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CARACTERIZAÇÃO DA LIPOPROTEÍNA DE BAIXA DENSIDADE ( LDL) 

POR MEIOS ESPECTROSCÓPICOS 

Letícia Bonfante Sicchieri 

RESUMO 

O presente trabalho tem como objetivo avaliar se o complexo Európio-

Clorotetraciclina (EuCTc) ou o corante Tioflavina T (ThT) podem atuar como biossensores 

precisos e eficientes de colesterol numa fração específica, através de procedimentos 

simples. Para isso estudaram-se as propriedades ópticas do complexo EuCTc  e ThT na 

presença da Lipoproteína de Baixa Densidade (LDL) em seu estado nativo e em seu estado 

oxidado. O primeiro estudo realizado verificou a melhor razão molar entre o Európio e a 

Clorotetraciclina, em seguida verificou-se a influência da diálise da LDL na emissão do 

complexo EuCTc, para obtenção de um protocolo para quantificação da concentração da 

LDL. Foram traçadas as curvas de calibração da emissão do complexo EuCTc com várias 

concentrações da LDL nativa, LDL oxidada com íons de Cobre e LDL oxidada com íons 

de Ferro. Em seguida obteve-se o tempo de vida do íon Európio no complexo EuCTc na 

presença de diferentes concentrações de LDL nativa e LDL oxidada por íons de Cobre. Na 

segunda parte do trabalho estudou-se a emissão do corante Tioflavina T na presença da 

LDL nativa e LDL oxidada. Na terceira etapa as propriedades ópticas dos biossensores 

EuCTc e ThT  foram investigadas na presença do plasma sanguíneo e foram comparadas às 

emissões do complexo EuCTc e o corante ThT com a LDL ultracentrifugada, para verificar 

a possibilidade de quantificar a LDL diretamente no plasma sanguíneo. Na última etapa do 

trabalho desenvolveu-se uma nova metodologia para oxidar a partícula de LDL a partir da 

irradiação com laser de pulsos ultracurtos, a fim de produzir uma oxidação branda da 

partícula de LDL e controlada. 

Palavras chaves: Európio-Clorotetraciclina, Tioflavina T, Lipoproteína de Baixa 

Densidade. 

 

 

 



 

 

CHARACTERIZATION OF LOW DENSITY LIPOPROTEIN (LDL) B Y 

SPECTROSCOPIC METHODS 

Letícia Bonfante Sicchieri 

ABSTRACT 

The present study aims at assessing the complex Europium-Clorotetracycline 

(EuCTc) or the dye Thioflavin T (ThT) can act as biosensors accurate and efficient in a 

specific fraction of cholesterol through simple procedures.For this purpose, it was studied 

the optical properties of Europium- Chlortetracycline (EuCTc) complex and the thioflavin 

T (ThT) dye in the presence of low-density lipoprotein (LDL) in  native state and in 

oxidized state in vitro. First study realized it was verified the influence of dialysis in the 

emission of complex EuCTc in the presence of   LDL, thereby producing a protocol for use 

of the complex to obtain the concentration of LDL. It was obtained the calibration curves 

of the complex with various concentrations of native LDL, the oxidized LDL with copper 

ions and oxidized LDL with iron ions. It was also obtained from the calibration curve of 

the emission of the complex in the presence of calcium interferent ion with the 

concentration found in blood plasma with the oxidized LDL with copper ions. It was 

obtained the lifetime of the europium ion in the complex in the presence of different 

concentrations of Native LDL and oxidized LDL by copper ions. In the second part of the 

work it was studied the emission of the dye thioflavin T in the presence of native LDL and 

oxidized LDL. In the third part the optical properties of biosensors EuCTc and ThT were 

investigated in the presence of blood plasma and compared to the emission of the complex 

EuCTc and the dye ThT with LDL ultracentrifugated to verify the possibility of 

quantifying directly LDL in blood plasma.In the final part of this work it has developed a 

new methodology for the LDL particles oxidation from the irradiation of ultrashort laser 

pulses in order to produce mild and controlled oxidation of the LDL particle. 

Keywords: Europium-Chlortetracycline, Thioflavin T, Low Density Lipoprotein.
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1. INTRODUÇÃO 

No Brasil, as doenças cardiovasculares (DCV) representam a principal causa de 

morte e segundo o Ministério da Saúde, a faixa etária está entre 35 a 64 anos de idade [1]. 

Das DCVs, a aterosclerose tem sido amplamente estudada, e sabe-se que o aumento 

da concentração de partículas de lipoproteínas de baixa densidade (LDL) está relacionado 

ao seu desenvolvimento [2].  

As lipoproteínas são responsáveis pelo transporte de colesterol no plasma sanguíneo. 

