 

As amostras de DNA foram visualizadas em gel de agarose 0,8% em 

tampão TAE e analisadas após aproximadamente 2 horas de incubação com 

GelRed™ da Biotium, alternativa mais segura que o brometo de etídio, 

empregando-se fotodocumentador Bio-Rad Universal Hood II. Foi utilizado 

marcador de fita linear, Ladder, marcador 1 Kb de DNA linear da Life 
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Technologies, InvitrogenTM. Este marcador auxilia na determinação do tamanho 

dos pares de bases correspondentes ao tamanho da fita totalmente clivada, ou 

seja, FIII, para comparação com a possível clivagem do DNA pelos complexos 

metálicos utilizados. Seu emprego se torna importante para melhor 

identificação da formação da fita III, cujo tamanho deve ser de 

aproximadamente 4.4 Kb (kilobases), descriminando inclusive outros tipos de 

interação com DNA e atividades exonucleases. Para realização da eletroforese 

foi utilizado a potência constante de 70V o que origina corrente de 

aproximadamente 53mA, nesta tensão o tempo de corrida foi de 

aproximadamente 1 hora. 

 

3.3.1. Eletroforese em gel de Agarose  

A eletroforese em gel de agarose consiste no método padrão usado para 

separar, identificar, analisar, caracterizar e purificar fragmentos de DNA. A 

técnica é simples, rápida e capaz de separar misturas de fragmentos de DNA 

que não podem ser separados por outros métodos, tais como centrifugação 

com densidade de gradiente ou por velocidade de sedimentação87. A 

localização do DNA no gel pode ser determinada diretamente pelo emprego do 

corante seletivo.  

As bandas no gel são marcadas principalmente por brometo de etídio 

em baixa concentração, que fluoresce ao se intercalar na dupla fita do DNA. No 

entanto, a adição prévia de brometo de etídio no gel, causa o retardamento da 

corrida, sendo necessária a utilização de um fator de correção para calcular a 

quantidade total de DNA na corrida, já que a forma I (superenovelada) tem sua 

mobilidade reduzida devido a adição do intercalante88.  

Concentrações de até 1 ng de DNA podem ser visualizadas por exame 

direto do gel empregando luz ultravioleta dependendo do agente intercalante, 

no caso deste trabalho preferiu-se usar o GelRed™, ao invés do brometo de 

etídio por ser mais sensível a traços de DNA e bem menos tóxico ou 

mutagênico. Para que a molécula de DNA seja analisada através desse 

método é necessário que ela seja exposta a um campo elétrico, onde migrará 

para o eletrodo na velocidade ou mobilidade eletroforética, proporcional a força 

do campo e a carga líquida da molécula.  
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A mobilidade eletroforética é também inversamente proporcional ao 

coeficiente friccional da molécula, que, por sua vez, é função do tamanho e 

forma da molécula, e da viscosidade do meio (ZE = vf). Portanto, uma mistura 

de moléculas diferentes pode ser separada eletroforeticamente com base no 

tamanho da molécula, forma ou conformação da molécula e magnitude das 

cargas elétricas líquida na molécula. Ao serem aplicadas na mesma posição 

num campo elétrico, as moléculas serão separadas em bandas e migrarão a 

velocidades diferentes para posições diferentes no meio89.  

Sob condições fisiológicas, os grupos fosfatos dos ácidos nucléicos 

encontram-se ionizados. Cadeias de polinucleotídeos de DNA e RNA são 

chamadas de poliânions e migram para o eletrodo positivo (ânodo) quando 

colocados em campo elétrico. Devido à natureza repetitiva dos fosfatos, o DNA 

dupla fita possuem aproximadamente a mesma relação de massa e carga 

líquida. A viscosidade aparente do meio pode ser determinada pelo tamanho 

dos poros do meio através da concentração de agarose empregada89. 

A agarose é um polissacarídeo extraído de certos gêneros de algas 

vermelhas do gênero Rhodophyceae. Este polissacarídeo consiste na repetição 

do dissacarídeo formado entre os resíduos de β-D-galactose (ligado pelas 

posições 1,3) e 3,6-anidro-α-L-galactose (ligado pelas posições 1,4), como 

representado na Figura 10 (A). Quando dissolvida em água fervente e depois 

resfriada, forma um gel com o aspecto representado na Figura 10 (B).  

A composição do gel é formada por duplas hélices que se unem 

lateralmente para formar filamentos relativamente finos, formando, assim, 

poros. Os tamanhos dos poros variam de acordo com a concentração do gel, 

ou seja, quanto mais concentrado o gel agarose, menor o tamanho dos poros. 

Essa característica permite determinar o tamanho das moléculas de DNA com 

a concentração do gel de agarose, de forma que se consiga uma separação 

eficiente. 
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Figura 10. Estrutura da agarose. (A) Estrutura química da unidade de repetição da 

agarose; (B) Malha formada pelo gel polimerizado90. 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: F. M. Ausubel, Short protocols in molecular biology : a compendium of methods 
from Current protocols in molecular biology, Wiley, New York, 2002, p. 1512. 

 

No entanto, não só o tamanho da molécula de DNA é importante na 

separação num gel de agarose, mas também a forma desta molécula. O DNA 

plasmidial pode se apresentar em três formas distintas e designadas como F I, 

F II e F III. Quando intacta a forma (FI) apresenta-se tensionada sendo 

designada como superenovelada, quando sofre quebra em uma das fitas é 

chamada circular aberta (FII), estando clivada em um único ponto, no entanto, 

quando ocorre a quebra em uma das fitas ou quebra em duas fitas simples, a 

forma será designada como fita linear (FIII) o plasmídeo foi linearizado62. 

Apesar destas formas de DNA possuirem o mesmo tamanho, migram com 

velocidades diferentes quando submetidas a uma diferença de potencial devido 

sua distinta conformação ou compactação. 

A preparação dos géis de agarose foi feita a partir da completa 

dissolução, sob aquecimento em forno de microondas, da quantidade 

necessária de agarose para um gel com concentração de 0,8 % (m/v), em 

tampão TAE 1X (Tris 89 mM, ácido acético 89 mM, EDTA 2 mM – pH 8,0 ) ou 

TBE 1X (Tris 89 mM, ácido bórico 89 mM, EDTA 2 mM – pH 8,0 ).  

A mistura gelificante ainda quente aproximadamente 50ºC, foi despejada 

no molde da cuba eletroforetica (modelo Sub-Cell® GT, BioRad) e inserido o 

pente gerador dos poços, a cuba foi deixada em repouso para total 

solidificação por aproximadamente 30 min à temperatura ambiente, em seguida 

a cuba foi colocada por mais 1h em refrigerador para melhorar e garantir a 

solidificação. Em seguida foi retirado o pente gerador dos poços e adicionado o 
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(A)                                                   (B)  

Tampão TAE ou TBE na cuba. O tampão utilizado na preparação do gel deverá 

ser o mesmo que será adicionado na cuba eletroforética91. 

As amostras foram preparadas conforme descrito na literatura91. Foram 

aplicados cuidadosamente 12 μL de cada amostra nos poços do gel, Figura 11, 

em seguida foi aplicado uma tensão constante de 70V por aproximadamente 1 

hora, ou até que a frente de migração do Loading Buffer atingisse o final do gel. 

Para esses experimentos foi utilizada a fonte de corrente contínua Apelex 

modelo PS 305. 

 

Figura 11. Cuba de eletroforese. 

 

 

Fonte: www.bio-rad.com/en-us/product/wide-mini-sub-cell-gt-cell acessado em 

10/10/2013. 

As imagens dos géis foram registradas utilizando um sistema de 

fotodocumentação eletrônico e as frações de cada forma de DNA foi 

quantificada por densitometria (Figura 12) utilizando o Software Quantity One 

4.6.9 Basic (Bio-Rad Laboratories, Inc.). Em todos os ensaios empregou-se um 

ou mais controles negativos, essas amostras são submetidas às mesmas 

condições das amostras sob análise, porém sem adição do complexo metálico. 

 

Figura 12. Imagem do equipamento de fotodocumentação (A) Gel de Agarose após 

eletroforese (B). 

 

 

              

          

Fonte: www.bio-rad.com/pt-br/product acessado em 12/10/2013.                                        

http://www.bio-rad.com/en-us/product/wide-mini-sub-cell-gt-cell
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3.3.2. Testes de Clivagem de DNA 

Os teste realizados para verificar a eficiência de clivagem de DNA pelos 

complexos foram realizados através da incubação de diferentes concentrações 

do complexo variando de 5µM até 240µM, empregando-se cerca de130 ng de 

DNA superenovelado (pBR322), num volume final de reação de 12 μL, o que 

corresponde a uma concentração de DNA de 43 μM em pares de bases (pb).  

Foram realizadas medidas de eletroforeses em gel de agarose com o 

objetivo de verificar os efeitos de interação do complexo com DNA sob diversas 

condições. Foram realizadas eletroforeses comparando ausência e exposição à 

irradiação ultravioleta por 2h, e os efeitos provocados devido a variação de 

concentração. Nos ensaios de irradiação foram utilizadas duas lâmpadas 

ultravioleta de 350 nm por um período de 2 horas. Dessa forma foi possível 

determinar a concentração final do complexo ideal para os ensaios seguintes, 

sendo encontrado o valor de 100µM em pH 7,0 (0,02 M de tampão Tris-HCl) e 

2 horas de exposição em luz UV (350nm).   

Ao término do período de incubação as reações foram interrompidas 

pela adição de 5 μL de tampão de corrida Loadding Buffer 5X concentrado 

(EDTA 0,25 M, glicerol 50% e azul de bromofenol 0,01% - pH 8,0) e em 

seguida aplicada as amostras nos poços formados no gel.  

O tampão de corrida utilizado tem a função de aumentar a viscosidade 

da amostra permitindo que a amostra permaneça no fundo do poço do gel e 

não se misture e difunda com o tampão da cuba quando a voltagem for 

aplicada ao sistema. Este tampão possui o corante azul de bromofenol que 

possibilita a visualização do andamento da corrida permitindo garantir o que o 

DNA está migrando no gel. Em seguida, as amostras foram submetidas à 

eletroforese em gel de agarose por aproximadamente 1 hora, sob tensão 

constante de 70V e corrente variável de 53-64 mA. 

 

3.3.2.1. Efeito da Concentração e Exposição à Luz Ultravioleta(UV) 

Foram realizadas eletroforeses comparando ausência de irradiação e 

sob irradiação UV por 2 horas, associada a variação de concentração, com o 

objetivo de comparar o efeito da irradiação e os efeitos provocados devido 

aumento da concentração dos complexos nas amostras. Para irradiação das 
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amostras foram utilizadas 2 lâmpadas com radiação ultravioleta RPR 350 nm, 

Ct 06405 da Brantord, USA. O sistema utilizado para a irradiação foi um 

fotoreator, onde as lâmpadas são dispostas em circulo, as amostras são 

colocadas no meio do equipamento para que sejam irradiadas uniformemente.  

No entanto, antes de inserir as amostras no reator, as lâmpadas foram 

ligadas 30 minutos antes para que tivéssemos a estabilização do sistema. 

Foram utilizados microtubos marcados para verificar se as amostras estavam 

evaporando devido o aquecimento provocado pelas lâmpadas, dessa forma foi 

possível confirmar que as amostras não estavam evaporando 

significativamente durante o experimento. As analises das corridas 

eletroforéticas foram realizadas em temperatura ambiente aproximadamente 

26ºC. 

 

3.3.2.2. Adição de Peróxido de Hidrogênio 

Com o objetivo de verificar se os complexos apresentariam clivagem de 

DNA na presença de peróxido de hidrogênio, através da geração de radicais 

livres, foram incubados os complexos A e B nas concentrações 

correspondentes a 5µM, 15µM, 30µM, 60µM, 180µM e 240µM, sendo usada a 

concentração de 45 mM de peróxido de hidrogênio, baseando-se em valores 

empregados na literatura91. Foram realizados experimentos nessas condições 

tanto na ausência de irradiação, como sob irradiação ultravioleta 350 nm por 2 

horas. 

 

3.3.2.3. Inibidores de Radicais Livres 

Para tentar compreender o possível mecanismo de clivagem de DNA, 

foram realizados ensaios de clivagem, adicionando uma série de inibidores de 

radicais92, conforme descritos na literatura. Os ensaios foram realizados com 

adição de 20mM de inibidores de radicais livres em cada amostra, sendo a 

concentração de 20µM para os complexos A e B. 

