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Resumo

FRANCO, L. P. Acoplamento quantum dot/complexos nitrosilos de

Rutênio em transferência eletrônica vetorial e em análise de imagem.

Aspectos químicos e biológicos relacionados à produção de óxido nítrico.

2014. 38 f. Tese (Doutorado - Programa de Pós-graduação em Química e Física

Biológica) - Faculdade de Ciências Farmacêuticas de Ribeirão Preto, Universidade

de São Paulo, Ribeirão Preto - SP, 2014.

Oxido nítrico (NO) é uma molécula que participa de várias atividades fisiológicas no

organismo, entre as quais incluem-se ação vasodilatadora e antitumoral. Entretanto

sua resposta biológica é dependente da concentração, que quando alta apresenta

citotoxicidade. Um fator limitante para sua aplicação em sistemas biológicos é

seu curto tempo de meia vida no organismo, o que direcionou os estudos de

complexos de rutênio-nitrosilo (RuNO) como doadores de NO. Complexos RuNO

apresentam interesse especial devido suas propriedades termoestáveis e fotoquímicas.

O uso da luz como um estímulo externo torna-se vantajoso pela capacidade de

controlar-se a localização, o tempo de liberação da droga e a dosagem. A terapia

fotodinâmica (TFD) tem sido aplicada na terapia clínica contra o câncer. TFD

depende da concentração de oxigênio para a produção de espécies reativas, o que

é limitado em alguns tipos de tumores devido a hipóxia. Os Pontos quânticos

(PQs), semicondutor nanocristalino, destacam-se como materais funcionais com

propriedade ópticas únicas dependentes do tamanho. Podem atuar como antenas na

captação de luz e fotossensibilização de complexos rutênio-nitrosilo para a liberação

de moléculas bioativas. Neste trabalho descrevemos a síntese e caracterização

de diferentes PQs (CdS, CdSe e CdTe) utilizando diferentes agentes passivantes

(ATG, TOPO e AMP)e a síntese e caracterização do complexo rutênio-nitrosilo

cis-[Ru(NO)(4-amp)(bpy)2]3+ (4-amp= 4-aminopiridina; bpy = 2,2’ bipiridina.

Estudos das propriedades fotofísicas e avaliação fotoquímica da interação entre

PQ e RuNO foram realizados como também a avaliação da atividade citotóxica
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desta associação sobre cultura de células de melanoma murino B16-F10. As

medidas das propriedades fotofísicas demonstraram interação pela supressão da

fluorescência analisada pela equação de Stern-Volmer. Pela determinação do número

de sítios de ligação (≈ 2) e a constante de ligação (kb) verificou-se que a interação

entre as espécies apresentaram supressão da emissão em um gráfico não linear de

Stern-Volmer resultante do processo de agregação entre os compostos. Os dados

obtidos corroboram para o mecanismo proposto, demonstrando que cada PQ540

interage com duas moléculas de RuNO. Ainda observou-se que, sob irradiação na

região do visível, em 532 nm, aumenta-se o número de mols de NO liberado de no

mínimo 6 vezes quando irradiado na presença de PQs comparado à irradiação do

complexo sozinho em solução. O processo de transferência eletrônica fotoinduzida

foi proposto como o mecanismo fotoquímico para a liberação de NO, enquanto

que o processo de transferência de energia mostrou-se desfavorável devido a não

sobreposição entre os espectros de absorção do complexo nitrosilo e o espectro

de emissão do PQ. As análises de imagem fluorescentes demonstraram o potencial

dos PQs como marcadores celulares. As concentrações utilizadas nos experimentos

não demonstraram toxicidade sobre as células de melanoma murino na ausência de

luz. Porém quando irradiadas, apresentaram citotoxicidade parcial. Portanto, essa

transferência pode ocorrer pela redução do NO+ para NO0, seguida pela liberação

de NO ou por fotoaquação e consequente fotoredução do nitrito em solução.

Palavras-chave: 1. Quantum dot 2. Complexos de Rutênio 3. Transf. Eletrônica
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Abstract

FRANCO, L. P. Coupling quantum dot / nitrosyl ruthenium complex in

electron transfer vector and image analysis. CHemical and biological

aspects related to production of nitric oxide.. 2014. 38 f. Thesis

(Ph.D. - Postgraduate program in Physical and Biological Chemistry) - Faculty of

Pharmaceutical Science of Ribeirao Preto, University of São Paulo, Ribeirão Preto

- SP, 2014.

Nitric oxide (NO) is a molecule involved in many physiological activities in

human body among them include vasodilator and antitumoral. However, the

biological response is concentration dependent and in high concentrations it causes

cytotoxicity. A limiting factor for biological applications is the short half-life of

NO in the body which has led to the research of nitrosyl ruthenium complexes

(RuNO) as NO donors. RuNO complexes are of special interest because of their

thermal stability and photochemical properties. The use of light as an external

stimulus is advantageous as we can track the location, timing of drug release and

dosage. Photodynamic therapy (PDT) has been used in clinical therapy for cancer

treatment. PDT depends on oxygen concentrations for reactive oxygen species

production what is limited in some types of tumors because of hypoxia. The

Quantum dots (QDs), semiconductor nanocrystal, as functional materials, possess

unique optical size-dependent properties. QDs can act as antennas in capturing

light and photosensitizing ruthenium- nitrosyl complexes for release of bioactive

molecules. In this work we describe the synthesis and characterization of different

PQs (CdS, CdSe and CdTe) using different passivating agents (TGA, TOPO and

MPA), the synthesis and characterization of ruthenium- nitrosyl complex cis-[

Ru(NO)(4- amp)( bpy )2]3+ (4 -amp = 4 - aminopyridine; bpy = 2,2 ’bipyridine

). The photophysical properties and photochemical evaluation from the interaction

between QD and RuNO were done as well the citotoxicity activity from thi

association on murine melanoma cell line B16-F10 . Measurements of photophysical
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properties show interactions by the quenching of fluorescence plotted with the

Stern-Volmer equation. By determining the number of binding sites (≈2) and

the binding constants ( kb ) it was found that the interaction between the species

presented an emission suppression in a nonlinear curve Stern- Volmer plot resulted

by the aggregation process between both compounds. The data corroborates the

proposed mechanism that QD540 interacts with two molecules of RuNO. It was

also observed that under irradiation in the visible region, 532 nm, that moles of

NO released increases at least 6 times when irradiated in the presence of QDs

compared to the irradiation of the RuNO complex alone in solution. The process of

photo induced electron transfer was proposed as the mechanism for photochemical

release of NO while the process of energy transfer was deemed unfavorable due to

no overlap between nitrosyl complex absorption and the QD emission spectrum.

The fluorescence image analysis demonstrated the potential of QDs as cell markers.