As partículas de lipoproteínas podem ser classificadas em cinco classes diferentes: 

quilomicrons, lipoproteínas de muito baixa densidade (VLDL), partículas de lipoproteína 

de densidade intermediária (IDL), partículas de lipoproteínas de baixa densidade (LDL) e 

lipoproteína de alta densidade (HDL). 

Recentes estudos mostraram que a LDL oxidada é mais aterogênica que a LDL em 

seu estado nativo [3, 4, 5]. Visando uma melhor compreensão e controle desse processo a 

oxidação da LDL in vitro vem sendo extensivamente estudada. 

A oxidação in vitro é normalmente feita através de íons metálicos como Cobre [6] e 

Ferro [7].  Entretanto, outras metodologias têm sido desenvolvidas para oxidação da 

partícula de LDL como a irradiação com raios gama emitidos em fontes de Cobalto ou 

Césio [8] e irradiação com ultravioleta [9]. 

Devido ao aumento das doenças cardiovasculares e a relação com o aumento 

plasmático de LDL, têm se pesquisado novos biossensores para auxiliar nos estudos in 

vitro. Desses novos marcadores pode-se citar o complexo Európio-Tetraciclinas (EuTcs) 

[10] e o corante benzotiazol Tioflavina T [11]. 

A quantificação da LDL no plasma pode ser obtida através de duas maneiras: pelos 

métodos diretos e método indireto, sendo esse último, o utilizado em rotinas de 

laboratórios. Os métodos diretos são muitas vezes técnicas trabalhosas, demoradas e com 

alto custo, já o método indireto apresenta algumas limitações com relação ao seu uso [12].  

Os biossensores utilizados nesse trabalho foram o complexo Európio-

Clorotetraciclina e o corante Tioflavina T (ThT). 

O complexo EuTcs é utilizado como biomarcador de diversas proteínas e estudos 

recentes mostram que o complexo EuCTc pode ser utilizado para quantificar as partículas 
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de LDL [10]. Na presença de íons interferentes o complexo EuCTc apresenta uma maior 

emissão do complexo na presença da LDL oxidada, quando comparado com a emissão do 

complexo na presença da LDL oxidada sem o íon interferente [13]. 

A Tioflavina T é um corante benzotiazol amplamente utilizado para marcar fibrilas 

de amiloidose formadas em doenças neurodegenerativas como Parkinson e Alzheimer 

[13,14,15].  As partículas de LDL em seu estado oxidado formam fibrilas semelhantes às 

fibrilas de amiloidose [16]. Griffin e colaboradores mostraram que a Tioflavina T pode ser 

utilizada para marcar risco cardiovascular [11]. 

Portanto o presente trabalho busca desenvolver uma nova metodologia para 

quantificação da LDL diretamente no plasma através de biossensores de baixo custo e 

também estudar a modificação da partícula de LDL através da irradiação com laser de 

pulsos ultracurtos para desenvolver uma nova metodologia para oxidar a LDL. 
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2. OBJETIVOS 

Os objetivos desse trabalho são: 

 Preparação das soluções de EuCTc, EuCTc:interferentes e obtenção das curvas de 

calibração na presença da LDL Nativa e LDL oxidada, e o estudo do tempo de vida de 

emissão do íon Európio nas diferentes soluções do complexo. 

Preparação da solução do corante Tioflavina T e obtenção das curvas de calibração 

na presença da LDL nativa e LDL oxidada. 

Realização de um primeiro estudo da emissão do complexo EuCTc e do corante ThT 

na presença do plasma humano, através da caracterização espectroscópica dos biossensores 

na presença de diferentes quantidades de plasma. 

Desenvolvimento de uma nova metodologia para oxidação in vitro das partículas de 

LDL nativa através da irradiação com laser de femtossegundos com diferentes tempos de 

irradiação e diferentes energias. Caracterização das soluções de LDL irradiadas com 

diferentes energias, através da absorção óptica, quantificação dos antioxidantes presentes, 

formação dos compostos na peroxidação lipídica, acúmulo de cargas negativas na 

superfície das soluções de LDL irradiadas e estudo da modificação promovida na proteína 

apoB-100 e comparação desses parâmetros com duas metodologias (oxidação por íons de 

Cobre e Ferro) existentes para oxidação da partícula de LDL. 
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3. REVISÃO DA LITERATURA 

3.1. Lipoproteínas 

3.1.1 Colesterol e classificação das lipoproteínas  

O colesterol é um lipídio esterol anfipático, sua estrutura é constituída de um grupo-

cabeça polar (o grupo hidroxila em C-3) e um corpo hidrocarbônico não-polar de 

comprimento igual a um ácido graxo de 16 carbonos na sua forma estendida (o núcleo 

esteroide (anéis A,B,C e D) e uma cadeia lateral hidrocarbonada em C-17) [17] (Figura 1). 

O colesterol é percursor de vários produtos com atividades biológicas específicas como os 

ácidos biliares, vitamina D e outros esteróides. 