- Catalase: Provoca desproporcionamento do H2O2 e formação do ânion 

superóxido; 

- Histidina: Supressor de oxigênio singlete (1O2);  

- Manitol: Sequestrador de radicais hidroxila; 
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-Superóxido Dismutase (SOD): Sequestrador de radicais ânions 

superóxido; 

-TEMPO (N-oxil-2,2,6,6- tetrametilpiperidina): sequestrador de espécies 

reativas de oxigênio, radicais carbono e metalo-centrados93 . 

 

3.3.2.4. Efeito da adição de Glutationa  

Foram realizados ensaios com adição de 0.1, 0.5, 1.0, 3.0, 7.0 e 10mM 

de glutationa, ausência de irradiação e sob irradiação por 30min, com o 

objetivo de verificar o efeito da adição de glutationa como potencial 

sequestrador de radicais hidroxila e oxigênio singlete. 

 A concentração de complexo utilizada foi de 100µM, onde em ensaios 

anteriores nessa concentração foi verificada a completa formação da forma F II 

(forma circular relaxada).  No entanto, a utilização de glutationa apresenta 

limitação em relação ao complexo A, pois devido a presença do ligante NO+ 

ocorrerá reação entre o complexo e a glutationa, promovendo liberação de NO. 

No entanto, foram utilizados outros inibidores de radicais livres, como histidina 

(sequestrador de oxigênio singlete) e o manitol (sequestrador de radicais 

hidroxilas), que permitem determinarmos melhor o efeito da liberação de 

radicais livres na possível clivagem do DNA.    

 

3.3.2.5. Efeito da força iônica  

O efeito da força iônica na clivagem de DNA plasmidial pelo complexo foi 

investigado pela adição de concentrações crescentes de cloreto de sódio 

(NaCl) (0 a 250mM). Com esse ensaio foi possível verificar a influência das 

interações eletrostáticas na interação/clivagem de DNA pelos complexos A e B. 

 

3.3.2.6. Presença de intercalantes de sulco maior e sulco menor 

Com o objetivo de investigar por qual dos dois sulcos está ocorrendo a 

interação e consequentemente a clivagem do DNA pelo complexo foram 

utilizados dois intercalantes de sulco, o verde de metila (methyl green) 

(M)(sulco maior) e H 33258 (H) (sulco menor). 

A concentração utilizada foi de 100µM de complexos e para os 

intercalantes foram utilizados controles na ausência e presença dos 
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intercalantes na concentração de 2µM e 20µM do intercalante (H), que mesmo 

em baixas concentrações ainda interage fortemente ao DNA pelo sulco menor. 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

Estrutura do intercalante Methyl Green             Estrutura do intercalante H 33258 

 

3.3.3. Titulação espectrofotométrica 

Os espectros eletrônicos nas regiões do visível e do ultravioleta foram 

obtidos em um espectrofotômetro de arranjos de diodos da marca Hewlett-

Packard modelo 8453, acoplado a um computador Pentium 166MHz.  

Para analisar a interação do complexo com DNA de salmão foram 

realizadas titulações espectrofotométricas. A reação foi preparada em tampão 

Tris-HCl 50mM pH 7,0, empregando-se 20µM do complexo em uma cubeta de 

quartzo. Obteve-se o espectro eletrônico na região do ultravioleta e visível do 

complexo na faixa de 200 a 600nm e suas alterações com a adição de 

concentrações crescentes de DNA de Salmão variando-se de 19µM a 112µM 

de DNA.  

A medida foi realizada ao adicionar o DNA e após cinco minutos de cada 

adição feita a leitura do espectro eletrônico. Comparativamente foi realizada a 

análise dos espectros eletrônicos dos complexos A e B na presença de DNA, 

sendo que o DNA foi adicionando no início da reação e posteriormente, as 

amostras foram irradiadas. 

 

3.3.4. Eletroquímica 

Empregou-se técnica eletroquímica de voltametria cíclica utilizando um 

eletrodo de trabalho de carbono vítreo, o eletrodo de referência foi de Ag|AgCl 

e como eletrólito foi utilizado 0,1M de tampão fosfato em pH 7,4 no sistema 
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BASi Epsilon-EC-Ver.2.00.71-USB. A técnica empregada tem o objetivo de 

avaliar a interação de 100µM do complexo com 1mM de DNA de salmão, 

através da medida do potencial do complexo antes da adição do DNA e após 

sua adição, em seguida iniciou-se o processo de exposição à irradiação 

ultravioleta 350 nm por até o máximo de 90 min checando-se o voltamograma a 

cada 30 minutos.   

 

3.3.5. Isolamento de complexo e DNA em coluna de exclusão 

Utilizando espectrofotometria foi realizada a investigação de modificação 

de 100µM de DNA de salmão com 500µM de complexo sob diferentes 

condições em colunas de exclusão, o volume total utilizada foi de 75µL. Foram 

utilizadas amostras contendo apenas o complexo, complexo/DNA, 

complexo/DNA/glutationa e complexo/DNA irradiado por 2h as quais foram 

analisadas antes e após serem aplicadas em colunas de exclusão do tipo Micro 

Bio-Spin® P6 Bio-Rad, empregando protocolo descrito pelo fabricante. 

 

3.3.6. Estudos de interação com DNA 

Para a determinação dos coeficientes de extinção molares relativos aos 

complexos A e B, adquiriram-se os espectros de soluções de cada um destes 

compostos, a várias concentrações (entre 11 e 20 μM) em tampão Fosfato, pH 

7,4, na região do UV-visível (entre 200 e 600 nm). Os espectros foram obtidos 

utilizando um espectrofotómetro Varian Cary 5000 UV-Vis-NIR 

Spectrophotometer de feixe duplo e utilizados na determinação dos 

coeficientes de extinção molar por aplicação da equação: 

                                   A=ε·l·c                                        (1) 

Baseada na lei de Lambert-Beer, em que A corresponde à absorvância, 

ε (mol-1·L·cm-1) ao coeficiente de extinção molar, ℓ (cm) ao percurso óptico e c 

(mol·L-1) à concentração da espécie.  

De forma a caracterizar a interação dos complexos A e B com o DNA, foi 

determinada a variação da absorbância dos compostos a 323 nm e 454 nm, 

respectivamente como resultado da adição de DNA de salmão. Para investigar 

esse efeito prepararam-se soluções de cada um dos complexos na 

concentração de 20 μM, em tampão fosfato 2mM, pH 7,4. Adquiriram-se os 
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espectros de cada diluição das soluções, na ausência e na presença de 

concentrações crescentes de DNA de salmão. 

Para a determinação das constantes de afinidade dos compostos com o 

DNA, repetiu-se o procedimento anteriormente descrito, com base em 

espectros resultantes de titulações UV de soluções de cada um dos complexos 

com uma solução de DNA de salmão. A concentração utilizada dos complexos 

foi de 20µM e determinadas por aplicação da equação 1 e dos coeficientes de 

extinção molar, determinados para cada composto. 

 

           (2) 

 

Onde, [DNA] corresponde a concentração de DNA por nucleotídeo, εf ao 

coeficiente de extinção molar dos complexos na forma livre, εb  ao coeficiente de 

extinção molar dos complexos ligados ao DNA, εA ao coeficiente de extinção 

molar aparente, dado por Abs/[complexo], e Kb à constante de ligação94. Os 

ensaios foram realizados em triplicata. 

 

  3.3.7. Medidas de Viscosidade 

O movimento de partículas sobre uma superfície estacionária é inibido 

pela fricção, a alteração no movimento da partícula, caso essa partícula esteja 

na forma de fluido ou gás dará origem ao fenômeno denominado viscosidade.  

Solventes puros são menos viscosos que soluções e suspensões que 

apresentam partículas. Dessa forma as características das suspensões são 

alteradas de acordo com a concentração, massa das partículas, essas 

particularidades permitem que seus dados seja usado experimentalmente para 

verificar a forma e massa da partícula analisada95. 

A análise de partículas isoladas e na presença de outros constituintes 

permite determinar a extensão da interação entre as moléculas. Baseando-se 

nesse parâmetro é que são realizados estudos de interação com DNA 

empregando tal técnica. 

Os efeitos moleculares são determinados pelas interações 

intermoleculares da solução, pode ocorrer interação de van der Waals, ligações 
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de hidrogênio e interação eletrostática, o tamanho e a forma das moléculas do 

solvente e do produto, também infuenciaram a viscosidade da amostra. 

Para realização das analises de viscosimetria foram utilizados os 

complexos A e B nas concentrações 5µM - 120µM, os mesmos valores de 

concentração foram utilizados para o brometo de etídio e o complexo 

[Ru(bpy)3]2+. Foi utilizada a concentração fixa de 0,25mM em pb de DNA em 

todas as amostras. Os dados de viscosidade dos complexos foram 

comparados com o intercalante controle brometo de etídio, descrito na 

literatura como forte intercalante, que aumenta a viscosidade da solução, 

devido sua interação entre os pares de bases do DNA e ainda comparado com 

complexo [Ru(bpy)3]2+, que é conhecido por realizar interação eletrostática com 

o DNA, apresentando pequeno efeito na viscosidade96.  

Os dados foram obtidos em um viscosímetro capilar KPG Cannon-

Fenske 150-SCHOTT GERATE Typ 52013, mantido a temperatura constante 

de 25 ± 1ºC em um banho termostático. Foram obtidas cinco medidas de tempo 

de fluxo para cada amostra e a partir desses valores foi calculado um tempo 

médio de fluxo, a viscosidade do DNA foi calculada de acordo com a equação 

ƞi=(ti-t0)/t0 , onde ƞi corresponde a viscosidade do DNA; ti é o tempo de fluxo na 

presença ou ausência do DNA, t0 é o tempo de escoamento do tampão. Os 

dados foram apresentados como (ƞ/ƞ0)1/3 contra a razão [Ru]/[DNA], em que ƞ 

é a viscosidade do DNA na presença do complexo e ƞ0 é a viscosidade do DNA 

sozinho. 

 

3.3.8. Medidas de varredura por Microscopia de Força Atômica (AFM) 

A microscopia de força atômica é uma técnica que permite analisar 

amostras no ar ou solução. Essa técnica é bastante utilizadas para estudos de 

polímeros, sendo um dos principais métodos de caracterização topográfica, 

outra área que está apresentando estudos relevantes é utilização dessa técnica 

em análise de amostras biológicas. Sendo utilizada tanto para análise de DNA 

como RNA, constituindo-se em ferramenta para o sequenciamento de bases 

nitrogenadas. Além disso, pode ser usada para realizar clivagem de DNA, 

fazendo o papel de enzimas sintéticas. 
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Com a realização da microscopia de força atômica é possível medir 

diretamente a secção transversal do DNA diante de um complexo metálico, no 

caso de interação, ocorrerá um alongamento do DNA devido à inserção dos 

ligantes do complexo entre os pares de base nitrogenada do DNA97. 

Para realização das análises foi utilizado um controle com o DNA, onde 

foi realizada a incubação de 2mM de DNA-ct em 2mM de tampão Fosfato pH 

7,4 com 2 mM de solução de MgCl2x6H2O no mesmo tampão fosfato, durante 

30 minutos. Subsequentemente, foram adicionadas 3 gotas de solução de DNA 

livre em superfícies de mica, em seguida foram incubadas durante 30 minutos. 

Posteriormente, as micas foram lavadas repetidamente com água milli-Q e 

secou-se sob atmosfera de N2(g)
98. 

Para as análises dos complexos A e B com DNA, foi incubada uma 

solução de DNA-ct em 2 mM de tampão de fosfato a pH 7,4, com as 

respectivas soluções dos complexos, durante 4 horas, na proporção 10:3 em 

[bp]:[complexo]. Posteriormente, uma solução de 2 mM de MgCl2x6H2O foi 

adicionada no mesmo tampão fosfato sob incubação durante 30 minutos . Em 

seguida, foram adicionadas 3 gotas da solução de complexo com o ADN-ct nas 

superfícies de mica, sendo incubadas durante 30 minutos . Posteriormente, as 

micas foram lavadas repetidamente com água milli-Q e secou-se sob atmosfera 

de N2(g)
99, 100. 

As imagens de AFM foram obtidas do equipamento AFM-Multimode, 

Nanoscope IIIa, Digital Instrument (Santa Bárbara), utilizando o scanner de 

varredura tipo E e pontas de SiN3. O varrimento da superfície foi realizado no 

modo intermitente. Superfícies de mica foram tratadas com Mg2+ para permitir a 

aderência das cadeias de DNA. 