The concentrations used in the experiments have not shown toxicity on murine

melanoma cells in the absence of light. However when irradiated, QDs exhibited

partial cytotoxicity. Therefore, this transfer may occur by the reduction of NO+ to

NO0, followed by the release of NO or photoaquation and subsequent photoreduction

of nitrite in solution.

Key-words: 1. Quantum dot 2. Ruthenium complex 3. Electronic transfer
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1 Introdução

1.1 Aspectos gerais do Óxido Nítrico

O óxido nítrico (NO) é uma molécula que tem sido amplamente estudada nos

últimos anos devido sua intrigante função na química de sistemas biológicos e

suas possíveis aplicações terapêuticas [1, 2]. Inicialmente, o que se conhecia sobre o

óxido nítrico era sua ocorrência nos subprodutos da queima de combustíveis fósseis,

sua contribuição para a chuva ácida e para a destruiçãoo da camada de ozônio [3].

Em 1981, Green e colaboradores relataram a produção de óxidos de nitrogênio

no organismo humano e o aumento na sua concentração em condições inflamatórias

[4]. Desde então, estudos sobre essa molécula foram intensificados abrangendo suas

diversas áreas de atuação como na resposta da pele a certos estímulos externos como

calor, irradiação ultravioleta, infecçãoo e cicatrização [5]. Uma das áreas de pesquisa

que mais se desenvolveu nas ultimas décadas investiga a ação vasodilatadora do óxido

nítrico no organismo [6, 7].

Importantes contribuições realizadas no estudo da bioquímica do NO

mudaram o conceito que se tinha sobre esta molécula. De acordo com Ignarro e

colaboradores[3] o NO é produzido a partir da conversão do aminoácido L-arginina

por um mecanismo enzimático, que envolve uma família de enzimas denominadas

Óxido Nítrico Sintase (NOS). Foi reportado ainda que esta molécula endógena é

envolvida em vários processos biológicos, tais como na vasodilatação , na inibição

da agregação plaquetária e comunicação neural. Além disso, foi verificado efeito

citotóxico do óxido nítrico após ser eliminado por macrófagos ou por outras células

do sistema de defesa de seres vivos.

A molécula de NO é a menor molécula classificada como mensageiro biológico,

reunindo propriedades como neurotransmissor, mediador constitutivo induzível

e agente citotóxico. Participa na regulação da pressão sanguínea, no sistema

imunológico e nas atividades do cérebro, fígado, pâncreas, útero e pulmões [8, 1, 9].
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A produção de NO pelas isoformas da enzima NOS, como a enzima

constitutiva Óxido Nítrico Sintase Endotelial (NOSe) e Óxido Nítrico Sintase Neural

(NOSn), ocorre em baixa concentração e de maneira constante [9]. A enzima Óxido

Nítrico Sintase (NOSi), isoforma indutível, pode ser expressa em uma variedade

de células em resposta à estímulos inflamatórios como por lipossacarídeos (LPS)

de bactérias. A superprodução de NO por macrófagos e outras células brancas

ativadas por citocinas pode causar complicações como súbita queda da pressão

arterial, disfunção renal e choque séptico [10]. Conforme observado, a concentração

intracelular de NO deve ser controlada para que não ocorra outras reações paralelas

proveniente da oxidação do NO quando em altas concentrações. Essa concentração

é controlada pelo consumo mitocondrial e por sequestrantes scavengers como a

oxihemoglobina, de modo a prevenir a formação de espécies radicalares reativas

que podem desnaturar biomoléculas [9].

Baseado neste fato, NO não depende de transportadores específicos nem de

canais de passagem intracelulares, difundindo-se pela célula tanto em meio hidrofílico

como lipofílico [1].

É importante ressaltar que a produção não-enzimática do NO pode ocorrer

nos sistemas biológicos por redução do nitrito em meio altamente redutor, situação

esta comum em estados patológicos [11].

A atividade biológica da molécula de NO está diretamente relacionada à

sua concentração e tipo celular. Dependendo do tipo de célula a concentração de

NO pode apresentar tanto efeito tumorigênico quanto tumoricida. Este último é

favorecido quando a concentração de óxido nítrico no meio celular é elevada [12].

Baseado no conhecimento adquirido durante as últimas décadas, o papel do

óxido nítrico pode ser dividido em duas vertentes, como sinalizador, comunicando-se

célula-célula e como um agente efetor do sistema imune, apresentando citotoxicidade

ou atuando como citoprotetor. Por isso, para melhor compreensão da ação fisiológica

desta molécula, deve-se conhecer suas propriedades físicas e químicas.
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1.2 Propriedades fisico-químicas da molécula NO

Óxido nítrico ou monóxido de nitrogênio, de massa molar 30,01, é gás

lipofílico, incolor cuja a solubilidade em meio aquoso é 2,1 x 10−3 mol L−1 [13].

O comprimento de ligação dessa molécula é 1,15 , [13]. É uma molécula

diatômica, paramagnética de configuração eletrônica (σ1s)2(σ1s ∗)2(σ2s)2(σ2s ∗)2(σ2p,
π2p)6(π2p ∗)1.

Apesar de ser um radical livre, NO não reage de imediato com a maioria

das moléculas orgânicas, porém reage rapidamente com radicais orgânicos que já

possuam um elétron desemparelhado. Isto se deve, em parte, ao NO possuir um

elétron desemparelhado no orbital pi antiligante (π∗), localizado entre o oxigênio e

nitrogênio do NO [11].

A ligação entre o metal e a molécula de óxido nítrico é estável devido à

doação de densidade eletrônica dos orbitais do tipo σ do NO para o metal. Em

alguns casos e dependendo do íon metálico, além da ligação σ, há uma doação de

densidade eletrônica dos orbitais d do metal para o orbital π∗ do NO (dπ(M) →
π∗(NO)), constituindo-se em uma retrodoação (Figura 1.1).

Figura 1.1: Esquema dos orbitais moleculares envolvidos na ligação de um metal com
ligante nitrosil.

A interação entre a molécula de NO e o metal (M) pode ocorrer tanto pela

ligação através do átomo de nitrogênio como pelo átomo de oxigênio, originando

as formas nitrosilo ou isonitrosilo, respectivamente [14]. Através da espectroscopia

na região do infravermelho os complexos nitrosilos podem ser caracterizados pela

visualização da banda de estiramento do NO ν(NO). Essa energia vibracional é

influenciada pela intensidade da retrodoação que quanto maior, menor é a força
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da ligação entre o átomo de nitrogênio e de oxigênio da molécula de NO e por

consequência maior número de onda (cm−1).

Os valores da energia vibracional para o óxido nítrico em seus três possíveis

estado de oxidação estão relacionados na Tabela 1.1 porém existem vários fatores

que afetam a intensidade da retrodoação, como o efeito eletrônico dos ligantes e a

estrutura do complexo (efeito estéreo).