 

Figura 1 - Estrutura do colesterol [17]. 

O principal transportador de colesterol e ácidos graxos são as partículas anfipáticas 

denominadas lipoproteínas. As lipoproteínas são partículas globulares com diferentes 

tamanhos e composições [18]. Apresentam uma superfície hidrofílica e um núcleo 

hidrofóbico. A superfície das partículas de lipoproteínas contêm uma monocamada 

fosfolipídica, colesteróis não esterificados e proteínas denominadas apolipoproteínas, o 

núcleo é constituído de éster de colesterol e triglicerídeos [19]. As lipoproteínas são 

classificadas através do tamanho e densidade [17]. 
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O principal processo de separação das lipoproteínas no plasma é a ultracentrifugação 

[20]. As lipoproteínas são divididas em cinco classes diferentes: os quilomicrons, a 

lipoproteína de muito baixa densidade (VLDL), a lipoproteína de densidade intermediária 

(IDL), a lipoproteína de baixa densidade (LDL) e a lipoproteína de alta densidade (HDL) 

[20]. Dentre as classes de lipoproteínas existem ainda subclasses. A Figura 2 mostra a 

distribuição das lipoproteínas com relação ao seu diâmetro e a Tabela 1 algumas 

características das lipoproteínas. 

 

Figura 2- Distribuição da densidade e tamanho das lipoproteínas. [18]. 

Quilomicrons: São sintetizados pelas células intestinais e são responsáveis pelo 

transporte dos lipídeos da dieta absorvidos pelo intestino. A apolipoproteína principal 

presente nos quilomicrons é a ApoB-48. Possuem a mesma via metabólica das VLDL 

produzidas pelo fígado e assim como as VLDL os quilomicrons são submetidos à ação da 

enzima lipase lipoproteica na parede dos capilares [21]. 

VLDL (Lipoproteína de densidade intermediaria): São sintetizadas no fígado e 

sua principal função é o transporte para o plasma sanguíneo dos triglicerídeos produzidos 

no fígado. A VLDL possui as seguintes apolipoproteínas: apoB-100; apoE e apoC. Quando 

em contato com a enzima lipase proteica as VLDL dão origem as IDL (Lipoproteina de 

densidade intermediaria)[22]. 
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IDL (Lipoproteína de densidade intermediaria): É um produto intermediário na 

formação da LDL. A VLDL em contato com a enzima lipase proteica pode dar origem a 

IDL em seguida a IDL sofre a ação da lipase hepática formando a LDL [18]. 

HDL (Lipoproteína de alta densidade): São sintetizadas no intestino e no fígado e 

é a menor das lipoproteínas e a mais densa. As apolipoproteínas A (A-I; A-II e A-IV) são 

as principais apolipoproteínas constituintes da HDL, mas também pode conter apoC e em 

particular a apo-E [23]. 

LDL (Lipoproteína de baixa densidade): São as principais transportadoras de 

colesterol no plasma sanguíneo para os tecidos periféricos [24] e será abordada com mais 

detalhes posteriormente. 

Tabela 1 – Classificação das lipoproteínas quanto a densidade, tamanho e 

apolipoproteína constituinte. Adaptado [18] 

Classificação   Densidade 
g/mL 

Tamanho 
nm 

ApoB 
Prinicipal  

Outras 
Apolipoproteinas 

Quilomicrons  0.93 75-1200 ApoB-48 A-I, A-IV, C-I,C-II, 
C-III 

VLDL   0.930-1.006 30-80 ApoB-48 E, A-I, A-II, A-V,C-
I, C-II, C-III 

IDL   1.006-1.019 25-35 ApoB-100 E, C-I, C-II, C-III 
LDL   1.019-1.063 18-25 ApoB-100  
HDL   1.063-1.210 05-12 ApoA-I A-II, A-IV, E, C-III 

 

Toda partícula de lipoproteína contêm uma apolipoproteína. As apolipoproteínas 

controlam o metabolismo da lipoproteína ligando-se em receptores de membranas 

específicos e agem como um cofator para enzimas que participam do metabolismo das 

lipoproteínas. As apolipoproteínas também são essenciais para a integridade estrutural da 

partícula. 

A lipoproteína mais abundante no plasma e principal transportadora de colesterol no 

plasma sanguíneo é a lipoproteína de baixa densidade (LDL) [24]. 

O plasma sanguíneo é a parte liquida do sangue, onde as células vermelhas e células 

brancas encontram-se suspensas. Apresenta uma coloração amarelada e corresponde a 55% 

do volume sanguíneo total. 
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O plasma é constituído por diversas substâncias como: água (~92 %), proteínas 

(albumina, fibrinogênio, dentre outras), sódio (~7%), gases, excretas, nutrientes, 

hormônios, lipoproteínas e enzimas.  

