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A oxidação de membranas lipídicas pode ser benéfica (p.ex. sinalização celular) ou 

prejudicial, sendo a permeabilização de membranas uma de suas consequências 

citotóxicas. A permeabilização fotoinduzida de membranas é parte essencial do 

mecanismo da terapia fotodinâmica (PDT), uma modalidade clínica em que 

fotossensibilizadores, luz e oxigênio são combinados para oxidar biomoléculas e 

consequentemente danificar células indesejadas. Neste trabalho, buscamos entender 

molecularmente quais fatores levam à permeabilização fotoinduzida de membranas. 

Enfatizamos os papéis do oxigênio, do status da membrana e de reações específicas 

do fotossensibilizador em contato com a membrana. Simulações de dinâmica 

molecular foram usadas para obter a distribuição de oxigênio em membranas em 

função da temperatura nas fases fluida ou gel. Procedimentos específicos de análise 

de cinéticas de luminescência de oxigênio singlete foram desenvolvidos para calcular 

tempos de vida de estado excitado triplete compatíveis com as variações da 

distribuição de oxigênio em membranas. Caracterizamos um derivado fluorogênico do 

α-tocoferol como uma sonda para oxigênio singlete em experimentos com lipossomos, 

possibilitando comparar qualitativamente os níveis de oxigênio singlete atingindo a 

membrana quando produzido por fotossensibilizadores hidrossolúveis ou lipossolúveis. 

Experimentos em vesículas unilamelares gigantes (GUVs) nos permitiram comparar a 

ativação da sonda com o aumento de área superficial da membrana, e estimar a 

constante de velocidade da reação do oxigênio singlete com lipídeos insaturados 

como 6 x 104 M-1 s-1. Estreitando nosso foco para a permeabilização fotoinduzida de 

membranas, inicialmente caracterizamos quatro fotossensibilizadores fenotiazínicos 



em relação a suas interações com membranas e suas capacidades de promover o 

vazamento de uma sonda fluorescente. Fotossensibilizadores que se particionaram 

mais em membranas (e não os geradores de oxigênio singlete mais eficientes) 

danificaram a membrana de lipossomos mais eficientemente. A ligação à membrana 

também afetou as vias de decaimento dos estados excitados triplete. Com esse 

estudo, selecionamos o fotossensibilizador hidrofílico azul de metileno (MB) e o 

fotossensibilizador mais hidrofóbico DO15 para as investigações subsequentes. Os 

efeitos de ambos os fotossensibilizadores em GUVs foram caracterizados e 

observamos que as cinéticas de permeabilização indicaram diferentes taxas de 

produção de lipídeos formadores de poros para MB e DO15, o que deve depender de 

interações específicas com a membrana. Para melhor compreender o papel de 

interações fotossensibilizador/membrana, caracterizamos a oxidação de lipídeos por 

ambos os fotossensibilizadores, em uma condição em que DO15 permeabilizava 

membranas 70 vezes mais eficientemente que MB. Observamos principalmente a 

formação de hidroperóxidos lipídicos para MB, enquanto que para DO15, além desses 

mesmos produtos, observamos a formação de álcoois, cetonas e aldeídos 

fosfolipídicos de cadeia truncada, esses últimos tendo sido relacionados a condições 

em que se observou a permeabilização de membranas. Embora já fosse sabido que 

aldeídos fosfolipídicos aumentam a permeabilidade da membrana, esse fenômeno 

nunca havia sido demonstrado para a formação de aldeídos in situ. A fotooxidação 

lipídica foi acompanhada por aumento do fotobranqueamento de DO15 e pela 

formação de radicais lipídicos oxigenados, indicando a ocorrência de reações diretas 

entre lipídeos e fotossensibilizadores. O mapeamento dos fatores que levam à 

permeabilização fotoinduzida em membranas, focando em reações e interações 

moleculares, é o maior produto desse trabalho. 
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