NO+ NO0 NO−

ν (NO) (cm−1) 2377 1875 1470

Tabela 1.1: Comparação entre energia vibracional na região do infravermelho para as
espécies NO+, NO0 e NO− .

O processo de oxidação ou redução do óxido nítrico gera diferentes espécies.

A espécie NO+ (íon nitrosônio) é formada pela retirada do elétron desemparelhado

no orbital π∗ [2], e a espécie NO− (ânion nitróxido), que é formada pela adição de

um elétron ao orbital π∗ [8].

O comportamento químico da molécula de NO em meio biológico é bastante

complexo, seus efeitos biológicos podem ser subdivididos segundo as reações

químicas específicas dependentes de NO: efeitos diretos e efeitos indiretos. Efeitos

diretos são causados pela interação do NO com biomoléculas e metalo enzimas do

meio enquanto que os efeitos indiretos são originados pela reação do NO com o

oxigênio (O2) ou ânion superóxido (O−
2 ) na formação de espécies radicalares ERONs.

A atividade biológica do NO é dependente da sua concentração, e este tem

como fator limitante o seu curto tempo de vida podendo reagir com outras moléculas

que contenham um elétron desemparelhado, consequentemente há necessidade

iminente do desenvolvimento de compostos que possam controlar a sua liberação.

Esse controle abrange tanto no aspecto de suprimento de NO, servindo como fonte

de NO, como na remoção deste quando em excesso. Compostos de coordenação são

indicados como promissores candidatos a este fim, pois além de produzir complexos

estáveis, estes compostos liberam NO por meio de estímulos químicos, eletroquímicos

e fotoquímicos [15, 16, 17, 18, 19].
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1.3 Complexos Metálicos

O uso dos metais na medicina vem sendo praticado há aproximadamente

5000 anos. Os egípcios usavam cobre para esterilizar a água 3000 anos a.C. e o ouro

era empregado na fabricação de medicamentos na Arábia e na China há 3500 anos,

mais em razão da natureza preciosa do metal do que de suas propriedades medicinais

[20]. Dentre alguns usos dos metais na medicina encontram-se o alumínio, bismuto,

os alcalino terrosos como cálcio e magnésio, na forma de carbonatos, usados como

antiácidos, sendo alguns deles usados desde a antiguidade e idade média [21].

A Química Inorgânica Medicinal teve suas origens nos trabalhos de Paul

Ehrlich, prêmio Nobel em Medicina e Fisiologia em 1908. Fundador da

quimioterapia, ele introduziu as primeiras idéias sobre as relações estrutura-atividade

e o conceito de índice terapêutico, utilizando complexos metálicos de arsênio. Alfred

Werner, considerado o pai da Química de Coordenação, pelo desenvolvimento de

sua teoria que explicou a estrutura e a ligação química nos complexos metálicos de

cobalto, foi o primeiro químico inorgânico a receber um prêmio Nobel de Química

em 1913 [22].

Complexos metálicos são compostos que apresentam um ou mais íons

metálicos de transição coordenados a um ou mais ligantes e podem ser classificados

como substâncias endógenas (como metaloproteínas) ou exógenas. Os complexos

metálicos exógenos são administrados ao organismo de modo controlado, como em

casos de produtos farmacêuticos (droga) ou de forma não controlada, como pelas

vias aéreas (poluentes) [23].

A atividade farmacológica dos compostos de coordenação, em geral, depende

ou do metal, ou do ligante ou da interação de ambos. Entre outros exemplos de

atividade farmacológica, pode-se citar antidiabéticos utilizando vanádio, zinco e

cobre, o carbonato de lítio no tratamento do transtorno bipolar; os compostos de

platina e rutênio, utilizados no tratamento de câncer, assim como os compostos de

ouro utilizados no tratamento de artrite [24]. Em muitos casos, o mecanismo de

ação de certas metalo-drogas não é bem conhecido. Porém, um bom entendimento

destes mecanismos pode propiciar um aumento na eficiência das metalo-drogas e

uma diminuição de efeitos indesejados.
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Nos últimos anos ocorreu um aumento no estudo dos metais e de seu papel

no organismo. O papel das metaloproteinas na saúde humana e nas doenças tem

direcionado estudos em direção à Química Bioinorgânica.

Os metais possuem uma característica que os torna importantes como

componentes (funcionais e estruturais) dos seres vivos, a sua propensão em

perder elétrons formando íons com cargas positivas enquanto as biomoléculas como

proteínas e DNA são ricas em elétrons. Essa atração entre cargas opostas conduz

a uma interação entre íons metálicos exógenos com moléculas biológicas, ligantes

naturais no organismo que desempenham diferentes funções [23]. Há inúmeras

possibilidades de formar estruturas diferentes devido aos variados números de

coordenação. Essa diversidade é acrescida pela associação de diferentes metais,

ligantes e tipos de reações.

Desde o século XIX alguns complexos metálicos liberadores de óxido

nítrico nitrosilo continuam sendo utilizados com aplicação médica, dentre eles o

nitroprussiato de sódio, Na2[Fe(CN)5NO].2H2O,sintetizado a partir do azul da

prússia, constitui um potente vasdilatador administrado via intravenosa em paciente

no caso de emergência hipertensiva que carrega um ligante nitrosilo [23]. O uso

destes compostos encontra, às vezes, limitado devido às reações secundárias àquela

desejada, que no caso nitroprussiato de sódio, é a liberação de cianeto (CN−).

No intuito de desenvolver novas alternativas de doadores de NO, houve um

aumento na pesquisa de complexos nitrosilos que atuem promovendo uma liberação

de NO a partir de um estímulo específico. A redução química e a eletroquímica

são exemplos de estímulos externos, pois o ligante nitrosilo perde sua afinidade pelo

metal ao ser reduzido a NO0.

Metalo drogas, cujo centro metálico é o rutênio, apresentam boa aplicação

clínica, devido à baixa toxicidade pelo metal. Alguns autores acreditam que devido

às semelhanças das propriedades físico-químicas do rutênio com as do ferro, o

organismo protege-se dos efeitos causados pelo seu excesso através do aumento

da produção de proteínas captadoras de ferro como a transferrina e a albumina

[25]. Entre os diversos metalofarmacos de rutênio merece destaque o composto

[RuCl4(DMSO)(Im)]−, sendo Im = imidazol, denominado NAMI-A (Figura 1.2) é

um exemplo de complexo de rutênio com atividade antitumoral cujos ensaios se
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encontram na fase préclínica e toxicológica [26].

Figura 1.2: Representação da estrutura do trans-[RuCl4(DMSO)(Im)]−, NAMI-A.