O plasma é separado da parte celular através de centrifugação à 10.000 rpm por 

aproximadamente 15 min. 

Segundo a sociedade brasileira de cardiologia os valores de colesterol total, HDL, 

LDL e Triglicerídeos são classificados conforme a Tabela 2. 

Tabela 2 - Limites para os valores de Colesterol Total, HDL, LDL e Triglicerídeos 

de acordo com a Sociedade Brasileira de Cardiologia. 

Colesterol Total  Menor que 200 mg/dl �Desejável 
De 200 a 239 mg/dl� Limítrofe 
≥ 240 mg/dl�Alto 

HDL Menor que 40 mg/dl�Risco aumentado 
para doenças cardiovasculares 
De 40 a 59 mg/dl�Quanto maior, melhor 
≥ 60 mg/dl�Considerado fator protetor 
contra doenças cardiovasculares 

LDL Menor que 100 mg/dl�Nível ideal 
De 100 a 129 mg/dl�Nível próximo do 
ideal 
De 130 a 159 mg/dl�Limítrofe 
De 160 a 189 mg/dl�Alto 
≥ 190 mg/dl�Muito alto 

Triglicerídeos (TG) Menor que 150 mg/dL � Normal 
De 150 a 199 mg/dL � Limítrofe 
De 200 a 499 mg/dL � Alto 
≥ 500� Muito Alto 

3.1.2 Lipoproteína de Baixa Densidade 

A LDL apresenta uma camada externa composta por uma monocamada de 

fosfolipídios contendo colesteróis não-esterificados livres, e uma única molécula de 

proteína a apolipoproteína-B (apoB-100). Já a parte interna é formada por um núcleo 

apolar composto basicamente por ésteres de colesterol e em menor quantidade 

triglicerídeos e alguns colesteróis não-esterificados, como mostrado na Figura 3 [25]. 

Associado a monocamada fosfolipídica da partícula de LDL estão presentes os 

antioxidantes associados como o α-tocoferol, β-caroteno e licopeno. O α-tocoferol é o 

antioxidante mais abundante [26]. 
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A partícula de LDL apresenta forma esférica com um diâmetro médio de 22 nm. A 

LDL é subdividida em uma subespécie maior e menos densa, e uma subespécie pequena e 

densa. Essas subespécies diferenciam na susceptibilidade a modificações oxidativas e 

comportamento aterogênico [24], [25].  

 

Figura 3- Estrutura da lipoproteína de baixa densidade. [25] 

Na LDL a única proteína presente é a apo-B-100, localizada em torno da superfície 

da partícula da LDL, estabilizando a estrutura do complexo proteína-lipídio. Sua principal 

função é controlar o metabolismo da lipoproteína ligando-se em receptores de membrana 

específicos. É altamente insolúvel em solução aquosa, é constituída por 4.536 resíduos de 

aminoácidos e apresenta uma massa molecular de 550 kDa para forma glicosilada [27]. 

A partícula de LDL apresenta em sua proteína apoB-100 trinta e sete resíduos de 

triptofano. Desses resíduos de sete a oito estão localizados na superfície da apoB-100, e os 

vinte e oito à vinte nove  resíduos estão localizados no interior da região da apoB-100 [28], 

[29].  

3.1.3  Triptofano 

O triptofano é um aminoácido primário, ele recebe esse nome por ser um dos 20 

aminoácidos encontrados em proteínas. Todos os aminoácidos apresentam uma estrutura 

básica comum que é um grupo carboxila e um grupo amino, ligados ao mesmo átomo de 

carbono (o carbono α) e diferem entre si por suas cadeias laterais ou grupo R, que variam 
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em estrutura, tamanho e carga elétrica e influenciam a solubilidade do aminoácido em água 

[17]. O carbono α é um centro quiral, os quatros grupos substituintes, conforme mostrado 

na Figura 4 (o grupo carboxila, o grupo amino, um grupo R e um átomo de Hidrogênio) 

podem ocupar duas disposições espaciais distintas, e essas são imagens especulares não 

superponíveis. As duas possibilidades de conformação molecular dos aminoácidos formam 

uma classe de estereoisômeros, chamada de enantiômeros, e são moléculas opticamente 

ativas, ou seja, podem girar a luz plano-polarizada.  

 

Figura 4 - Estrutura básica de um aminoácido primário[17]. 

Os aminoácidos podem ser classificados de acordo com seus grupos R, sendo 

divididos em cinco classes principais: 

Grupo R não polares e alifáticos: Glicina, alanina, prolina, valina, leucina, isoleucina e 

metionina. 

Grupo R Aromático: fenilalanina, tirosina e triptofano 

Grupo R não carregados, mas polares: serina, treonina, cisteína, asparagina e glutamina 

Grupo R carregados positivamente (básicos): lisina, arginina e histidina. 

Grupo R carregados negativamente (ácidos): aspartato e glutamina. 