 

3.3.9. Ressonância paramagnética eletrônica (RPE) do complexos A  

A técnica de ressonância paramagnética eletrônica (RPE) é uma 

ferramenta bastante utilizada na identificação e caracterização de radicais, 

particularmente radicais livres de curta vida podem ser identificados por está 

técnica, empregando RPE traps que são moléculas orgânicas que reagem 

rapidamente com tais radicais livres originando sinais estáveis no RPE, os 

quais podem fornecer informações sobre a espécie radicalar gerada.  
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Essa técnica foi usada preliminarmente para avaliar a formação de 

radical quando da reação com peróxido de hidrogênio. Para realização das 

medidas de RPE foi utilizado o radical trap, que faz parte de um grupo de 

agentes orgânicos que são usados para detectar radicais de vida curta, como 

radical hidroxila. Foi utilizado 5mM do complexo A com 20mM do radical trap 

POBN e a reação iniciada com a adição de 10mM H2O2 (sem irradiação de luz) 

após cerca de 10 min de preparo da amostra em capilar foi monitorado o sinal 

de RPE.  

Todos os espectros de EPR foram registados à temperatura ambiente 

(cerca de 13ºC) no espectrômetro Bruker EMX (X-band). Foi usado um modo 

de cavidade cilíndrica Tm110 (Bruker 4103TM).   
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          4. RESULTADOS E DISCUSSÃO  

4.1. DNA Plasmidial 

4.1.1. Clivagem de DNA Plasmidial 

Para analisar possíveis mecanismos de clivagem do DNA plasmidial, 

foram realizados ensaios de eletroforese. As diferentes formas da molécula de 

DNA plasmidial possuem mobilidade eletroforética distintas umas da outras, o 

que possibilita a sua separação e quantificação em gel de agarose89. A 

distância que o fragmento percorreu a partir do ponto de aplicação no gel é 

comparada com a distância que outros fragmentos de tamanhos conhecidos 

percorreram no mesmo gel. Para verificar esses tamanhos de fragmentos é 

necessário adicionar ao gel controles bem como o DNA Ladder, que possui 

diversos tamanhos de fitas lineares de DNA e que pode auxiliar a identificar a 

forma linear do DNA plasmidial, seja clivado ou não clivado. 

 

 Investigação da Interação e Clivagem de DNA na Ausência de Luz 

Inicialmente, foram realizadas misturas de DNA plasmidial com 

concentrações crescentes dos complexos cis-[Ru(bpy)2(SO3)(NO)](PF6)(A) e 

cis-[Ru(bpy)2(SO3)(H2O)](B) nas concentrações de 5, 15, 30, 60, 180 e 240µM, 

sendo em seguida avaliados interação ou clivagem de DNA após 2h de 

incubação sem irradiação. 

Nessas condições não foi possível observar interação ou clivagem 

considerável do DNA plasmidial pelos complexos. Na imagem do gel obtido 

neste experimento (Figura 13), foi possível observar somente a Forma I (FI), 

não apresentando as outras formas F II e FIII que indicariam possível clivagem 

do DNA sob essas condições quando empregado o complexo A, o que pode 

ser observado na ausência do complexo (controle ctrl). 

Em relação ao complexo B, com o aumento da concentração é 

observado que a intensidade da Forma I diminui, indicando possivelmente 

supressão de fluorescência ou redução da mobilidade do DNA, no entanto, 

ficou claro a ausência de clivagem. 

A literatura reporta que em pH fisiológico, aproximadamente 7,0, o 

complexo A apresenta-se marjoritariamente na forma de NO+ coordenado. Tal 

composto poderia, portanto, ser reduzido gerando a espécie ativa NO0, que ao 
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ser produzido leva a sua liberação em meio aquoso e substituição pela água, 

formando assim o aquo-complexo (complexo B)36. Entretanto, verificamos que 

não é possível observar clivagem do DNA durante este tempo de incubação, e 

nessas condições não ocorreu a redução da espécie reativa a NOº, e formação 

do aquo complexo, ou a formação de um complexo sem o ligante NO, que 

pudesse interagir com o DNA, sugerindo que seja necessário realizar outros 

experimentos em diferentes condições reacionais e longos tempos de 

incubação para que seja evidenciado um possível processo de interação ou 

clivagem de DNA. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Elaborado pelo autor. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 13. Eletroforese dos complexos (A) e (B). No escuro por 2 horas e variação de 

concentração 5, 15, 30, 60, 180 e 240µM. 
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 Investigação da Interação e Clivagem de DNA na Presença de Luz 

A fotoreatividade do complexo A, foi investigada sendo evidenciada a 

liberação de NO e formação do aquo complexo, diante disso realizou-se 

estudos de fotoreatividade na presença de DNA com o objetivo de avaliar 

possível fotoclivagem induzida. Desta forma, avaliou-se o efeito da luz em 

promover fotoclivagem de DNA, empregando-se os complexos cis-

[Ru(bpy)2(SO3)(NO)](PF6)(A) e cis-[Ru(bpy)2(SO3)(H2O)](B), expondo-os a 2h 

de irradiação 350nm (Figura 14).  

Estudos realizados anteriormente evidenciaram a liberação do ligante 

NO nessa faixa de comprimento de onda na região aproximada de 350 nm57, 

por esse motivo foi escolhida a lâmpada nesse comprimento de onda, o tempo 

de exposição também foi observado experimentalmente, onde observou melhor 

efeito de interação ou clivagem nesse tempo de exposição das amostras. 

Ao analisarmos a imagem do gel (Figura 14), observamos o evidente 

efeito provocado pela luz com a crescente concentração dos complexos A e B.  

Os gráficos de intensidade relativa de DNA versus concentração dos 

complexos A e B apresentam quantitativamente o efeito provocado no DNA. 

Essa medida foi realizada no sistema de fotodocumentação Bio-Rad, onde é 

possível quantificar o volume relativo a cada forma de DNA observada no gel 

por densitometria, dessa forma pode-se ter uma medida de volume de DNA 

emissor de fluorescência que é usada para quantificar o DNA e assim avaliar o 

processo de interação/clivagem na presença de luz com o aumento da 

concentração do complexo. 

Com relação ao complexo A, verificamos que foi bastante eficiente na 

clivagem do DNA plasmidial, onde na concentração máxima utilizada de 240µM 

houve a clivagem quase total da fita I dando origem a fita F II. Por ouro lado, já 

o complexo B parece ter somente alterado a mobilidade do DNA plasmidial 

sem indícios de clivagem, sugerindo que possivelmente está ocorrendo 

interação direta com o DNA, uma vez que não ocorreu aumento na produção 

da Forma II e III. Isso indica que não está ocorrendo clivagem pelo complexo, 

no entanto o complexo interagiu com o DNA plasmidial como observado pela 

alteração de mobilidade.  
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A identificação dessas formas mostra se ocorreu ou não clivagem do 

DNA plasmidial. De acordo com as imagens visualizadas no gel, observamos 

que devido o aumento da concentração e a irradiação provocou-se a clivagem 

do DNA pelo complexo A, indicando que possivelmente a liberação do NO, por 

fotoindução, esteja influenciando na clivagem do DNA. De acordo com a 

literatura a liberação de •NO por fotoindução ou a redução eletroquímica do 

cátion nitrosônio (NO+) coordenado ao metal são algumas das propostas para 

tratamentos clínicos já descritos para os complexos nitrosilados de rutênio23.  

Há poucos relatos sobre clivagem de DNA induzida diretamente por NO, 

todavia há indicação de deaminação da base nitrogenada que podem levar  a 

clivagem101. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Elaborado pelo autor. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 14. Eletroforese dos complexos dos (A) e (B); Sob irradiação 350nm por 2 

horas de exposição e variação de concentração 5, 15, 30, 60, 180 e 240µM. 
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 Investigação da Interação e Clivagem de DNA na Presença de 

Peróxido de Hidrogênio 

Além da luz, outros agentes biologicamente relevantes como peróxido 

de hidrogênio (H2O2) podem promover clivagem de DNA através da geração 

induzida de radicais livres102. O peróxido de hidrogênio na presença de metais 

de transição podem induzir a formação do radical OH∙, onde o H2O2 atuará 

como agente oxidante mudando o estado de oxidação do metal91.  

Desta forma, avaliou-se o efeito que o peróxido de hidrogênio 

apresentaria em conjunto com os complexos cis-[Ru(bpy)2(SO3)(NO)](PF6)(A) e 

cis-[Ru(bpy)2(SO3)(H2O)](B) (Figura 15). 

O gel obtido para esta reação com peróxido (Figura 15) ilustra a distinta 

influência dos complexos A e B quando na presença de peróxido de hidrogênio 

(H2O2) em provocar clivagem do DNA plasmidial durante 2h de reação.  

Ao analisarmos as imagens verifica-se a marcante influência do H2O2 e a 

dependência da concentração do complexo A que leva a diminuição da fita F I 

e o consequente aumento referente à formação da fita F II confirmando que 

ocorreu clivagem em uma fita do DNA influenciado pela adição do H2O2 mesmo 

na ausência de luz, sugerindo que possivelmente ocorreu liberação e formação 

de radicais que promoveram a clivagem do DNA103. Nota-se que somente o 

peróxido de hidrogênio é incapaz de promover o mesmo efeito, conforme 

indicado pelo controle. 

 A interação/clivagem de DNA pode ocorrer por dois mecanismos 

distintos, hidrolítico ou oxidativo, o mecanismo hidrolítico ocorre devido ao 

ataque de uma molécula de água ao fosfato ligado a pentose do ácido nucléico, 

formando um intermediário fosfato pentacoordenado, o que provocará a ruptura 

da ligação fosfodiéster P- O- 5’ ou P- O- 3’, dependendo do mecanismo 

desenvolvido pela nuclease sintética78,  No caso do mecanismo oxidativo, este 

ocorre devido a produção de radicais livres a partir de uma reação de oxi-

redução entre o metal e a espécie reativa de oxigênio, por exemplo, os radicais 

gerados atacam preferencialmente a desoxirribose do DNA79 ou as bases 

nitrogenadas.  

O complexo B provocou efeito ainda mais pronunciado sendo possível 

identificar o surgimento da fita totalmente linear F III, validado pelo marcador 
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linear de DNA, sendo observada fita III consistente com o tamanho do 

plasmídeo linear (4,4Kb), correndo entre 4Kb e 5Kb do marcador linear (Figura 

15). 

Relatos mostram que as propriedade redox do H2O2 e a sua capacidade 

de gerar espécies radicalares na presença de íons metálicos de transição 

foram acompanhadas pelo desenvolvimento de mecanismos de defesa e 

proteção celular demonstrado pela ação de diversas enzimas, como catalase, 

glutationa peroxidase e outras peroxidases8. Ainda com relação a formação de 

radicais nessa reação, foi realizado um experimento de EPR, que serviu para 

identificar a formação de radicais pelo complexo na presença de peróxido. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Elaborado pelo autor. 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 15. Eletroforese dos complexos (A) e (B); Foi adicionado peróxido de 

hidrogênio (H2O2) em todas as amostras, com exceção do primeiro controle que não foi 

adicionado peróxido de hidrogênio (H2O2). Ausência de luz 2 horas. 
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 Investigação da Interação e Clivagem de DNA na Presença de 

Peróxido de Hidrogênio e Luz 

Adicionalmente, valiou-se o efeito combinado de peróxido de hidrogênio 

e luz por um período de 2 horas, com o intuito de medir possível efeito 

sinergístico quando dessa combinação, uma vez que em separado cada um 

provocou moderada clivagem do DNA. O uso conjunto provocou expressiva 

clivagem de DNA, todavia, mesmo no controle houve clivagem, provavelmente 

devido a decomposição do peróxido gerando radicais hidroxila que pode 

ocorrer por decomposição fotoquímica do peróxido de hidrogênio104. 

Na imagem do gel (Figura 16) podemos observar a influência da luz 

ultravioleta e da adição do peróxido de hidrogênio (H2O2) na interação/clivagem 

do DNA para os complexos A e B. Inclusive o controle negativo sob irradiação 

apresentou clivagem devido a adição de H2O2, sugerindo a influencia da 

produção de radicais livres na clivagem do DNA, como citado anteriormente8.  