Haja visto que a toxicidade do metal também está relacionada com o seu

estado de oxidação, pode-se afirmar que um outro fator da baixa toxicidade do

rutênio é sua habilidade de atingir vários estados de oxidação (II, III e IV) em meio

fisiológico. Provavelmente, isto ocorra devido às reações redox causadas pela enzima

citocromo oxidase, ou pela glutationa ou pelo ascorbato [25].

1.4 Complexos nitrosilos de rutênio

Amolécula de NO tem se mostrado uma das moléculas mais versáteis presente

em todos os seres vivos, apresentando uma diversidade de funções biológicas.

Quando em altas concentrações torna-se prejudicial à saúde, podendo reagir com

oxigênio ou supersóxido formando ERONs que danificam lipídeos, proteínas e DNA.

Por isso estratégias terapêuticas têm surgido a fim de controlar seus níveis, que

dependendo da patologia podem estar aumentados ou diminuídos.

Para casos em que o objetivo é diminuir a concentração de óxido nítrico no

organismo, desenvolveu-se uma série de metalo-drogas, chamadas de "scavengers",

que formam um complexo estável com o NO, removendo-o do meio. Como exemplo

destes complexos, pode-se citar K2[Ru(Hedta)Cl] (Figura 1.3[10]). A redução dos

níveis de NO foi resultante da ação sequestrante do NO pelo complexo e não por

ação inibitória da enzima NOSi. O NO presente no meio coordena-se ao rutênio

substituindo a molécula de cloreto e o novo complexo formado seria eliminado pelo

organismo.
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Figura 1.3: Estrutura do complexo K2[Ru(Hedta)Cl] , ’scavenger’ de NO. Fonte: Fricker,
1997.

Em situações que necessitam altas concentrações de NO, uma estratégia é

utilizar compostos que sejam termicamente estáveis e fotoquimicamente ativos, ou

seja, liberam NO quando submetidos a algum tipo de indução fotoquímica [27].

No intuito de contribuir no estudo fotoquímico e desenvolvimento de novos

compostos para aplicação biológica (atividade vasodilatadora e antitumoral), o nosso

grupo BicLab (Laboratório de Bioinorgânica), vem estudando complexos nitrosilos

que apresentem liberação de NO em meio aquoso quando submetidos à irradiação

luminosa e/ou redução eletroquímica [16, 18, 17, 19, 28, 29].

1.5 Recentes avanços e aplicações dos complexos
nitrosilos de rutênio desenvolvidos no grupo
coordenado pelo prof. Roberto S. da Silva

O grupo de pesquisa BicLab prioriza os estudos na área de Bioinorgânica,

com enfoque no desenvolvimento de novos complexos rutênio nitrosilos doadores de

NO e o estudo do comportamento desses em meio biológico. Desde 2001, este grupo

tem se dedicado às atividades de síntese e ao estudo das propriedades físico-químicas

e fotoquímicas dessas novas espécies [16, 18, 17, 30, 19, 28]. Inicialmente, os estudos

basearam-se em ligantes polipiridínicos, um dos ligantes mais estudados nas últimas

décadas devido sua propriedade diversificada como estabilidade química, capacidade

de redução e oxidação e reatividade no estado excitado. Esses ligantes apresentam

orbitais σ doadores localizados nos átomos de nitrogênio e orbitais π doadores e
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π∗ receptores delocalizados nos anéis aromáticos. Quando no estado excitado, esse

complexo promove um elétron do orbital dπ do metal para o orbital π∗ do ligante

resultando numa transferência de carga metal ligante (TCML) [31]. Esse processo

de transição pode ser aplicado em diversas áreas de estudo como fotoquímicos,

fotofísicos, eletroquímicos e luminescência (transferência de energia e / ou elétrons)

[32]. A substituição por outros ligantes no metal pode alterar a reatividade da

molécula final.

Embora, os estudos físico-químicos apresentem um papel fundamental

no entendimento das propriedades desses compostos, a importância do óxido

nítrico nos processos fisiológicos direcionou o grupo ao estudo da atividade

biológica dos complexos nitrosilo de rutênio doadores de NO. O primeiro

composto nitrosilo a ser avaliado biologicamente foi o complexo macro cíclico

trans-[RuCl([15]aneN4)NO](PF6)2, ([15]aneN4 = 1,4,8,12-tetraazociclopentadecano)

que exibiu atividade vasodilatadora promovida pela liberação de NO por processo

redutimétrico [30]. Vários estudos têm sido direcionados para a elucidação dos

mecanismos de ação deste complexo na vasodilatação e resultaram na publicação de

13 artigos científicos. Posteriormente, foi observado que a atividade vasodilatadora

demonstrou ser dependente da concentração de noradrenalina, sendo que esta relação

foi favorecida pela intermediação do grupamento fosfato devido a formação de uma

espécie supramolecular entre a noradrenalina e o trans-[RuCl([15]aneN4)NO](PF6)2
com o ânion HPO2

4 atuando como ponte [33].

O complexo trans-[RuCl([15]aneN4)NO](PF6)2 também se mostrou efetivo

em testes in vivo contra a Doença de Chagas, parasitemia causada pela picada

de um tripanossomatideo que debilita o sistema imune do paciente. O tratamento

mostrou-se eficaz, promovendo a cura em cerca de 90 % dos animais, quando a droga

de referência benzonidazol foi associada ao composto nitrosilo. [6].

Outro importante ligante utilizado em complexos Ru(II) polipiridínico é

o ligante tridentado terpiridina. As propriedades fotoquímicas e farmacológicas

dos seguintes complexos [Ru(L)(tpy)NO]3+ L = bpy (2,2-bipiridina), NH.NHq

(quinonodiimina) e NH2.NH2cat (o-fenilenodiamina) foram estudadas obtendo-se

os seguintes rendimentos quânticos de liberação de NO, 0,14; 0,47 e 0,46 mol

einstein−1 para L = bpy, NH.NHq e NH2.NH2cat, quando irradiado em 355 nm e
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0,0065 mol einstein−1 e quando sob irradiação em 532 nm para o complexo [Ru(NH

. NHq)(terpy)NO]3+. Foi observado que, assim como o macrociclo, o complexo

[Ru(terpy)(bdq)NO]3+ também apresentou importante ação vasodilatadora em

tecido de aorta de ratos.

As fotoreações envolvidas em compostos de coordenação podem ocorrer de

diferentes formas dentre as quais é possível citar: fotossubstituição, fotoaquação,

fotoredox e transferência de elétron e/ou de energia [34].