Através da classificação dos aminoácidos primários observa-se que o triptofano é um 

aminoácido com um anel aromático, e relativamente apolar. O triptofano apresenta uma 

região polar em virtude do anel indol, a estrutura do triptofano pode ser observada na 

Figura 5. 
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Figura 5 - Estrutura molecular do triptofano [17].  

 O triptofano absorve luz na região do ultravioleta (280 nm) e emite em 350 nm, 

sendo considerado uma sonda fluorescente, e é amplamente utilizado para estudos das 

estruturas e modificações das proteínas [30],[31], [32].  

3.1.4 Processo de oxidação da partícula de LDL 

Pesquisas mostram que a oxidação da partícula de LDL está altamente relacionada ao 

desenvolvimento de doenças cardiovasculares, entretanto o mecanismo de oxidação da 

partícula in vivo ainda não está totalmente elucidado. A HDL remove o excesso de 

colesterol dos tecidos periféricos, e também age inibindo a oxidação da LDL. A 

lipoproteína de alta densidade (HDL) protege da formação de aterosclerose [33].  

A modificação da partícula de LDL in vivo envolve espécies reativas de oxigênio 

produzidas por células endoteliais e macrófagos e algumas enzimas tais como 

mieloperoxidases [34] lipoxigenases [35], e heme-oxigenases I [36] presentes na íntima da 

artéria podem promover um processo de modificação da LDL. Avogaro e colaboradores 

[37] em 1988 publicaram um trabalho onde a partir de 18 pacientes normolipidêmicos foi 

isolada a LDL mais eletronegativa que a LDL nativa e ficou conhecida com LDL (-).  

Acredita-se que a oxidação da LDL não ocorra na corrente sanguínea, pela alta 

concentração de antioxidantes presentes, mas sim na parede arterial [4], [33], [38]. O 

mecanismo da oxidação in vivo está esquematizado na Figura 6. 
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Figura 6 - Mecanismo da oxidação da LDL in vivo. [3]. 

Uma das maneiras de se oxidar a lipoproteína in vitro é feita através de íons 

metálicos, como Ferro e Cobre [6], [7] os quais funcionam como catalisadores da 

decomposição de lipoperóxidos.  

O principal mecanismo da oxidação da LDL ocorre através da peroxidação lipídica 

[39], conforme indicado na Figura 7. A peroxidação lipídica divide-se em três etapas: a 

primeira etapa é chamada de iniciação. Nessa etapa os ácidos graxos poli-insaturados 

sofrem o ataque de uma espécie reativa (radicais livres) para abstrair um átomo de 

hidrogênio a partir de um grupo metileno o que irá formar um radical de carbono que após 

um rearranjo molecular forma um dieno conjugado (uma ligação simples entre duas duplas 

ligações).  Na segunda etapa conhecida como propagação ocorre que o radical alquila se 

combina com um átomo de oxigênio formando um radical peroxila. Em seguida esse 

radical peroxila reage com um hidrogênio alílico de outro ácido graxo, formando um 

radical de carbono que é denominado hidroperóxido lipídico. A última etapa denominada 

fase de terminação ocorre à aniquilação dos radicais formados, formando produtos não-

radicalares [40]. 
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Figura 7 - Etapas da peroxidação lipídica [40]. 

3.1.5 Aterosclerose 

A aterosclerose é uma doença progressiva, e o estudo com experimentos com modelo 

animal, principalmente com coelhos, tem contribuído para o entendimento da progressão 

da doença [41], [42]. 

Os fatores para o desenvolvimento da doença podem ser divididos em dois grupos: 

fatores genéticos e fatores ambientais. O aumento na concentração da LDL no plasma é 

dito como o percussor, e diferentes níveis de aterogenicidade da LDL são um pré-fator 

para a maioria das formas da doença [43]. 

Fatores genéticos e ambientais foram alvos de vários estudos familiares e de gêmeos, 

a herdabilidade da aterosclerose foi considerada alta na maioria dos estudos, excedendo 

50% [44]. Já em estudos de migração de população, o fator ambiental explicou muitas das 

variações da doença entre populações [45]. As formas mais comuns das doenças 

cardiovasculares (DCV) resultam da combinação da susceptibilidade genética, aumento da 

expectativa de vida e de uma alimentação pouco saudável. 
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O evento inicial da aterosclerose é o acúmulo de LDL na matrix subendotelial(Figura 

8). O acúmulo da LDL na parede das artérias apresenta lugares preferenciais devido à 

variação de fluxo sanguíneo. A LDL difunde passivamente através das junções de células 

endoteliais e a retenção na parede do vaso ocorre devido a interações entre a apoB-100 e a 

matrix proteoglicana [2]. Além da LDL, existe a lipoproteína (a) que também pode 

acumular na intima e promover aterosclerose  [46]. A lipoproteína (a) (Lp(a)) é igual a 

LDL mas apresenta outra apolipoproteína denominada apolipoproteína (a) ligada a ApoB-

100 por uma ponte de dissulfeto [47], [48]. A massa da apo(a) varia de 200 a 800 kDa [49]. 