Ao analisar o efeito da adição de peróxido de hidrogênio (H2O2) 

associado a irradiação em relação ao complexo A foi observado que mesmo 

nas concentrações iniciais foi possível observar clivagem do DNA, sendo que a 

partir da concentração 15µM observamos o surgimento da FIII, fita linear como 

validada pelo DNA Ladder. A influência da irradiação foi novamente observada 

possivelmente devido a liberação do NO fotoinduzido e em conjunto com a 

adição do H2O2 promoveu a clivagem mais acentuada devido a possível 

liberação do radical que induziu a clivagem de forma intensificada, levando até 

a formação da FIII comprovando a clivagem do DNA.  

A produção excessiva de H2O2 é reconhecidamente prejudicial no 

campo biológico, pois a formação exagerada de radicais livres em sistemas 

biológicos pode provocar mutações, dentre outros danos as celulas105. Alguns 

agentes clivadores oxidativos e fotoclivadores106 exigem a adição de H2O2 ou 

irradiação para iniciar a clivagem107, no entanto devido a geração de radicais 

podem apresentar inúmeros danos ao organismo, tais como carcinogênese, 

mutagênese e envelhecimento108.  

Para o complexo B também observamos clivagem a partir das 

concentrações iniciais, assim como a formação das fitas II e III, indicando 

clivagem do DNA. No entanto, foi observado que nas concentrações mais 
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elevadas a imagem apresentada no gel se tornam menos intensas, sugerindo 

que pode está ocorrendo posterior degradação do DNA clivado. O complexo B 

comportou-se como um possível agente clivador, que apresenta 

comportamento similiar ao de alguns complexos citados na literatura, que 

também necessitam da adição de H2O2
107. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

Fonte: Elaborado pelo autor. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 16. Eletroforese dos complexos de rutênio (A) e (B); Adição de 45,4mM de 

peróxido de hidrogênio (H2O2) em todas as amostras, com exceção do primeiro 

controle que não foi adicionado peróxido de hidrogênio (H2O2). CTRL (OFF): Controle 

na ausência de irradiação e sem adição de peróxido de hidrogênio (H2O2). CTRL 

(ON): Controle sob irradiação por 2h e presença de peróxido hidrogênio (H2O2).  

F II 
FIII 
F I 
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 Investigação da Interação e Clivagem de DNA na Presença de 

Glutationa e Luz 

A Glutationa está presente numa ampla faixa de concentração variando 

entre 0,1mM a 10mM, sendo sua função proteger as células de intermediários 

reativos de oxigênio, radiação UV e metais pesados tóxicos23. 

 Glutationa reage com diversos complexos metálicos nitrosilados,  

promovendo a liberação do NO, adicionalmente tem sido descrita como 

supressora de espécies reativas de oxigênio (ROS). Com o intuito de avaliar 

esses efeitos foi realizada a medida de eletroforese em gel usando o DNA e 

dos complexos A e B (Figura 17), onde foi adicionado 0.1, 0.5, 1.0, 3.0, 7.0 e 

10mM de glutationa (GSH), sendo as amostras irradiadas por 30 min. 

Analisando a imagem do gel (Figura 17) observamos o efeito da luz em 

associação com glutationa (GSH), foram utilizados 2 controles, sendo  um dos 

controles na ausência de irradiação e o outro irradiado por 30 min, nos 

controles não foi observada alteração ou formação de outras formas clivadas 

de DNA, além da F I esperada, uma vez que não possui nenhum agente para 

clivagem/interação adicionado nas amostras. A irradiação por apenas 30min, 

foi devido a degradação do DNA, quando as amostras foram expostas a 

irradiação por 2h. 

Em relação ao complexo A quando exposto a luz e na presença de 

0.1mM de GSH observou-se a inibição da formação da fita de DNA na Forma 

II, cuja formação foi apresenta na figura 14, onde estava confirmada a 

formação de clivagem nessa faixa de concentração.   

No entanto, devido o aumento da concentração da adição de GSH nas 

amostras observamos que ocorreu modificação em relação à interação do 

complexo com o DNA, levando a formação da forma III nas concentrações mais 

elevadas do GSH, no entanto esse aumento de concentração promove 

possível supressão de fluorescência das fitas de DNA ou completa degradação 

particularmente quando associado a luz, o que poderia ser devido a interação 

com algum dos produtos da reação induzida pela glutationa que promove a 

liberação do NO e posterior formação do aquo-complexo, comprovado através 

de dados citados na literatura109.  



47 

 

Eletroforese GSH

0

20

40

60

80

100

Complexo A (100M) Complexo B (100M)

0,1    0,5     1,0   3,0   7,0  10  0,1    0,5     1,0   3,0   7,0  10E    C

Ctrl

M (GSH)

Forma superenovelada (I)

Forma circular relaxada (II)

Forma linear (III)

P
o

rc
e
n

ta
g

e
m

 r
e
la

ti
v
a
 %

Estudos também mostraram que o GSH em condições biológicas 

provocaram alterações nas ligações dos complexos de rutênio por favorecer a 

ligação nas bases adenina e citosina, preferencialmente em relação a guanina. 

Segundo alguns autores a guanina seria um alvo preferencial para sofrer 

oxidação devido seu baixo potencial de redução e sua  habilidade para se ligar 

a íons metálicos de transição, no entanto na presença de GSH essa ligação 

entre as bases nitrogenadas será modificada23.  

Para o complexo B observamos somente a F I, após incubação com 

0,1mM de GSH após 30 min de irradiação. Com o aumento da concentração de 

GSH e irradiação verificamos possível interação/modificação do 

complexo/DNA, iniciando a formação da FII e FIII, sendo que em 

concentrações mais elevadas ocorreu possível supressão de fluorescência ou 

degradação do DNA devido a presença do complexo e GSH.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

Fonte: Elaborado pelo autor. 

 

 

 

 

 

Figura 17. Eletroforese dos complexos (A) e (B). Adição de 0.1, 0.5, 1.0, 3.0, 7.0 e 

10mM de glutationa (GSH). Irradiado 30 min. E: controle escuro; C: controle claro). 
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 Investigação da Interação e Clivagem de DNA na Presença de 

Inibidores de Radicais 

Com o objetivo de investigar o mecanismo de fotoclivagem do DNA 

mediado pelos complexos metálicos, empregou-se uma série de inibidores de 

radicais livres padrão, os quais foram adicionados na concentração de 20mM 

juntamente com 20µM dos complexos e irradiados em 350 nm por 2 horas, com 

objetivo de identificar a  via radicalar promovida pelos complexos que provoca 

a clivagem do DNA. 

Na Figura 18 pode-se observar o efeito provocado pela adição desses 

inibidores de radicais livres no perfil de clivagem de DNA.  Para o complexo A 

foi utilizado um controle sem adição de inibidores de radicais livres como 

comparativo aos efeitos provocados pela adição dos inibidores. Conforme 

relatado em experimentos anteriores nessa faixa de concentração ocorre 

clivagem do DNA fotoinduzida pelo complexo A, o que gerou a total conversão 

a fita II.  

A adição da enzima catalase, conhecida como inibidor da formação de 

ânion superóxido, promoveu a inibição da formação da FII para o complexo A, 

indicando que a clivagem possivelmente está ocorrendo devido à geração de 

ânion superóxido. A utilização da histidina que é supressor de oxigênio 

singlete, também inibiu a formação da FII, indicando que possivelmente a 

geração de oxigênio singlete pode também estar promovendo a clivagem do 

DNA na presença do complexo A.  

A fotogeração de mais uma espécie reativa não é incomum e decorre de 

várias rotas de desativação fotoquímicas disponíveis, sendo que algumas 

espécies podem decair e gerar outras tal como oxigênio singlete e radical 

hidroxila, o NO também pode ser liberado nesses processos, e sua associação 

a outras espécies fotogeradoras podem conduzir a formação de espécies 

oxidantes. 

Para identificar possível a formação de radical hidroxila foi utilizado  

manitol, empregado comumente como inibidor desse radical livre. A adição 

desse supressor não inibiu a formação da FII, indicando que a clivagem do 

DNA não é promovida pela formação de radical hidroxila. Adicionalmente, foi 

utilizada a enzima superóxido dismutase (SOD) que é conhecida como inibidor 
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da formação de ânion superóxido, sendo que o superóxido se converte em 

oxigênio e peróxido de hidrogênio, e assim como a catalase inibiu a formação 

da fita FII o SOD também inibiu, indicando que a clivagem está sendo 

promovida pela geração desse tipo de radical.  

A utilização de TEMPO (N-oxil-2,2,6,6- tetrametilpiperidina), conhecido 

por inibir a formação de radical metalo e carbono centrado, também inibiu a 

formação da fita FII, sugerindo que a formação desses radicais possivelmente 

seja uma forma de clivar o DNA, sendo que a formação de superóxido pode 

está sendo gerada pela formação desses radicais primariamente. 

Estudos similares foram realizados para o complexo B, apesar das 

evidências anteriores de que não havia clivagem típica do DNA empregou-se 

um controle sem a presença dos inibidores de radicais livres na mesma 

concentração que foi observado mudança de mobilidade eletroforetica em 

experimentos anteriores. Para verificar o mecanismo de clivagem de DNA 

foram adicionados inibidores de radicais de forma similar ao empregado para o 

complexo A.  

Ao analisar o efeito verificado na presença de catalase, observou-se que 

inibiu a redução da mobilidade do DNA, mostrando majoritariamente a fita na 

forma FI, indicando que a geração de ânion superóxido, possivelmente 

intermedie a interação com DNA o que mais possivelmente ocorre competição 

na interação entre o DNA e a proteína o que merece posterior investigação. 

 A adição de histidina apresentou também inibição e manteve 

razoavelmente intacto o DNA na forma da FI, o que novamente pode ser 

explicado por sua ligação ao complexo que impediria sua ligação ao DNA, já 

que não havia qualquer evidência de clivagem como anteriormente descrito. 

 A presença de manitol, como inibidor da formação de radicais hidroxila, 

não inibiu a formação desses radicais, o que pode ser justificada pela reduzida 

afinidade dos oxigênios do manitol pelo complexo, que não funcionaria como 

competidor para sua interação com o DNA. 

 A presença de SOD provocou efeito parecido com a catalase, o que 

pode ser justificado pela interação do complexo a proteína.  
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A adição de TEMPO, não inibiu a redução da mobilidade do DNA, e não 

promoveu a formação das outras formas II e III, o que pode ser justificado pela 

sua estrutura menos favorável a interação do complexo em questão.  

A diferença observada diante da adição de radicais na presença dos 

complexos, sugere que o ligante NO ao ser reduzido por fotoindução promova 

um tipo de ligação ou interação diferente da que é promovida pelo complexo B, 

sendo possivelmente responsável pela diferença observada na inibição da 

formação de radicais. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                             

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Elaborado pelo autor. 

 

 Modo de interação ao DNA  

A interação de complexos metálicos ao DNA pode ocorrer por interação 

eletrostática, interação por sulcos ou intercalação, com o objetivo de avaliar 

qual via de interação está ocorrendo entre o complexo e o DNA, o experimento 

foi realizado na presença de concentrações distintas de cloreto de sódio, bem 

como o uso de agentes seletivos para interação a sulcos de DNA.  

Figura 18. Eletroforese dos complexos (A) e (B); Adição de 20mM dos inibidores de 

radicais livres em cada amostra. Os inibidores de radicais livres utilizados foram: 

Catalase; Manitol; Superóxido Dismutase-SOD-(5U); TEMPO (C9H18NO).  

Concentração dos complexos A e B foi de 100µM. CTRL (OFF): Controle na ausência 

de irradiação. CTRL (ON): Controle sob irradiação por 2h. 

F II 
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O uso deste sal em concentrações crescentes bloqueia interações 

eletrostáticas entre o DNA e o complexo metálico o que auxilia na definição da 

rota de interação. Neste experimento empregou-se cloreto de sódio (NaCl) nas 

concentrações de 0, 41.5mM , 80mM, 165mM e 250 mM e 2h de irradiação das 

amostras contendo DNA e 100µM dos complexos A e B. Nos controles foram 

utilizadas a concentração máxima de NaCl 250mM para confirmar que não 

ocorreria nenhuma alteração no controle devido a presença do sal.  

O efeito da força iônica na fotoclivagem do DNA foi observado após 

adição de NaCl uma vez que sua adição interferiu na atividade do complexo em 

clivar o DNA, sendo praticamente bloqueado com cerca de 250 mM de NaCl110. 

A inibição da fotoatividade do complexo sugere que possivelmente está 

ocorrendo interação eletrostática entre o complexo e o DNA.  