De modo geral, o mecanismo proposto para a liberação fotoquímica de NO

dos complexos nitrosilos de rutênio está relacionado com a fotolabilização do ligante

seguido da coordenação de uma molécula de solvente (fotoaquação) conforme as

equações abaixo:

[RuII(L)n(NO
+)]2+ + hν → [RuIII(L)n(NO

0)]2+ (1.1)

[RuIII(L)n(NO
0)]2+ +H2O → [RuIII(L)n(H2O)]

2+ +NO0 (1.2)

Entretanto, um dos problemas da aplicação de complexos nitrosilos de rutênio

em meio fisiológico é que este converte-se ao isômero nitrito, resultante do ataque

nucleofílico da espécie hidroxila junto ao grupo nitrosil (Equações abaixo) [35]).

(RuII−NO)3++2OH− → (RuII−NO+.........OH− → (RuII−NO2)
++H2O (1.3)

Este poderia ser um fator limitante ao uso de complexos Ru-NO na formação

de óxido nítrico (NO0) coordenado, porém, os complexos Ru-NO2 podem ser

utilizados como uma fonte geradora alternativa de NO. Este mecanismo fotoquímico,

descrito pela primeira vez em 1975 por Treinin e Hayon [36], confirma a produção

de NO e formação de O2
−∗ (ânion superóxido) sob irradiação de luz ultravioleta

(200-400nm), conforme a seguinte equação:

NO−
2 → [NO−

2 ]
∗ → NO +O−∗

2 (1.4)

De fato, observou-se que o complexo [RuCl(dcbpy)2NO]2+ em pH 7,4 é

convertido no correspondente Ru-NO2 e o mesmo apresentou ação vasodilatadora
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em anéis de aorta de rato devido a redução em [Ca2+] [29]. O composto

[Ru(bpy)2(py)NO2]+ também atua como doador de NO e o mesmo foi capaz de

promover vasodilatação em tecido de aorta de ratos mesmo sem irradiação [37, 38].

Outra importante ação biológica do NO é a sua atividade antitumoral. Vários

trabalhos têm sido descritos na literatura relacionando o NO e sua ação tumoricida.

Neste sentido produzir compostos que possam liberar NO por irradiação na região

do visível é fundamental. Com o intuito de investigar a atividade fotoquímica de

complexos nitrosilos contendo a ligação RuII-NO+ e diferentes coligantes, Sauaia e

colaboradores [39, 18] relataram a liberação de NO por irradiação na região do visível

(532nm) pelo complexo nitrosilo de rutênio [RuL(NH3)4(pz)Ru(bpy)2NO](PF6)5
onde pz = pirazina, obtendo rendimento quântico de NO de 0,025 mol einstein−1 para

L= NH3, 0,036 mol einstein−1 quando L = 4-acetilpiriridina e 0,038 mol einstein−1

para L = py [40].

No que diz respeito ao combate ao câncer, a terapia fotodinâmica (TFD) é

alvo de muita pesquisa devido aos relevantes resultados obtidos. Ftalocianinas são

compostos utilizados na TFD, os quais produzem oxigênio singleto por ação da luz.

Nesse sentido, aliar compostos que possam gerar oxigênio singleto e óxido nítrico de

forma sinérgica pode ser uma estratégia de sucesso no tratamento do câncer. Nosso

grupo tem direcionado os trabalhos visando a obtenção de compostos que possam ser

geradores de óxido nítrico e oxigênio singleto e seu estudo em células cancerígenas.

Em um trabalho do grupo, o sinergismo foi avaliado através da interação por

ligação de hidrogênio, entre a ftalocianina Na4[Tb(TsPc)(acac)] (TsPc = ftalocianina

tetrasulfonada; acac = acetilacetona) e o complexo [RuCl(dcbpy)2NO]2+ [41, 42].

Quando o sistema foi irradiado em 680 nm observou-se um rendimento quântico

devido ao NO e 1O2 de [NO] = 1,21 ± 0,14 mol L−1 and φOS = 0,67. Testes

de citotoxicidade em linhagem de células tumorais B16-F10 resultaram em um

decréscimo da viabilidade celular de 80 % quando as células foram irradiadas. Ainda

tendo como foco a TFD, no grupo foi sintetizado o complexo [Ru(NO)(ONO)(pc)]

(pc = fitalocianina) e caracterizado quanto as propriedades físico-químicas. Este

sistema mostrou-se capaz de produzir oxigênio singleto e NO quando irradiado

em 660 nm e mostrou citotoxicidade sobre células tumorais B16-F10 quando

comparado às células não irradiadas (controle escuro). Ainda no mesmo trabalho
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observou-se que o complexo encapsulado em lipossoma foi 25% mais ativo do que o

correspondente em tampão fosfato [43].

1.6 Introdução à Fotoquímica

O estudo da interação entre a luz (ultravioleta ou visível) e o comportamento

dos estados eletronicamente excitados da matéria (ou molécula), estão inseridos nas

áreas de estudo de Fotofísica e Fotoquímica. Esta, é baseada em dois princípios

fundamentais: a primeira e a segunda Lei da Fotoquímica.

A Primeira Lei da Fotoquímica estabelece que somente a luz absorvida pelo

sistema é efetiva em produzir uma reação fotoquímica que modifica a molécula e

gera um fotoproduto. A lei de Lambert-Beer estabelece uma relação exponencial

da fração de luz absorvida e a concentração em mol.L−1 da substância, sendo que

esta radiação absorvida independe da intensidade da radiação incidente. Baseado

neste conceito, ressalta-se que átomos e moléculas absorvem somente em frequências

específicas de radiação de acordo com suas configurações eletrônicas [44].

Uma molécula no estado fundamental (S0) ao absorver radiação luminosa (do

infravermelho, visível ou luz ultravioleta) é excitada ao primeiro estado singlete (S1)

formando assim uma nova espécie. Nesse estado mais energético e mais instável,

o elétron retorna ao seu estado fundamental ou para um nível menos energético,

dissipando a energia ganha na absorção por meio de diferentes rotas.

Sendo assim, os processos de desativação do estado excitado podem

ser divididos em radiativos ou não-radiativos. Os processos não-radiativos

incluem relaxação vibracional; conversão interna; conversão externa e cruzamento

intersistema. Os processos radiativos englobam a fotoluminescência, que

compreende a fluorescência e a fosforescência. Os processos descritos acima são

apresentados no Diagrama de Jablonski (Figura 1.4).

A desativação por relaxamento vibracional é resultante de colisões entre a

molécula excitada e o solvente. É um processo de alta eficiência com o tempo de

vida médio estimado na ordem de 10−12 s. A conversão interna é um processo não

radiativo que envolve a desativação de estados excitados da mesma multiplicidade de

spin (exemplo singleto-singleto S3, S0, etc). É importante salientar a relevância desse
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Figura 1.4: Diagrama de Jablonski simplificado. Adaptado: Stomayor (2008)
.

tipo de desativação, haja vista o efeito expressivo do solvente sobre a intensidade de

fluorescência [45].