A síntese da apo(a) ocorre no fígado, sendo primeiramente secretada na superfície dos 

hepatócitos, e lá ocorre a ligação com a LDL para formar a Lp(a).  Dangas G. e 

colaboradores [50] mostram que a Lp (a) está presente em amostras de ateroma coronário e 

é encontrado em maiores quantidades no tecido em pacientes com angina instável, em 

relação a tecidos de pacientes com angina estável. 

Sabe-se que a LDL em seu estado nativo não seria reconhecida pelos macrófagos 

rapidamente para formar as células espumosas, devido a isso se propôs que a LDL sofre 

alguma modificação na parede do vaso [51]. Em lesões iniciais uma das modificações mais 

importantes na partícula de LDL é a oxidação lipídica devido à exposição a resíduos 

oxidativos de células vasculares. [52]. Devido ao acúmulo de lipoproteínas na intima das 

artérias, os monócitos passam a aderir à superfície do endotélio e posteriormente os 

monócitos migram através da monocamada endotelial para à intima, se proliferando e 

diferenciando-se em macrófagos que consomem as lipoproteínas formando as células 

espumosas.  As placas podem tornar-se cada vez mais complexas com o surgimento de 

calcificação, ulceração na superfície luminal e hemorragia dos pequenos vasos que 

crescem no sentido da lesão. 

As lesões mais avançadas crescem o suficiente para bloquear o fluxo de sangue, 

formando trombos ou coágulos de sangue resultando em infarto do miocárdio.  
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Figura 8- Eventos inicias à formação da placa de aterosclerose [53].  

A LDL em seu estado oxidado começa a formar uma estrutura semelhante à 

encontrada nas fibrilas de amiloidose [16]. As fibrilas de amiloidose são modificações em 

algumas proteínas formando pequenos aglomerados, essas fibrilas são encontradas em 

doenças neurodegenerativas como Mal de Parkison e Alzheimer [54].  

A amiloidose resulta de uma progressão de alterações no desdobramento de proteínas 

que induz o deposito de fibrilas amilóides insolúveis, principalmente nos espaços 

extracelulares de órgãos ou tecidos. As fibrilas de amiloidose apresentam uma estrutura 

secundária idêntica, a configuração β-pregueada, além disso, todo depósito de amiloidose 

contém a pentraxina amilóide P sérica (SAP) e glicosaminoglicanos [55].  

No estudo com difração de raio-X mostraram que as fibrilas de amiloidose 

apresentam uma estrutura fibrilar linear não ramificada, os agregados tem um diâmetro de 

7,5 – 10 nm [56]. A estrutura β-pregueada é que permite a ligação com alguns corantes 

possibilitando o diagnóstico de amiloidose. 

Para a LDL oxidada a estrutura semelhante à amiloidose se deve a uma modificação 

e perda de lipídios comprovado por medidas de velocidade de sedimento. A diminuição no 

tamanho do núcleo lipídico impõe restrições de conformação no domínio das folhas-β [16]. 

3.1.6 Metodologias de quantificação de LDL 

A quantificação da LDL pode ser obtida de duas maneiras: métodos diretos e 

métodos indiretos [57]. 
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O método indireto é o mais utilizado em rotinas de laboratório por apresentar 

vantagens como: baixo custo e a facilidade de utilização. O método indireto é feito através 

da Fórmula de Friedewald.  

Em 1972, Friedewald e colaboradores [58] publicaram uma metodologia para 

quantificação de LDL sem necessitar da ultracentrifugação do plasma sanguíneo. A 

quantificação é feita através da equação 1: 

���� = ����.	�
�� −	���� −	�	�
5  

Equação 1 

onde: 

CLDL é a concentração de LDL no plasma; 

CCol.Total é a concentração do colesterol total em mg.dL-1; 

CHDL é a concentração do colesterol HDL em mg.dL-1; 

CTG é a concentração de triglicerídeos em mg.dL-1. 

Na fórmula de Friedewald utiliza-se a quantificação de triglicerídeos dividida por 

cinco, pois essa razão está relacionada à concentração de VLDL presente no plasma 

sanguíneo. Em indivíduos normais e em pacientes com todos os tipos de 

hiperlipoproteinemias, exceto o raro tipo III, e em jejum onde a concentração de 

quilomicrons é muito pequena, a relação entre a massa de triglicerídeos e a concentração 

de VLDL permanece constante na razão 5:1, ou seja, a maior parte dos triglicerídeos 

encontrado no plasma está contido na fração da VLDL [58]. 