Como o DNA em condições fisiológicas, apresenta carga negativa, 

devido ao grupamento fosfato111, a interação de moléculas catiônica é reduzida 

devido a adição do NaCl. 

Analisando a imagem do gel (Figura 19) para o complexo A observou-se 

que há dependência com a concentração de NaCl que diretamente influência a 

atividade do complexo na interação/clivagem do DNA.  

 Para o complexo B, a adição de NaCl mostrou ainda maior interferência 

na atividade do complexo, sugerindo que ocorre interação eletrostática entre o 

DNA e o complexo. Dessa forma, pode-se sugerir que os dois complexos em 

estudo fazem interações eletrostáticas com o DNA, e na presença de NaCl 

essas interações foram reduzidas, provavelmente porque os íons de Na+ 

presentes no meio tendem a estabilizar a estrutura do DNA minimizando a 

repulsão dos grupos fosfatos carregados negativamente112.Dessa forma ficou 

evidente que é necessário interagir para clivar, não basta apenas gerar 

radicais, tem que está próximo para promover a clivagem. 
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Fonte: Elaborado pelo autor. 

 

 Investigação da Interação e Clivagem de DNA na presença de 

intercalantes de sulco maior e sulco menor 

A inibição da clivagem do DNA, que pode ocorrer por interação aos 

sulcos maior ou menor, pode ser avaliada para investigar por qual dos dois 

sulcos está ocorrendo a interação e consequentemente a clivagem do DNA 

pelo complexo.  

Portanto, com a finalidade de verificar essa questão foram utilizados dois 

intercalantes de sulco, o verde de metila (methyl green) (M)(sulco maior) e H 

33258 (H) (sulco menor), abaixo segue a eletroforese realizada para avaliar a 

interação dos complexos em competição com esses agentes. Convém lembrar 

que caso haja competição deveríamos observar o bloqueio do efeito de 

clivagem ou interação dos complexos ao DNA, mantendo os em similaridade 

aos controles. 

Figura 19. Eletroforese dos complexos de (A) e (B); Adição de Cloreto de sódio (NaCl) 

nas concentrações de 0, 41.5mM, 80mM, 165mM e 250mM (Irradiado 2h). (Controles : 

E: controle escuro; C: controle claro; E*: controle escuro com NaCl 250µM; C*: controle 

claro com NaCl 250µM – Irradiado 2h). 
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Foram utilizados controles na ausência e presença dos intercalantes na 

concentração de 2µM e 20µM do intercalante (H), que mesmo em baixas 

concentrações ainda interage fortemente ao DNA pelo sulco menor. 

Para comparar o efeito produzido pelos intercalantes na presença do 

complexo A e o efeito provocado somente pelo complexo, foi utilizado um 

controle somente com o complexo, onde foi observada a formação da FII, 

conforme observado em experimentos realizados anteriormente.  

Na presença do intercalante H, observou-se que, devido a 

fotoreatividade de H não foi possível excluir a possível interação por esse sítio, 

já que somente ele gerou a formação da fita II tal como o complexo sem ele o 

fez, logo a sua combinação mostrou efeito similar, tornando inadequado para 

tirarmos conclusões. Quando a concentração foi elevada em 10x (20uM), o 

intercalante H deve ter competido substituindo totalmente o complexo que 

possivelmente estivesse ligado ao DNA, inibindo a formação das formas 

características do DNA (FI, FII ou FIII). Mais elucidativo foi o uso do 

intercalante M, cuja adição inibiu claramente a clivagem induzida pelo 

complexo A através da reduzida formação da FII, sugerindo que pode está 

ocorrendo interação por sulco maior, entre o complexo A e o DNA. 

Para o complexo B também foi utilizado um controle somente com o 

complexo sem os intercalantes, onde observamos a modificação da mobilidade 

do DNA conforme observado em experimentos anteriores. Na presença do 

intercalante H, na concentração 2uM, há indícios de que o complexo dificulta a 

interação e atividade do H, no entanto  em concentração mais elevada 20uM,  

o complexo não consegue competir com o intercalante, sustentando indícios de 

interação por sulco menor.  

A presença do intercalante M apresentou alterações na mobilidade do 

DNA, devido o aumento da concentração do intercalante, observamos o 

surgimento da F I, indicando que possivelmente está ocorrendo também 

interação do complexo pelo sulco maior. Desta forma, para o complexo B não 

parece haver seletividade para sua interação com DNA seja pelo sulco maior 

ou menor, no entanto para o complexo A não é possível afirmar se houve 

verdadeira interação no sulco menor, somente confirmada que é clara a 

interação por sulco maior. 
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Fonte: Elaborado pelo autor. 

 

Figura 20. Eletroforese dos complexos de (A) e (B); Adição dos intercalantes de sulco  

Methyl Green (M)(sulco maior) e H 33258 (H) (sulco menor) nas concentrações de 2µM 

(H) e (M) e 20µM (H*) e (M*). (Controles : E: controle escuro; C: controle claro; controle 

H* e M*: controles  com adição de 2µM dos respectivos intercalantes. 
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Abaixo segue a tabela com o resumo de todos os experimentos de 

eletroforese realizados: 

 

Tabela 1. Esquema experimental de Eletroforeses para investigação de interação e 

clivagem de DNA. 

Eletroforeses              Complexos A  e  B           pBR322            Tris-HCl   Peróx. Hidrog.   GSH(1)    Inib. Radicais(2)    NaCl(3)  Interc. de sulcos(4)                

Ausência 
de luz 

Cstock                0 - 4,8mM      50µM em pb      0,1M            -                -                  -   -    -
Vstock                1,1µL              2,6µL                 8,8µL           -               -                  -   -    -  
Cfinal                 0 - 240µM      6µM em pb        40mM           -               -                  -   -    -  

 

   

Presença 
de luz 

Cstock                0 - 4,8mM      50µM em pb      0,1M             -               -                  -   -    -
Vstock                1,1µL              2,6µL                 8,8µL           -               -                  -   -    -  
Cfinal                 0 - 240µM      6µM em pb        40mM           -               -                  -   -    - 

 

   
Peróx. 
Hidrog. 
sem luz 

Cstock                0 - 4,8mM      50µM em pb      0,1M           1M             -                  -   -    -
Vstock                1,1µL              2,6µL                 8,8µL      1,0µL            -                  -   -    -  
Cfinal                 0 - 240µM      6µM em pb        40mM     45mM            -                  -   -    - 

 

   
Peróx. 
Hidrog. e 
luz 

Cstock                0 - 4,8mM      50µM em pb      0,1M             1M           -                 -   -    -
Vstock                1,1µL              2,6µL                 8,8µL           1µL          -                 -   -    -  
Cfinal                 0 - 240µM      6µM em pb        40mM      45mM           -                 -   -    - 

 

   
GSH e luz Cstock                0 - 4,8mM      50µM em pb      0,1M             -        0 - 0,1M             -   -    -

Vstock                1,1µL              2,6µL                 8,8µL           -                2µL            -   -    -  
Cfinal                 0 - 240µM      6µM em pb        40mM           -      0 - 10mM             -   -    - 

 

   

Inib. de 
Radicais 

Cstock                0 - 4,8mM      50µM em pb      0,1M             -               -          0  -  0,2M   -    -
Vstock                1,1µL              2,6µL                 8,8µL           -               -                 2,0µL   -    -  
Cfinal                 0 - 240µM      6µM em pb        40mM           -               -          0 - 20mM    -    - 

 

   
NaCl Cstock                0 - 4,8mM      50µM em pb      0,1M             -               -                 - 0 - 5M    -

Vstock                1,1µL              2,6µL                 8,8µL           -               -                 -  2,0µL    -  
Cfinal                 0 - 240µM      6µM em pb        40mM           -               -                 -      0 - 250mM    - 

 

   
Interc. de 
sulcos 

Cstock                0 - 4,8mM      50µM em pb      0,1M             -               -                  -                 0 - 0,2mM 
Vstock                1,1µL              2,6µL                8,8µL            -               -                  -   -  2,0 µL  
Cfinal                   0 - 240µM      6µM em pb      40mM            -               -                  -   -                0 - 20µL  

 

Volume final de cada amostra: 22µL (Foi acrescentado água Milli-Q para completar o volume final 

GSH(1): 0, 0.1, 0.5, 1.0, 3.0, 7.0 e 10mM de Glutationa (GSH). 

Inib. Radicais(2): Catalase; Manitol; Superóxido Dismutase-SOD-(5U); TEMPO (C9H18NO).   

NaCl(3): 0, 41,5, 80, 165 e 250mM de Cloreto de sódio (NaCl). 

Interc. de sulcos(4): Methyl Green (M)(sulco maior) e H 33258 (H)(sulco menor) nas concentrações de 2µM - 20µM.              

 

Fonte: Elaborado pelo autor. 
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4.1.2. Investigação de Interação com DNA por Espectrofotométrica 

 

A interação de moléculas ao DNA tem sido reconhecidamente 

caracterizada por titulações espectrofotométricas na região do ultravioleta e 

visível, uma vez que tais interações alteram o ambiente do complexo metálico 

modificando suas transições eletrônicas e intensidades das bandas. Assim, 

utilizando-se uma concentração conhecida do complexo e realizando-se 

adições crescentes de DNA é possível observar alterações na banda do 

complexo como indicativo desta interação113.  

Conforme a literatura, o comportamento das moléculas intercalantes, 

como no caso a doxorrubicina, apresentam características distintas,  tais como, 

hipocromismo (diminuição do coeficiente de extinção molar) do complexo e um 

batocromismo (desvio do máximo de transição para o vermelho, ou seja,  

maiores comprimentos de onda) ou hipsocromismo (desvio do máximo de 

transição para o azul ou seja menores comprimentos de ondas)114, 113.   

Mudanças nesses aspectos são bastante caracterizados na literatura, 

indicando interação entre o complexo e o DNA. Outro fator relatado na 

literatura indica que o efeito hipocrómico sem que haja qualquer manifestação 

batocrômica, de acordo com estudos, indicam a interação por sulco, em lugar 

de o fazerem por intercalação115. 

Comparativamente foi realizada a análise dos espectros dos complexos 

A e B, sendo também avaliado o efeito da irradiação sobre os complexos, na 

ausência e presença de DNA, adicionando no início da reação e realizando 

sucessivas irradiações nos complexos, com o objetivo de verificar mudanças 

espectrais nas bandas características dos complexos.  

No entanto, a adição de DNA provoca um incremento da banda ao redor 

de 260 nm, típica para essa molécula, logo a região do ultravioleta deve ser 

investigada com bastante cautela devido esse aumento esperado da banda no 

UV, enquanto que a região do visível se torna a mais promissora para esses 

estudos, uma vez que o DNA não tem nenhuma banda no visível.  
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 Investigação da Interação de DNA com o complexo A  

Na figura 21, foi possível observar evidente mudança espectral do 

complexo A em tampão devido a adição do DNA, ocorreu pequeno 

deslocamento da banda de 323nm para 321nm e um claro decrécimo na 

intensidade, sugerindo a interação do complexo com DNA conforme relatos 

disponíveis na literatura116.  

Sabe-se que a mudança no espectro não foi provocada pelo efeito da 

diluição, pois o volume de DNA adicionado foi inferior a 5% do volume total da 

cubeta. Observamos a mudança significativa das outras bandas que são 

características do complexo A, no entanto essa região da banda do complexo 

no ultravioleta, apresenta-se na mesma faixa da banda característica do DNA 

que é na região de 260 nm91, sendo assim não podemos atribuir qualquer 

mudança nas bandas, devido interação do complexo com o DNA, pois a 

alteração ocorre na mesma região da banda atribuída ao DNA. 

 

Figura 21. Estudo de interação do complexo A 20µM sem adição de DNA (figura 21-I) 

em tampão Tris-HCl 50mM e do complexo A 20µM (figura 21-II) em tampão Tris-HCl 

50mM, sob adições sucessivas de DNA de Salmão a partir de 19µM até 112µM. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Elaborado pelo autor. 
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 Estudo fotoquímico do complexo A  

O espectro eletrônico durante a fotólise foi realizado inicialmente com 

adição do complexo A para que seja realizado posteriormente a comparação 

do complexo na presença de DNA, como forma de identificar qualquer 

alteração nas bandas do complexo devido interação com o DNA e após 

intervalos sucessivos de irradiação da amostra. 