O processo de cruzamento intersistema é caracterizado pela inversão do spin

eletrônico sendo favorecido pela supressão entre os estados vibracionais [45].

A Fotoluminescência é a emissão de fótons dos estados eletronicamente

excitados podendo ser dividida em dois tipos conforme a natureza do estado

fundamental ou estado excitado, singleto ou tripleto. A fluorescência consiste no

retorno de uma espécie no estado excitado singleto para o estado fundamental sem

alteração na orientação de seu spin apresentando um tempo de vida médio (período

de tempo que o fluoróforo permanece no estado excitado) na escala de 10−9 segundos.

Entretanto a fosforescência requer a mudança na orientação do spin para que o

estado excitado tripleto retorne ao estado fundamental singlete. Por utilizar parte

da energia para esta finalidade, o tempo de vida médio é maior que a fluorescência,

entre 10−3 a 100s [46].

A fluorescência pode também servir de ferramenta nos estudos sobre a

interação entre diferentes moléculas, permitindo obter parâmetros sobre os processos

que envolvem transferência de energia entre a substância de interesse e outras

moléculas presentes na solução, possibilitando entender os mecanismos que envolvem

a supressão da energia dos estados excitados.

O uso da fotoluminescência permite o controle experimental sobre o processo

de excitação, pois ao controlar o comprimento de onda da luz incidente, a energia
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fornecida ao sistema pode ser direcionada a um componente especifico otimizando

o processo fotoquímico que seria usado pelo sistema inteiro.

A segunda Lei da Fotoquímica afirma que a absorção de radiação por uma

molécula é um processo uni-quântico; cada quantum de radiação eletromagnética

absorvido provoca um equivalente de uma reação fotoquímica.

A eficiência da reação fotoquímica é expressa em termos de quantidade,

chamada rendimento quântico (φ) definido como a razão entre o número de moléculas

excitadas na reação pelo número total de fótons absorvidos (equação abaixo) [44].

φ =
nofotonsemitidos

nofotonsabsorvidos
(1.5)

Reações de transferência eletrônica em sistemas moleculares são fundamentais

para os processos vitais. A fotossíntese é um exemplo clássico em que luz é

convertida em energia química através de vários processos de transferência de carga

fotoinduzidos.

Na tentativa de mimetizar a natureza, muitos grupos de pesquisa estudam

sistemas artificiais captadores de energia luminosa que são capazes de convertê-la em

energia química. Tais sistemas podem ser constituídos por subunidades moleculares,

onde a primeira funciona como captadora de energia luminosa e como doadora (D)

de elétrons/ou energia e a outra subunidade (A) comporta-se como aceptora de

elétrons, sendo que D e A podem estar diretamente conectadas ou possuírem entre

elas moléculas intermediárias, que se comportam como espaçadoras, ou ligante de

ponte [13].

Os efeitos controlados pela luz tem algumas vantagens como rapidez (ordem

de até fentosegundos dos processos); uso de instrumentos ópticos (lasers, detectores,

etc.) e ausência de envolvimento desses materiais na reatividade [13].

Moléculas que tenham alta capacidade de absorver a luz podem ser

usadas como um sistema artificial na transferência de elétrons e/ou processos de

transferência de energia. Nesse contexto, os Pontos Quânticos (PQs) mostram-se

candidatos em potencial no sistema proposto. PQs são compostos capazes de captar

energia luminosa podendo ser aplicados como sistema de liberação de biomoléculas

ativas como o NO por processos de transferência de elétron e/ou energia. Além disso,

sua fluorescência pode ser utilizada no acompanhamento e detecção de imagem in



1.7 - Pontos Quânticos (PQs) ou Quantum Dots (QDs) 15

vitro e in vivo.

1.7 Pontos Quânticos (PQs) ou Quantum Dots
(QDs)

Os Pontos quânticos são nanocristais semicondutores que emergem como uma

nova classe de fluoróforos com grande potencial para serem usados como sistemas

de liberação de drogas. Sua composição química, tamanho e forma são parâmetros

que podem ser variados possibilitando a sua ligação com diferentes fármacos e o seu

direcionamento para locais específicos do organismo. [47]. Com tamanho entre 1 e

10 nm, os PQs podem possuir centenas a alguns milhares de átomos. O material

semicondutor consiste num núcleo coloidal e heterogêneo (core em inglês) formado

por átomos inorgânico (CdS, CdSe, CdTe, InAs, GaN), podendo ser capeado por

uma camada de molécula surfactante chamada de ligante, que favorece uma repulsão

suficiente entre os cristais a fim de evitar a aglomeração entre eles. [48].

O grande interesse nos PQs ocorre devido a sua intrigante propriedade óptica

dependente do tamanho, podendo emitir fluorescência em diferentes comprimentos

de onda apenas alterando-se o seu diâmetro.

Sendo um material semicondutor, a distância entre a zona de valência e a

de condução, chamada de gap de energia ou band gap, diminui com o número de

átomos adicionados à molécula. Essa mesma tendência é observada nos nanocristais

constituídos do mesmo material porém de tamanhos diferentes.(Figura 1.5). Quanto

maior for a nanopartícula, maior será o comprimento de onda de emissão de

fluorescência, deslocando-se para estados de baixa energia próximas à região do

infravermelho.

Numa molécula simples ou mesmo em um íon, os níveis individuais dos

átomos se desdobram em uma série de níveis de energia ligeiramente diferentes

conhecidos como bandas de energia. O orbital molecular de mais alta energia

ocupado é chamado de HOMO e o orbital molecular de mais baixa energia não

ocupado é chamado LUMO.

No caso de sistemas no estado sólido, semelhante ao sistema manométrico

dos PQs, à medida que os átomos são aproximados a separação entre estes níveis
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Figura 1.5: Fluorescência dos PQs dependente do tamanho. Adaptado de [49].

Figura 1.6: Representação das zonas de energias de diferentes materiais: isolante,
condutor, semicondutor, ponto quântico e molécula.Adaptado de Murphy and Coffre[50]

.

aumenta. A última banda de energia ocupada é conhecida como zona de valência

(HOMO) a próxima banda é conhecida como zona de condução (LUMO). A

separação entre o mínimo de uma zona de condução e o máximo de uma zona

de valência é conhecida como banda proibida ou gap de energia (Figura 1.6).

Compostos semicondutores apresentam um gap de energia de valor intermediário

quando comparados com materiais isolantes ou condutores.

Os PQs, quando submetidos à irradiação (Figura 1.7, processo 1) promovem

o elétron ao nível mais energético gerando o par elétron-buraco. A partir desta
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etapa outros processos podem ocorrer como o retorno à banda de valência por

processo térmico (não-radiativo) ou emissão de luz (processo radiativo) (processo

2) ou os elétrons podem ficar presos à superfície (processo 3) favorecendo o processo

de transferência de elétrons interfacial (processo 4) reduzindo um aceptor (A) ou

transferência de energia (processo 5).