Entretanto a utilização da fórmula de Friedewald apresenta algumas restrições: o 

sangue deve ser coletado em jejum para evitar que a amostra apresente quilomicrons; o 

paciente não deve ter concentração de triglicerídeos acima de 400 mg.dL-1 e pacientes com 

disbetalipoproteinemia Tipo III. Estudos mostram também que pacientes com diabetes e 

doenças no fígado e rim também não poderiam ter seu LDL quantificado pela fórmula, 

mesmo possuindo concentração de triglicerídeos abaixo de 400 mg.dL-1 [59], [12].   

Os métodos diretos de quantificação da LDL podem ser divididos em três gerações: 

Os métodos de primeira geração usam precipitação química para quantificar o 

colesterol LDL. A precipitação ocorre através da reação entre a LDL e alguns reagentes 

como heparina em pH 5.12 (Merck, Genzyme, e  Polymedco) [60], polivinilsulfato 
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(Diagnóstica Roche) [61], [62], polímeros anfipáticos inespecíficos (BioMerieux) ou 

sulfato de dextran (Progen) [63]. A quantificação pode ser feita de duas maneiras, primeiro 

é obtido o valor do colesterol total, em seguida faz a centrifugação do precipitado de LDL 

e calcula-se a diferença entre o colesterol total e o supernadante (sem LDL), ou através da 

quantificação direta após a LDL ser dissolvida do precipitado. 

Os métodos de segunda geração são os métodos de imunosseparação Direct LDLTM 

(Genzyme Diagnostics and Sigma Diagnostics).  É feita a reação do plasma com anticorpos 

policlonais para apoA-I e apo-E humanos, esses anticorpos removem as partículas de 

quilomicrons, HDL, VLDL e IDL, e depois é feita a quantificação direta da LDL [64]. 

Os métodos de terceira geração são os ensaios homogêneos. Os ensaios possuem 

diferentes detergentes e outros produtos químicos que permitem o bloqueio especifico ou a 

solubilização de classes de lipoproteínas, conseguindo atingir especificamente a LDL, em 

seguida a concentração de LDL pode ser medida diretamente na mesma cubeta [65], [66]. 

Os métodos diretos são pouco utilizados em rotinas de laboratório de análises 

clínicas devido ao seu alto custo e algumas técnicas são demoradas e muito trabalhosas. 

Portanto, o desenvolvimento de novas técnicas para quantificação do colesterol LDL de 

forma direta é necessária para se ter uma maior precisão no diagnóstico. 

No próximo capítulo são apresentados dois biossensores candidatos à quantificação 

direta do colesterol LDL diretamente no plasma através de uma técnica simples e de baixo 

custo. 
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3.2. Biossensores 

3.2.1 Európio-Clorotetraciclina 

3.2.2  Lantanídeos 

Os lantanídeos são os elementos da tabela periódica, como mostrado na Figura 9 que 

vão do Lantânio (La, Z=57) ao Lutécio (Lu, Z=71), entre os quais se incluem o Ítrio (Y, Z= 

39) e o Escândio (Sc, Z= 21) [67, 65]. 

Apesar de atribuir-se ao ano de 1787 como inicio da história das Terras Raras, 

quando Axel Arhenius encontrou um mineral escuro, a Iterbita, em uma pequena vila, 

Yterby próximo a Estocolmo, o primeiro elemento das terras raras descoberto foi o Cério, 

em 1751, pelo mineralogista suíço A. F. Cronstedt quando obteve um mineral pesado 

chamado de Cerita [68]. 

Devido a sua configuração eletrônica, os lantanídeos apresentam propriedades 

químicas e físicas muito semelhantes. Para os íons trivalentes é observado um aumento 

regular na configuração 4fn (n= 1-14). A configuração eletrônica pode ser resumida em 

[Xe]4fn5s25p65d0-16s2 e através dessa observa-se que os orbitais 4f estão protegidos do 

ambiente químico pelos orbitais 5s e 5p e ainda 5d e 6s. 

 

Figura 9- Tabela Periódica mostrando os íons lantanídeos.  

O estado de oxidação trivalente é o mais comum e característico da grande maioria 

dos compostos de terras raras e é o mais estável termodinamicamente, não dependendo 
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apenas da configuração eletrônica, mas também de um balanço entre as energias de 

ionização, reticular, de ligação e de solvatação para as soluções. 

Os lantanídeos formam complexos com caráter iônico, pois os orbitais 4f estão 

localizados na parte interna do átomo e são totalmente protegidos pelos elétrons dos 

orbitais 5s e 5p, têm extensão radial limitada e não participam das ligações, ocorrendo 

somente um envolvimento muito pequeno com os orbitais dos ligantes [69]. 

Uma característica importante dos íons lantanídeos é a ocorrência de contração 

lantanídica, que é uma diminuição uniforme no tamanho atômico e iônico com o aumento 

do número atômico. A contração lantanídica é devido ao efeito eletrostático associado com 

o aumento da carga nuclear blindada imperfeitamente pelos elétrons 4f [70]. 