Para o complexo A, na figura 22, a irradiação provocou a liberação de 

NO tal como descrito na literatura109, alteração das bandas características do 

complexo 292 nm – transição interna do ligante bipiridina (bpy) π-π* (bpy) e 

323 nm – transição de transferência de carga metal-ligante (MLCT) do tipo dπ 

(Ru*)→ π*(bpy), e o surgimento de uma nova banda em 454 nm. O espectro 

obtido está conforme citações anteriores sobre o comportamento fotoquímico 

dos nitrosilo complexos, estudos mostraram que houve liberação do óxido 

nítrico e formação da espécie cis-[RuIII(bpy)2H20L]n+36. 

 

Figura 22. Estudo fotoquímico do complexo A 20µM em tampão Tris-HCl 50mM, 

irradiação ultravioleta 350 nm, sob adições sucessivas de DNA de Salmão a partir de 

19µM até 112µM. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Elaborado pelo autor. 
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 Investigação da Interação de DNA com o complexo B  

A figura 23, mostra o espectro do complexo B  devido a adição do DNA, 

foi observado mudança nas bandas do complexo que estão localizada na 

mesma região do DNA, como a banda característica do DNA se apresenta 

nessa região, torna-se difícil concluir sobre possível interação/clivagem do 

DNA. 

 Entretanto, ocorreu redução da banda característica do complexo 243 

nm e 288 nm – Transição interna do ligante (bpy)→π* e 454 nm – Transição de 

transferência da carga do metal para o ligante (MLCT) do tipo 

dπ(Ru)→π*(bpy). Observou-se alteração na banda  454nm, podendo ser 

indício de possível interação do complexo com o DNA, pois o DNA não 

apresenta bandas nessa região. Outro fator que reforça essa afirmação é que a 

mudança no espectro não foi provocada pelo efeito da diluição, pois o volume 

de DNA adicionado foi inferior a 5% do volume total da cubeta. 

 

Figura 23. Estudo fotoquímico do complexo B 20µM em tampão Tris-HCl 50mM, 

irradiação ultravioleta 350 nm,  sob adições sucessivas de DNA de Salmão a partir de 

19µM até 112µM. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Elaborado pelo autor. 
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 Estudo fotoquímico do complexo B  

Em relação ao complexo B, na figura 24, a irradiação do complexo pelo 

período de 120 min, não apresentou mudança espectral, mostrando que a 

irradiação não provoca a saída do ligante sulfito, sem indício da formação do 

diaquo, o resultado apresentado é esperado para o respectivo complexo, pois 

não apresenta ligantes que seja liberado devido a irradiação36 

 

Figura 24. Estudo fotoquímico do complexo B 20µM sob irradiação ultravioleta 350 

nm, medidas realizadas em intervalos de 10 min, totalizando 120 min de exposição à 

irradiação.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Elaborado pelo autor. 
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na liberação de NO coordenado ao metal, essas propriedades tem suas 

aplicações reconhecidas em estudos biológicos e descritos para complexos de 

rutênio85, 6, 86, 117, 118, 119. Baseando-se nesses estudos foi realizada a análise 

eletroquímica da atividade fotoquímica dos complexos A e B, associada ao 

efeito da adição do DNA no potencial dos complexos. 

Empregou-se técnica eletroquímica de voltametria cíclica para avaliar a 

interação de 100µM do complexo com 1mM de DNA de salmão, medindo-se o 

potencial do complexo antes e após adição de DNA. Em seguida, iniciou-se a 

exposição a  luz ultravioleta 350 nm, durante 90 min, com medidas em 
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 Voltamograma do complexo A e adições sucessivas de DNA 

Na figura 25 observa-se a voltametria cíclica do complexo A, empregado 

como referência antes da adição de DNA. Após adição de DNA observou-se 

um aumento expressivo da corrente, e com a incidência da luz por 30 minutos 

observa-se o surgimento de um processo em torno de 500mV, o que se 

intensificou, após 90 minutos. Com mais tempo de irradiação surge, um novo 

processo próximo de 700mV.  

O surgimento desses processos possivelmente pode ser decorrente da 

liberação do NO, devido à irradiação do complexo e possível interação com o 

DNA, provocando a mudança dos potenciais referente ao complexo devido a 

provável interação com o DNA. Todavia a validade dessa proposta necessitaria 

o preparo destes complexos controle com bases nitrogenadas. 

 

Figura 25. Voltamograma do complexo A, adição de DNA e irradiação por tempos 

determinados. Linha           mostra o complexo (A) sem DNA, linha           complexo (A) 

e adição de DNA, linha          complexo (A) e DNA irradiado por 30 min, linha 

complexo (A) e DNA irradiado por 60 min, linha            complexo (A)   e DNA irradiado 

por 90 min  em Tampão Fosfato 0,1M pH= 7,4 e T=25ºC. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Elaborado pelo autor. 
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A figura 26 apresenta o voltamograma do complexo B, realizado sem 

adição de DNA e luz como padrão, e posteriormente foram realizados 

voltamogramas após adição de DNA e luz por cerca de 90 minutos.  

Para o complexo B, não foi observado mudança significativa no 

potencial do complexo, portanto tornando inviável afirmar se está ocorrendo 

interação entre o complexo e o DNA por essa técnica. Como a irradiação não 

provoca mudança significativa do complexo mesmo com adição do DNA, 

conforme já mencionado em experimentos de estudo fotoquímico, não foi 

possível concluir se está ocorrendo interação entre o complexo B e o DNA, 

diferente do que ocorreu com o complexo A, onde foi foi identificado o 

surgimento de dois processos em 500mV e 700mM, que podem indicar 

interação entre o complexo e o DNA. 

 

Figura 26. Voltamograma do complexo B, adição de DNA e irradiação por tempos 

determinados. Linha           mostra o complexo (B) sem DNA, linha           complexo (B) 

e adição de DNA, linha          complexo (B) e DNA irradiado por 30 min, linha 

complexo (B) e DNA irradiado por 60 min, linha            complexo (B)   e DNA irradiado 

por 90 min  em Tampão Fosfato 0,1M pH= 7,4 e T=25ºC. 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Elaborado pelo autor. 
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acordo com o tamanho molecular ou mais precisamente raio hidrodinâmico. 

Colunas analíticas de exclusão são utilizadas na separação de proteínas, 

glicoproteínas, peptídeos e ácidos nucléicos e na determinação da massa 

molecular média, substituição de tampão da amostra, estudos de interação 

proteína-proteína, proteína-DNA ou pequenas macromolécula, dessalinização, 

entre outras120, 121, 122.  

Moléculas pequenas penetram na fase estacionária porosa enquanto, as 

moléculas grandes são excluídas, como o DNA possui tamanho bastante 

elevado para a coluna usada, o mesmo não será retardado na coluna, 

entretanto o complexo ficará retido na coluna. No caso de haver interação do 

complexo com o DNA ao passar pela coluna o complexo será arrastado pelo 

DNA sendo excluído da coluna, o que poderá ser comprovado através da 

medida do espectro eletrônico onde será possível identificar as bandas típicas 

do complexo analisado.  

 

Figura 27: Coluna de Exclusão dos complexos A e B. Coluna de exclusão Micro Bio-

Spin® P6 Bio-Rad. 

 

  

                    

                 (A)                                                           (B) 

                              (A)                                                                  (B) 

Fonte: Elaborado pelo autor. 

Cada coluna corresponde às descrições citadas abaixo, cujo volume 

total utilizado na coluna foi de 75µL: 

1: Complexo 500µM 

2: Complexo  + 100µM DNA 

3: Complexo  + 10mM Glutationa + 100µM DNA 

4: Complexo  + 100µM DNA – Luz ultravioleta por 2h 

 1             2           3         4                                1             2           3            4                               
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Foram realizados estudos fotoquímicos antes da utilização da coluna de 

exclusão e após isolamento do complexo e DNA de salmão na coluna de 

exclusão, posteriormente foi realizado o comparativo entre as mudanças 

espectrais ocasionadas por este procedimento. 

 

 

 Estudo de interação do complexo A com DNA antes da filtração em 

coluna de exclusão 

Na figura 28, foi realizada medida espectrofotométrica do complexo A 

antes de ser aplicado na coluna de exclusão. Verificamos o surgimento de uma 

banda em 480nm, com o complexo e DNA irradiado por 2h, que pode indicar 

possível indício que essa banda seja correspondente ao complexo ligado ao 

DNA. 

 Estudos relatam que a liberação do NO provoca a formação do 

complexo aquo e o surgimento de uma banda característica em 454nm36, no 

entanto verificamos o surgimento da banda em 480nm, que pode ser indício da 

interação do complexo com o DNA após irradiação.  

 

Figura 28. Ensaio de interação antes da filtração na coluna de exclusão, complexo A 

500µM, DNA 100µM e adição de glutationa 10mM, em tampão Tris-HCl 50mM. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Elaborado pelo autor. 
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 Estudo de interação do complexo A com DNA após filtração em 

coluna de exclusão 

Na figura 29 foi possível observar o surgimento de bandas na região do  

visível, com picos em 480nm, 589nm e 636nm indicando que pode está sendo 

formada uma nova espécie que nessas regiões representaria o complexo 

ligado ao DNA.  

A banda apresentada em 480nm sugere que pode estar ocorrendo a 

interação do complexo com DNA, pois conforme identificado na figura 31, antes 

de ser utilizada a coluna de exclusão já era possível identificar essa banda, 

após a filtração continuamos visualizando essa banda, caso o complexo não 

estivesse interagido com o DNA, ficaria retido nos poros presentes na coluna e 

não seria arrastado pelo DNA, consequentemente não seria visualizado essa 

banda após a filtração. 

 Uma vez que somente o complexo não seria excluído da coluna devido 

sua pequena massa e que somente poderia ser observado no eluído se 

arrastado em associação a uma macromolécula, e o fato que essa banda no 

visível não pode vir do DNA, conclui-se que ocorreu clara interação do 

complexo com o DNA, como já sugerido em experimentos anteriores que 

mostram que essas condições permitem a interação/clivagem do complexo 

com o DNA. As bandas em 589 nm e 636 nm podem ser indícios da interação 

do complexo de rutênio com o DNA, devido adição de glutationa, que induz a 

liberação do NO0 e que poderia facilitar a interação com DNA ou até mesmo o 

surgimento de possíveis intermediários com glutationa. 

Figura 29. Ensaio de interação após filtração na coluna de exclusão, complexo A 

500µM, DNA 100µM e adição de glutationa 10mM em tampão Tris-HCl 50mM. 
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Fonte: Elaborado pelo autor. 

 

 Estudo de interação do complexo B com DNA antes da filtração em 

coluna de exclusão 

Na figura 30, obtemos o espectro do complexo B antes da filtração na 

coluna de exclusão, observamos o deslocamento da banda característica do 

complexo B em 454nm36, quando o complexo está associado ao DNA e 

glutationa, para uma região de mais alta energia em torno de 420nm, indicando 

possível interação do complexo com o DNA, o deslocamento das bandas 

características do complexo, conforme relatos apresentados na literatura 

indicaram possível interação do complexo com o DNA116. 

 A mudança no espectro eletrônico para essa região pode indicar 

possível hipsocromismo (desvio para o azul)114, 113. Em relação a possível 

interação da glutationa e o complexo, estudos disponíveis na literatura relatam 

que no caso de interação do complexo com a glutationa, há o surgimento de 

dua bandas na região de 380nm e 450nm, no entanto conforme os espectros 

obtidos não ocorreu o aparecimento de bandas nessas regiões específicas. O 

que reforça a possibilidade de que esteja ocorrendo interação do complexo 

com o DNA. 

 

Figura 30. Ensaio de interação antes da filtração em coluna de exclusão, complexo B 

500µM, DNA 100µM e adição de glutationa 10mM, em tampão Tris-HCl 50mM.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Elaborado pelo autor. 
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 Estudo de interação do complexo B com DNA após filtração em 

coluna de exclusão 

Na figura 31, observamos o espectro do complexo B após filtração na 

coluna exclusão, foram observadas bandas nas regiões de 591nm e 636nm, 

que pode ser indício de interação do complexo com o DNA. 

O surgimento dessas bandas devido à presença do complexo e DNA 

após irradiação sugere possível interação, pois nessa região não ocorre o 

aparecimento de bandas características do complexo e também nessa região 

não ocorre o aparecimento de bandas referente ao DNA123. Para o complexo A, 

na figura 31, ocorreu o surgimento de bandas nessa mesma faixa visualizada 

para o complexo B e DNA após irradiação, no entanto para o complexo A o 

surgimento dessas bandas ocorreu quando o complexo e o DNA estavam na 

presença de glutationa, sugerindo que a glutationa induz a liberação do NO0 e 

facilita a interação do complexo A com o DNA, conforme descrito na literatura.  