Figura 1.7: Processos de fotoreações dos PQs. Adaptado de Kisch et al. 2002 [51].

O mecanismo geral para a formação dos PQs é dividido em duas etapas, a

nucleação, com a formação dos cristais, e em seguida o crescimento.

Os ligantes utilizados para recobrir a superfície do núcleo são chamados de

agente passivadores ou surfactantes que apresentam grupo polar porção terminal

(-SH, -COOH, -NH) controlando as propriedades ópticas desses. De acordo com

seu comportamento dinâmico em torno dos PQs, podem influenciar favorecendo o

crescimento destes ou bloqueando-os. O desempenho dos ligantes é influenciado por

alguns fatores como sua concentração e extensão da cadeia carbônica, temperatura

da reação e tipo de solventes [52].

Como estratégia no controle das propriedades ópticas dos PQs, como o

aumento da fluorescência e maior estabilidade contra fotooxidação, surge-se a opção

de semicondutores do tipo concha-núcleo, com o crescimento adicional de uma

concha (ou shell na língua inglesa).

Essas nanoestruturas podem ser subdivididas em diferentes grupos da

tabela periódica, compostos de II-IV, II-V e IV-VI, como exemplo CdS/ZnS,

CdSe/ZnS, CdSe/CdS, e InAs/CdSe (núcleo/concha). De modo geral as estruturas
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núcleo/concha podem ser classificadas em dois tipos: Tipo I, cujo material da concha

é um semicondutor de maior band gap e no núcleo ocasionando separação espacial

dos portadores de carga, uma vez que os buracos e elétrons ficam confinados na

região do núcleo. Já no sistema do tipo II são caracterizados por apresentarem uma

separação espacial dos portadores de carga, uma vez que os elétrons ficam confinados

na região da concha, e os buracos, na região do núcleo. A vantagem desse sistema é

a possibilidade de alterar propriedades ópticas pela variação da espessura da concha

[52].

O controle da espessura da concha (shell) é um ponto delicado na fabricação

das NPs pois se a camada for muito fina, a passivação do núcleo será ineficiente

com redução da fotoestabilidade enquanto que, com o aumento da espessura, serão

formados defeitos. A nova técnica utilizada para obter um controle preciso da

espessura da casca é pelo método chamado SILAR (Successive Ion Layer Adsorption

and Reaction) que baseia-se na formação de uma monocamada por vez alternando

a injeção de precursores catiônicos e aniônicos [53].

PQs podem ser sintetizados tanto em solvente polares como apolares. A

síntese em solvente orgânico pode ser dividida em dois principais métodos: Injeção

à quente (hot injection) ou elevação da temperatura (heating up). Bawendi e

colaboradores foram os pioneiros na síntese de PQs monodispersos (CdS, CdSe,

CdTe) pela via de injeção à quente [54] sendo revolucionária na década de 90

e utilizou TOP (trioctinilfosfina) e TOPO (trioctinilfosfinóxido) como solventes

coordenantes.

No decorrer desses 25 anos de estudo, novos métodos de passivação do

core (uso de grupamento tiol) e otimização no controle do tamanho resultaram

em materiais aptos para aplicação como células voltaicas na emissão de luz por

diodos (LEDs) e recentemente usados em provas biológicas. Apesar de obter

rendimentos quânticos de até 80% esse método utiliza precursores extremamente

tóxicos, pirofóricos, de custo elevado e que necessitam de altas temperaturas de

reação.

Com o advento da aplicação de nanopartículas em meios biológicos tornou-se

mais interessante e seguro a obtenção de PQs solúveis em meio aquoso em

comparação às reações em meio orgânico em altas temperaturas [55]. Os
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procedimentos de estabilização dos primeiros CdS para controlar as etapas

de nucleação e crescimento dos PQs incluiam peptídeos e micelas [56]. O

desenvolvimento das sínteses em água foi impulsionado pela síntese aquosa de CdTe

utilizando tióis de cadeia curta (quatro carbonos) como agentes estabilizadores. Há

uma grande classe de agentes estabilizadores de cadeia curta da famlília dos tióis com

diferentes grupos funcionais (amino, carboxílico, hidroxílico, etc) e os mais populares

são ácido tioglicólico ou ácido mercaptoacético (ATG), ácido mercaptopropiônico

(AMP) e 2 mercaptoetilenodiamina (cisteína). Os dois primeiros compostos

favorecem a síntese dos PQs mais estáveis em solução aquosa apresentando carga

negativa devido à superfícies com grupos carboxílicos [57].

Os PQs, além de apresentarem boa estabilidade e alta fluorescência,

destacam-se como produto nanotecnológico pela possibilidade de serem customizados,

funcionalizados pela modificação da sua superfície [58].

Devido ao seu tamanho, os PQs apresentam inúmeras opções de

funcionalizações, podendo ser utilizados apenas com sua estrutura básica, núcleo,

como também pela adição de uma camada externa chamada de concha ou shell,

constituída de outro material semicondutor, que além de aumentar a fluorescência

protege contra oxidação. Ambos compostos podem ser revestidos com diferentes

agentes passivantes que podem alterar a polaridade e proporcionar novas interações

químicas ampliando seu campo de aplicações biológicas quando conjugados à

biomoléculas (como peptídeos, ácidos nucléicos ou anticorpos tipo célula-específico

e bioencapsulados por polímeros [59, 60] (Figura 1.8).

As funções biológicas não podem ser determinadas por uma simples

elucidação de estruturas celulares ou moleculares. As células de mamíferos possuem

aproximadamente 10 µm de diâmetro e contém uma infinidade de estruturas

subcelulares na escala micro. É necessário um estudo da organização temporal -

espacial e distribuição intracelular das moléculas reguladoras como proteínas (1-20

nm) com acompanhamento dinâmico em tempo real das interações molecular [55].

Técnicas atuais de captação de imagem, como a microscopia confocal e

eletrônica, auxiliam na elucidação de estruturas intracelulares como também na

localização específica dessas nanopartículas. PQs permitem visualizar componentes

intracelulares em alta resolução, seletividade, precisão e alta fluorescência [61].
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Figura 1.8: Estrutura multifuncional de um PQ. Adaptado de GAO, (2005).

Dentre as várias aplicações dos PQs incluem-se os marcadores celulares,

possibilitando o acompanhamento dinâmico de moléculas através de sua

fluorescência. Nos testes in vivo, um dos objetivos é captar imagens tanto em

sítios patológicos como normais, entretanto não se limita apenas à localização mas

também à detecção e ao acompanhamento da progressão degenerativa de tecidos

ou da sua gradual recuperação. Estudos farmacocinéticos in vivo desses compostos

envolvendo o seu modo de excreção pelo organismo demonstraram que partículas

cujo o raio hidrodinâmico foi menor que 5,5 nm foram efetivamente eliminados pela

urina [62].