 

Figura 31. Ensaio de interação após filtração em coluna de exclusão, complexo B 

500µM, DNA 100µM e adição de glutationa 10mM em tampão Tris-HCl 50mM.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Elaborado pelo autor. 
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200nm a 600nm. Este estudo tem como objetivo verficar se o complexo 

interage de forma intercalativa, que pode ser medida através de titulação 

espectrofotométrica monitorando a faixa espectral citada114. 

Nas figuras 32 e 33 são ilustradas as variações espectrais dos 

complexos A e B na presença de DNA. O espectro inicial corresponde ao 

complexo livre e os demais espectros correspondem ao complexo após 

adições sucessivas de DNA. A análise dos dados espectrais permitem o 

cálculo de Kb entre o complexo e o DNA, através do gráfico [DNA]/(εA – εF) x 

[DNA]. 

A constante de ligação intrínsica mede a força da ligação entre o 

complexo e o DNA e nos permite comparar com o intercalante clássico brometo 

de etídio125. O cálculo de Kb foi realizado através da equação 2. 

Observa-se nas figuras 32 e 33 que a adição de DNA aos complexos 

provoca hipocromismo nas bandas do complexo, à medida que o DNA é 

adicionado sem alterações pronunciadas no λmax. 

Complexos metálicos que se ligam através de intercalação, comumente 

resultam em hipocromismo devido ao forte interação do empilhamento entre o 

cromóforo aromático e os pares de base de DNA. O hipocromismo está 

intrinsicamente relacionado a afinidade de interação da intercalação105. 

Através das titulações espectrofotométricas foi calculado o valor de Kb 

para os complexos A e B. Os valores são inferiores ao intercalante clássico 

brometo de etídio 1,0 x 107 M-1 96 que possui forte interação com o DNA e que 

são frequentemente comparados com os valores dos complexos. 

Dados reportados na literatura, por Barone e seus colaboradores relatam 

que a constante de afinidade na ordem de 104 corresponde a complexos que 

apresentam interação do tipo “groove binders” com o DNA duplex, o efeito é 

atribuído possivelmente a geometria e maior tamanho dos complexos126. 

Para o complexo A foi obtida a constante de 1,31 x 105 M-1, dados na 

literatura para outros complexos de rutênio com ligantes bipiridínicos, no caso o 

complexo [Ru(bpy)3]2+ apresentaram um valor de 6,8 x 102 M-1 em tampão 

fostato127, o que evidencia que o complexo A apresentou significativa maior 

afinidade pelo DNA. No entanto, o valor da constante obtida é ainda inferior aos 

valores correspondentes a faixa encontrada para intercalantes conhecidos na 
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literatura tais como, Ru(bpy)2(dppz)]2+, onde dppz=dipyridilphenazina e 

[Ru(phen)2(dppz)]2+128. 

Figura 32.  Espectro eletrônico do complexo A na ausência e na presença de adições 

sucessivas de DNA. Complexo A 2µM em tampão fosfato 2mM – pH 7,4 (I). Grafico de 

[DNA]/(εA – εF) x [DNA]. λinteração: 323 nm. 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

Fonte: Elaborado pelo autor. 

Para o complexo B o valor da constante de ligação encontrado foi 3,77 x 

104 M-1, valor inferior ao encontrado para o complexo A. O valor está em 

conformidade com os resultados obtidos nos experimentos realizados 

anteriormente, como no caso dos ensaios de eletroforese, onde o complexo A 

apresentou maior potencial de clivagem, que o complexo B. Em relação ao 

complexo [Ru(bpy)3]2+127, que apresenta Kb 6,8 x 102 M-1, comparativamente, os 

dados obtidos para o complexo B indicaram que possui maior afinidade  pelo 

DNA.  

Figura 33.  Espectro eletrônico do complexo B na ausência e na presença de adições 

sucessivas de DNA. Complexo B  2µM em tampão fosfato 2mM – pH 7,4 (I). Grafico 

de [DNA]/(εA – εF) x [DNA]. λinteração: 454 nm. 

  

 

 

 

 

 

 

Fonte: Elaborado pelo autor. 
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4.3.     Investigação do Modo de Interação empregando Viscosidade 

Com a finalidade de determinar o tipo de interação que está ocorrendo 

entre os complexos A e B realizou-se um estudos de viscosidades com o DNA 

de salmão, onde foi utilizada concentração fixa de DNA e empregadas 

concentrações crescentes dos complexos. 

A técnica aplicada é bastante útil na determinação do fenômeno de 

intercalação, o qual é sensível ao comprimento do DNA, ou seja, em caso de 

intercalação devido a acomodação do intercalante entre os pares de base 

ocorrerá um distanciamento, que provocará o aumento da viscosidade do 

DNA96. Do contrário, um complexo que interage por intercalação não clássica 

ou interação eletrostática, poderá dobrar ou torcer o DNA, provocando a 

diminuição no seu comprimento, consequentemente reduzirá sua viscosidade. 

As mudanças na viscosidade são mostradas na figura 34, para o 

brometo de etídio, [Ru(bpy)3]2+ e os complexos A e B. O comportamento 

apresentado pelos complexos A e B, de acordo com o aumento da 

concentração, não provocou aumentou siginificativamente na viscosidade, seu 

comportamento se assemelhou ao apresentado pelo  [Ru(bpy)3]2+, coerente 

com dados disponíveis na literatura129, 130.  

Dessa forma indicou que a interação que está ocorrendo entre os 

complexos e o DNA não deve ser do tipo intercalativo é mais consistente com a 

de natureza eletrostática. O complexo A apresentou um valor sutilmente maior 

que para o complexo B, consistente com o resultado obtido para as constantes 

de interação, que mostrou valor mais elevado, comparado ao valor obtido para 

o complexo B. 
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Figura 34. Investigação do modo de interação empregando viscosidade. Efeito do 

aumento da concentração do brometo de etídio, complexo A, complexo B e 

[Ru(bpy)3]2+. Sobre a viscosidade relativa do DNA de salmão a 25 ± 1ºC, 

respectivamente. A concentração total de DNA foi 0,25mM. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Elaborado pelo autor. 
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4.4.    Medidas de varredura de Microscopia de Força Atômica (MFA) 

As análises de microscopia de força atômica foram realizadas para os 

complexos A e B 1µM com DNA de Timo de Vitela (DNA-tc), com o objetivo de 

identificar mudanças no comprimento ou aglomerações do DNA, que indicam 

interação do complexo97.  

Para medir qualquer alongamento no DNA por MFA é necessário utilizar 

uma proporção elevada de complexo/pb 3:10 (pares de base), pois será inibida 

a interação eletrostática da superfície de mica, que tem carga positiva,  com o 

DNA.  

Contudo essa possível interação do complexo com o DNA, provocará a 

aglomeração ou deformação do DNA na superfície131.  

Na figura 35, estão ilustradas as imagens das MFA realizadas para o 

DNA na ausência do complexo e para os complexos A e B, onde foram 

observadas significativas mudanças do DNA na presença dos complexos, 

indicando que o complexo está provocando alongamento na estrutura do DNA, 

gerando aglomeração no DNA.  

 Os dados obtidos são qualitativos, como forma de identificarmos e 

comprovarmos a interação do complexo com o DNA. O valor obtido para a 

espessura do DNA-ct na ausência dos complexos foi de 6,4 nm, que está de 

acordo com valores descritos na literatura97.  

Para o complexo A foi observado um valor de interação de 70nm, 

mostrando aumento significativo em relação ao DNA livre, os dados confirmam 

o que foi observado em experimentos anteriores, onde foi observada a 

interação e clivagem do DNA provocada pelo complexo.  

Em relação ao complexo B o valor obtido foi de 200nm, apresentando 

interação mais elevada que o complexo A, possivelmente devido diferente 

modo de interação entre o DNA e os complexos. De acordo com a imagem o 

complexo B formou um aglomerado com o DNA indicando forte interação 

causando mudança na conformação do DNA, essa mudança provoca o 

enrijecimento devido a agregação da cadeia, formando ligações cruzadas, ou 

seja, ocasionando lesões no DNA132. 

 

 



73 

 

Figura 35. Imagens MFA do DNA-tc livre (I), complexo A + DNA-tc (II) e complexo B + 

DNA-tc (III).  
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Fonte: A. I. B. Romo e Colaboradores. 

 

4.5.    Ressonância paramagnética eletrônica (RPE) do complexo A  

A geração de radicais foi analisada através da técnica de ressonância 

paramagnética eletrônica com a utilização do radical trap POBN, que permite 

detectar os radicais livres presente na amostra, como exemplo o radical 

hidroxila, além de servir para medir a magnitude da geração de radicais133. 

O espectro de RPE medido para a mistura de peróxido de hidrogênio e o 

complexo A, foi ilustrado na figura 36, que exibe o sinal de radical, com isso 

podemos sugerir a possível natureza do radical, que provavelmente deve ser 

baseado em oxigênio, portanto possivelmente geração de radicais hidroxila ou 

espécies radicalares de oxigênio, podem ser responsáveis pela origem de 

(6,4 nm) 

(70 nm) (200 nm) 
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radicais que provocam a degradação do DNA, dessa forma justificando a 

clivagem observada mesmo sem luz.  

No entanto, a utilização de peróxido de hidrogênio (H2O2) com luz, deve 

ser analisada criteriosamente, pois sua decomposição gera radicais, logo todos 

os experimentos com luz na presença de H2O2 estão sujeitos a apresentar 

clivagem pela geração de radicais. 

 

Figura 36. Espectro de RPE do complexo A 5mM em reação com o peróxido 

de hidrogênio 10mM usando o spin trap POBN em tampão fosfato pH 7,4 em 

tempos distintos de análise. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Elaborado pelo autor. 
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5. CONSIDERAÇÕES FINAIS  

Os experimentos realizados empregando a técnica de eletroforese 

mostraram a atividade de interação/clivagem do complexo com o DNA, 

somente quando irradiado e dependente da concentração dos complexos 

utilizados. Convém mencionar que para o complexo com NO o efeito é 

bastante evidente, enquanto que o complexo aquo aparentemente há indício de 

simples interação, sem clara definição quanto a clivagem. Os testes de 

reatividade com peróxido de hidrogênio, também mostraram efeitos de 

clivagem de DNA, e quando fora combinado com irradiação de luz observou-

se, o aceleramento da clivagem do DNA, possivelmente devido à geração de 

radicais livres. Isso pode ter curiosas implicações devido a geração de peróxido 

de hidrogênio em células de defesa ou mesmo o uso conjunto de peróxido e 

complexo.  

A utilização de inibidores mostra que existe atividade de clivagem na 

presença dos complexos influenciada pela geração de radicais livres, para o 

complexo A a adição dos inibidores preveniu a formação da forma FII, na 

presença de catalase, histidina, SOD e TEMPO, sugerindo que a geração de 

superóxido, oxigênio singlete e a presença de carbono e metalo-centrado, 

estão influenciando na clivagem do DNA. Em relação ao complexo B a 

presença de catalase e histidina inibiu a formação da FII, indicando que a 

geração de superóxido e oxigênio singlete, podem está influenciando e 

alterando a conformação do DNA. Baseando-se nessas informações podemos 

sugerir que o possível mecanismo de interação que está ocorrendo entre os 

complexos A e B e o DNA é oxidativo, devido a identificação de espécies 

oxidativas através da utilização dos inibidores de radicais78. 

Para identificar se a interação entre os complexos é eletrostática ou por 

intercalação, foi realizado o estudo de eletroforese com adição de NaCl, para o 

complexo A observou-se que há dependência com a concentração de NaCl 

que diretamente influência na atividade do complexo na interação/clivagem do 

DNA. Para o complexo B, a adição de NaCl mostrou ainda maior interferência 

na atividade do complexo, sugerindo que ocorre interação eletrostática entre o 

DNA e o complexo. Dessa forma, pode-se sugerir que os dois complexos em 

estudo fazem interações eletrostáticas com o DNA. 
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A utilização dos intercalantes de sulco maior (M) e sulco menor (H) 

sugeriu o possível sítio de ligação do complexo ao DNA. Em relação ao 

complexo A não é possível afirmar se houve verdadeira interação no sulco 

menor, somente confirmado no sulco maior. Para o complexo B não parece 

haver seletividade entre o sulco maior e menor, indicando que a interação pode 

ocorrer pelos dois sítios. 

Os testes de espectrofotometria apresentaram resultados relevantes 

devido à adição do complexo e DNA e posterior irradiação, foram verificadas 

mudanças espectrais do complexo, sugerindo que a redução da banda em 

323nm e surgimento da banda em 454nm, que é banda referente ao 

surgimento do aqua-complexo, seja uma banda de transferência de carga do 

metal para o ligante e devido à irradiação ocorre a liberação do NO, entretanto 

a mudança espectral observada para o complexo A devido a adição do DNA 

ocorre na mesma região que é identificada a banda referente ao DNA em 

260nm. 

A utilização da coluna de exclusão associado a técnica de 

espectrofotometria, indicaram fortemente a presença do complexo associado 

ao DNA sugerindo que está ocorrendo interação com o complexo A quando 

irradiado por 2h, sendo também observado quando o complexo A está na 

presença de glutationa, o mesmo foi observado no experimento de 

eletroforese, onde na menor concentração ocorreu a inibição da clivagem do 

complexo A na presença de glutationa, mas com o aumento da concentração 

observou-se até a formação da FIII, indicando a interação do complexo com o 

DNA, para o complexo B também foi observada clivagem e formação da FIII. O 

surgimento da banda em 480 nm antes do isolamento na coluna de exclusão 

pode indicar a interação do complexo com o DNA113. Para o complexo B o 

deslocamento da banda característica do complexo de 454nm na ausência de 

DNA, para 420nm na presença de DNA, indica possível interação do complexo 

com o DNA, esse deslocamento da banda característica do complexo foi 

observado na amostra antes do isolamento na coluna de exclusão. 

A determinação das constantes de ligação dos complexos A e B 

mostraram interação dos complexos com o DNA, os valores para o complexo 

mostrou menor interação que o conhecido intercalante brometo de etídio116, 
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entretando apresentou valores mais elevado que o complexo [Ru(bpy)3] 2+ que 

é conhecido por interagir eletrostaticamente com o DNA129. 

Foram realizados experimentos de viscosimetria que indicaram que está 

ocorrendo interação eletrostática entre os complexos, pois o comportamento 

apresentado foi análogo ao demostrado pelo complexo [Ru(bpy)3] 2+, sendo que 

ofereceu comportamento mais elevado, o que é justificado pela constante de 

ligação, que para ambos os complexos A e B apresentou valores mais 

elevados, que para o complexo citado na literatura130. 

Outro mecanismo utilizado para identificar interação dos complexos, foi a 

realização da Microscopia de força atômica (MFA), que comparados com o 

controle, mostrou que os complexos A e B provocaram alteração na 

conformação do DNA, indicando interação dos complexos com o DNA. No 

entanto, a imagem referente ao complexo B mostrou maior alteração na 

conformação do DNA, provocando aglomeração. Para o complexo A, 

verificamos menor interação com o DNA, nos experimentos anteriormente 

citados foi verificada maior interação ou clivagem do DNA pelo complexo, 

entretanto a interação diferença obtido pode ser devido os complexos terem 

modos de interação diferente entre o DNA e o complexo. 

A técnica de RPE, sensível a geração de radicais livres, foi aplicada ao 

complexo A, para confirmar a possível geração desses radicais pelo complexo, 

foi observado alteração no sinal emitido pelo complexo que confirma a 

produção desses radicais. Esse procedimento também permite identificar o 

sinal que indica a presença do radical livre formado, com isso podemos sugerir 

que a possível natureza do radical, certamente deve ser baseada em oxigênio, 

portanto possivelmente a geração de radicais hidroxila ou espécies radicalares 

de oxigênio, podem ser responsáveis pela origem desses radicais gerados, 

dessa forma justificando a clivagem observada mesmo sem luz.  

O complexo A vem sendo investigado em diversos contextos 

terapêuticos seja como antiparasíticos a neuroprotetor o que exige maiores 

estudos de reatividade frente a biomoléculas que tal espécie deverá encontrar, 

aqui podemos concluir que sem fotoativação esse composto não deve provocar 

dano ao DNA apesar de interagir moderadamente com o DNA. Todavia, o 

emprego de luz gera uma interessante capacidade de clivar cadeias de DNA o 
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que está associado possivelmente a geração de radicais livres do tipo 

superóxido e oxigênio singlete.  

Curiosamente há uma dependência nessa clivagem com a presença da 

molécula do NO coordenado, sem o mesmo não foi observado fotoclivagem, 

entretanto não temos evidência do papel direto do NO nessa clivagem, que 

merece posteriores estudos. O uso de peróxido de hidrogênio capacitou ambos 

os complexos mesmo na ausência de luz, a clivarem DNA, sendo o complexo 

com NO ainda mais efetivo quando irradiado. Essa poderia ser uma 

interessante estratégia de terapia ou ação microbicida que poderá ser 

investigada a posteriori, particularmente para Chagas cujo complexo A 

mostrou-se bastante promissor.  

 



79 

 

REFERÊNCIAS  

1 - W. Almeida, B.,  Atividade nucleásica do complexo trans-[Ru(II)Cl2(nic)4]  
sobre o ácido desoxirribonucléico “in vitro” E “in vivo”, Trabalho de Conclusão 
de Curso, Curso de Farmácia, Universidade do Extremo Sul Catarinense, 
Criciúma, 2006. 
 
2 - C. S. R. Menezes, L. C. G. de Paula Costa, V. de Melo Rodrigues Ávila, M. 
J. Ferreira, C. U. Vieira, L. A. Pavanin, M. I. Homsi-Brandeburgo, A. Hamaguchi  
e E. de Paula Silveira-Lacerda,  Analysis in vivo of antitumor activity, 
Cytotoxicity and Interaction between plasmid DNA and the cis-
dichlorotetraammineruthenium(III) chloride, Chemico-Biological Interactions, 
167, 116, 2007. 
 
3 - F. d. C. Pereira, C. Vilanova-Costa, A. d. Lima, A. d. Ribeiro, H. d. Silva, L. 
Pavanin e E. d. Silveira-Lacerda,  Cytotoxic and Genotoxic Effects of cis-
Tetraammine(oxalato)Ruthenium(III) Dithionate on the Root Meristem Cells of 
Allium cepa, Biological Trace Element Research, 128, 258, 2009. 
 
4 - T. J. Dougherty, C. J. Gomer, B. W. Henderson, G. Jori, D. Kessel, M. 
Korbelik, J. Moan e Q. Peng,  Photodynamic Therapy, Journal of the National 
Cancer Institute, 90, 889, 1998. 
 
5 - S. Moncada,  Nitric oxide: discovery and impact on clinical medicine, Journal 
of the Royal Society of Medicine, 92, 164, 1999. 
 
6 - E. Tfouni, M. Krieger, B. R. McGarvey e D. W. Franco,  Structure, chemical 
and photochemical reactivity and biological activity of some ruthenium amine 
nitrosyl complexes, Coordination Chemistry Reviews, 236, 57, 2003. 
 
7 - W. H. Koppenol,  The basic chemistry of nitrogen monoxide and 
peroxynitrite, Free Radical Biology and Medicine, 25, 385, 1998. 
 
8 - B. Halliwell e J. M. Gutteridge, Free radicals in biology and medicine, Oxford 
university press Oxford, 1999, p. 936. 
 
9 - R. Radi,  Peroxinitrito: una década de investigación sobre la bioquímica y 
biología celular de un intermediario citotóxico, Actas de Fisiologia, 6, 123, 2000. 
 
10 - J. P. Eiserich, C. E. Cross, A. D. Jones, B. Halliwell e A. van der Vliet,  
Formation of nitrating and chlorinating species by reaction of nitrite with 
hypochlorous acid a novel mechanism for nitric oxide-mediated protein 
modification, Journal of Biological Chemistry, 271, 19199, 1996. 
 
11 - R. Radi,  Nitric oxide, oxidants, and protein tyrosine nitration, Proceedings 
of the National Academy of Sciences, 101, 4003, 2004. 
 
12 - J. M. Souza, G. Peluffo e R. Radi,  Protein tyrosine nitration—Functional 
alteration or just a biomarker?, Free Radical Biology and Medicine, 45, 357, 
2008. 



80 

 

 
13 - F. Q. Schafer e G. R. Buettner,  Redox environment of the cell as viewed 
through the redox state of the glutathione disulfide/glutathione couple, Free 
Radical Biology and Medicine, 30, 1191, 2001. 
 
14 - T. Finkel e N. J. Holbrook,  Oxidants, oxidative stress and the biology of 
ageing, Nature, 408, 239, 2000. 
 
15 - D. C. A. S. de Santana, T. T. Pupo, M. G. Sauaia, R. S. da Silva e R. F. V. 
Lopez,  Nitric oxide photorelease from hydrogels and from skin containing a 
nitro-ruthenium complex, International Journal of Pharmaceutics, 391, 21, 2010. 
 
16 - L. Otero, P. Smircich, M. Vieites, M. Ciganda, P. C. Severino, H. Terenzi, 
H. Cerecetto, D. Gambino e B. Garat,  DNA conformational changes and 
cleavage by ruthenium(II) nitrofurylsemicarbazone complexes, Journal of 
Inorganic Biochemistry, 101, 74, 2007. 
 
17 - A. Totah, I. Pifano, R. Cortez e G. Ramírez,  Tratamiento de los 
melanomas malignos uveales posteriores con placas espiesclerales 
radioactivas cargadas con rutenio: experiencia en Venezuela; Radiotherapeutic 
treatment in posterior uveaol malignant melanoma using ruthenium applicators: 
Venezuelan experience, Revista Oftalmologica Venezolana, 59, 56, 2003. 
 
18 - S. Bhaskar, F. Tian, T. Stoeger, W. Kreyling, J. de la Fuente, V. Grazu, P. 
Borm, G. Estrada, V. Ntziachristos e D. Razansky,  Multifunctional Nanocarriers 
for diagnostics, drug delivery and targeted treatment across blood-brain barrier: 
perspectives on tracking and neuroimaging, Particle and Fibre Toxicology, 7, 3, 
2010. 
 
19 - A. L. Lehninger, D. L. Nelson e M. M. Cox, Princípios de Bioquímica, 
Sarvier, São Paulo, 1995, p. 839. 
 
20 - C. Orvig e M. J. Abrams,  Medicinal inorganic chemistry: introduction, 
Chemical Reviews, 99, 2201, 1999. 
 
21 - J. M. C. Gutteridge,  Biological origin of free radicals, and mechanisms of 
antioxidant protection, Chemico-Biological Interactions, 91, 133, 1994. 
 
22 - F. E. M. Cousseau,  Estudo das propriedades antioxidantes de complexos 
nitrosilados de rutênio, Mestrado em Ciências Farmacêuticas, Departamento de 
Pós-Graduação em Ciências Farmacêuticas, Universidade Federal de Santa 
Catarina, Florianópolis, 123, 2012. 
 
23 - M. J. Clarke,  Ruthenium metallopharmaceuticals, Coordination Chemistry 
Reviews, 232, 69, 2002. 
 
24 - O. Torres-Fernandez e N. Ordonez,  Comparative effect of osmium 
tetroxide and ruthenium tetroxide on Penicillium sp. hyphae and 
Saccharomyces cerevisiae fungal cell wall ultrastructure, Biomedica, 23, 225, 
2003. 



81 

 

 
25 - M. J. Clarke, F. Zhu e D. R. Frasca,  Non-platinum chemotherapeutic 
metallopharmaceuticals, Chemical Reviews, 99, 2511, 1999. 
 
26 - S. M. Guichard, R. Else, E. Reid, B. Zeitlin, R. Aird, M. Muir, M. Dodds, H. 
Fiebig, P. J. Sadler e D. I. Jodrell,  Anti-tumour activity in non-small cell lung 
cancer models and toxicity profiles for novel ruthenium(II) based organo-
metallic compounds, Biochemical Pharmacology, 71, 408, 2006. 
 
27 - L. Ignarro,  Endothelium-Derived Nitric Oxide: Pharmacology and 
Relationship to the Actions of Organic Nitrate Esters, Pharmaceutical Research, 
6, 651, 1989. 
 
28 - R. G. Knowles e S. Moncada,  Nitric oxide synthases in mammals, 
Biochemical Journal, 298, 249, 1994. 
 
29 - C. Napoli, F. de Nigris, S. Williams-Ignarro, O. Pignalosa, V. Sica e L. J. 
Ignarro,  Nitric oxide and atherosclerosis: An update, Nitric oxide, 15, 265, 
2006. 
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