Os PQs que absorvem na região do infravermelho mostraram capacidade de

penetração tecidual acima de 6mm [63]. Entretanto mais estudos são necessários

para caracterização, otimização de suas propriedades, como se comportam no

sistema in vivo e quanto tempo necessário para sua eliminação do organismo

Uma das áreas que mais tem avançado é a área de diagnóstico, onde os

PQs são utilizados como sondas fluorescentes. No tratamento contra o câncer, por

exemplo, onde ainda há falhas na identificação precoce de tumores, frequentemente

usa-se técnicas invasivas para detecção. As biópsias de tecidos, dependendo de

sua localização, são de difícil acesso e os corantes utilizados atualmente não

conseguem distinguir tumores malignos invasivos dos benignos. Os estudos na

área de proteômica e genômica podem auxiliar nessa detecção baseados no perfil

de expressão gênica específicos de cada tipo celular [61]. Por isso há necessidade de
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novas ferramentas diagnósticas que permitam a detecção simultânea de proteínas

sem perder a sensibilidade. PQs apresentam-se versáteis marcadores patológicos em

fluidos biológicos (urina, sangue) ou em microscopia por real-time [64, 65, 66].

Dentre outras possibilidades recentes de uso dos PQs, destaca-se sistemas

de liberação de drogas, principalmente em terapias contra o câncer. Dependendo

de sua composição e tamanho emitem fluorescência intensa e estável do visível

ao infravermelho e com alto coeficiente de absorção em uma larga faixa espectral

[67]. Essa capacidade de transferir energia e elétrons possibilita utilizar os PQs

como fotosensibilizadores em fototerapias, principalmente na terapia do câncer.

Ford e colaboradores relataram a liberação de NO de nitro-complexos de cromo

quando associados à PQs (CdSe/ZnS) pelo processo de transferência de energia. As

vantagens de utilizar a luz como um estímulo externo é a capacidade de controlar a

localização, o tempo de liberação da droga e a dose.

Terapia Fotodinâmica é uma modalidade médica de terapia que consiste na

combinação de luz e fármaco fotossensibilizador e o oxigênio molecular. Entretanto,

nas neoplasias de tumores sólidos de grande porte, a hipóxia limita a aplicação da

TFD pois a deficiência de oxigênio nos tecidos inviabiliza a produção de EROs e

consequentemente diminui a eficiência da terapia [7].

A idéia de unir um sistema doador-receptor de elétrons fotoquimicamente

induzido à liberação de óxido nítrico é bastante viável no que tange a aplicação

em sistemas biológicos, especialmente na fototerapia. Ou seja, parece plausível a

construção de sistemas artificiais doador-receptor (D-A), que contenham os pontos

quânticos que funcionariam como subunidade D, e complexos nitrosilos de rutênio,

que seriam a subunidade A.

A transferência eletrônica fotoinduzida seria indubitavelmente comprovada

pela detecção de NO gerado que, como alternativa em situação de hipóxia, pode

produzir espécies reativas de oxigênio e nitrogênio (ERONs) possibilitando a morte

de tumores que sobrevivem na ausência de oxigênio [68, 3].



22

2 Considerações Finais e
Perspectivas Futuras

O trabalho foi realizado no sentido de obter PQs de cádmio (CdS, CdSe e

CdTe), que apresentem energias de absorção e emissão na região do visível

ou mais próximas do espectro de infravermelho, regiões de maior interesse para

aplicação em fotoquimioterapia. Procuramos obter os compostos por diversas rotas

sintéticas obtendo-se êxito somente através da síntese em solução aquosa do CdTe,

utilizando borohidreto de sódio como redutor do Te. O PQ obtido foi passivado com

ácido mercaptopropiônico e suas propriedades físico-químicas, morfológicas e sua

interação com um complexo rutênio-nitrosilo (cis-[RuNO(4-ampy)(bpy)2](PF6)3)

foram estudadas. O PQ CdTe-MPA apresentou máximos de absorção e emissão

na região do visível, respectivamente em 503 e 544 nm, o que é de interesse para

aplicação em fototerapias e o tamanho médio das partículas foi de 2,5 nm, o que é

importante para as suas propriedades ópticas.

Os complexos rutênio-nitrosilos também foram sintetizados por metodologia

já estabelecida e caracterizados, demostrando sua capacidade de liberar NO tanto

por processos redutimétricos como fotoquímicos. Estudos por espectrofluorimetria

possibilitaram a verificação da existência de interação entre o PQ e o complexo

por simples mistura de ambos em solução aquosa resultando no gráfico não linear de

Stern-Volmer. Pelos estudos fotofísicos verificou-se que a interação entre as espécies

pode ocorrer por diferentes perfis de supressão, processos estático e/ou dinâmico

associado à formação de agregado quando em alta concentração de supressor. Essa

interação é dependente da concentração e do tempo de interação. Os dados obtidos

corroboram que o PQ540 interage com moléculas de RuNO sendo observado que

sob irradiação na região do visível, 532 nm, ocorre o processo de liberação da

molécula de NO. Visto que não há sobreposição entre o espectro de absorção do

complexo de rutênio e o espectro de emissão do PQ,o processo de transferência de

energia mostra-se desfavorável. Portanto, atribui-se tal resultado ao processo de
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transferência eletrônica intermolecular fotoinduzida direta do PQ para o complexo,

com consequente redução do NO+ para o NO0 e liberação do mesmo. Outro fato que

confirma essa proposta é a utilização do PQ600 com o mesmo complexo nitrosilo,

excitando o sistema no comprimento de onda de 560 nm, resultando no aumento em

número de mols de NO liberado após a adição do PQ. A irradiação do PQ, em 532

nm, também promoveu a produção de ânion superóxido, porém em quantidades não

significativas. Dessa forma, o mecanismo predominante na redução do NO+ é o de

transferência eletrônica direta. PQs se mostraram estáveis em meio fisiológico, sendo

usados como marcadores celulares de rápida permeação devido ao pequeno tamanho;

também mostraram-se bons indicadores de corrida em eletroforese. Testes em células

revelaram que os PQs, quando não irradiados, não são tóxicos na concentração

nanomolar e sob irradiação apresentaram citotoxicidade parcial. Não foi realizado

estudo de citotoxicidade do PQ600 pois os comprimentos de onda de excitação

utilizados limitaram-se nas opções de LEDs disponíveis. Estudos de citotoxicidade

com outras linhagens celulares estão sendo desenvolvidos, visto que a resposta celular

frente a ação citotóxica do NO é dependente do tipo celular.
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