Como os íons lantanídeos apresentam baixa absortividade molar, a excitação direta é 

pouco eficiente, então se usa um ligante que absorve luz e este transfere energia para o íon 

lantanídeo que emite sua luminescência. Esse efeito é conhecido como Efeito Antena, onde 

o íon ligante absorve a energia, transfere para o íon lantanídeo, e por fim o íon lantanídeo 

emite em suas bandas características. A eficiência da transferência de energia do ligante 

para o íon lantanídeo depende da natureza química do ligante coordenado com o íon 

lantanídeo [68], [71].  

3.2.3 Európio 

O íon Európio (Eu, Z = 63) é o lantanídeo mais conhecido devido às suas 

propriedades luminescentes, foi descoberto em 1901 por Eugene Antole Demarcay e 

apresenta configuração eletrônica [Xe]4f76s2. Os níveis de energia envolvidos nas 

transições eletrônicas são não degenerados [72]. As transições observadas no espectro de 

emissão do íon Európio na região do visível podem ser observadas na Figura 10.  

A emissão do íon Európio ocorre da transição do nível 5D0 para o estado fundamental 
7FJ onde J varia de 0 a 6. 

Devido à baixa absortividade molar do íon Európio, a utilização de um agente 

quelante aumenta o rendimento quântico da emissão e o tempo de vida do complexo 

comparado com o íon livre. Após a complexação do íon Európio com o agente quelante 

ocorre uma diminuição do número de moléculas de água na coordenação do Európio o que 

gera um aumento na emissão do íon Európio mesmo em solução aquosa.  
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Figura 10- Diagrama de níveis de energia do íon Eu+3. [73] 

3.2.4  Tetraciclina  

 A tetraciclina é um antibiótico de amplo espectro usado em tratamentos de diversas 

infecções bacterianas. A tetraciclina é produto da fermentação de uma bactéria do solo 

conhecida como Streptomyces aureofaciens. O primeiro membro da série a ser descoberto 

foi a clorotetraciclina no final da década de 40 por Benjamin Duggar [74]. Em 1950 

descobriram a oxitetraciclina e em 1953 ocorreu à descoberta da tetraciclina que é a 

substância mais simples desta família de antibióticos. Na Figura 11 é possível observar a 

estrutura geral dos membros da família da tetraciclina, a Figura 12 mostra os diferentes 

radicais que formam os compostos da família das tetraciclinas. 

 

Figura 11 - Estrutura da Clorotetraciclina [75]. 
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Figura 12- Estrutura da Tetraciclina e de seus derivados 

Os anéis DBCA definem a estrutura da tetraciclina. A estrutura em anel é cercada 

tanto na parte de cima quanto na parte de baixo por zonas periféricas onde vários grupos 

químicos podem se ligar. A existência de três ou mais sítios de ligação e quatro a cinco 

sítios de dissociação prototrópica em cada molécula, fez com que a química de 

coordenação das tetraciclinas com diferentes metais fossem muito estudadas [73],[74], 

[76,],[77].  

Estudos indicaram que as ligações com outros grupos químicos podem ocorrer no 

anel A (tricarbonil) ou no anel DCB (fenólico β-dicetonas). Alguns desses sítios de ligação 

se tornam mais nucleofílicos após a desprotonação, portanto a capacidade de quelação 

varia com o pH da solução [78]. 

A tetraciclina é utilizada também como um agente quelante. A formação do 

complexo da tetraciclina com o íon Európio foi descrito em 1984. A tetraciclina apresenta 

uma luminescência molecular intrínseca e quando complexada com o íon Európio a 

tetraciclina transfere a energia intramolecular do seu estado tripleto para o nível excitado 

do íon Európio [79]. 
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3.2.5 Complexo EuCTc 

Hirschy e colaboradores, em 1984, [79] descreveram que quando complexada com o 

Eu3+ a tetraciclina apresenta uma ampla banda de absorção característica da molécula 

orgânica ligante. A sensibilização do európio foi utilizada para quantificar a presença de 

tetraciclina e de dois de seus análogos. Nesse mesmo artigo foi demonstrado que cada 

complexo de EuTc apresenta um perfil de emissão e que a tetraciclina apresenta uma 

dependência do pH. O complexo de EuTc apresenta  uma máxima emissão com pH entre 

6.7 – 8.5, sendo o pH 6.9 considerado ótimo.  

Quando soluções do complexo EuTcs são excitadas com luz azul em torno de     400 

nm ocorre a emissão fluorescente de acordo com o diagrama de Jablonski  (Figura 13). 

Primeiro ocorre a absorção da energia e os elétrons são excitados do estado singleto 

S0 para o estado singleto excitado S1 (S0 � S1).  A molécula perde energia não radioativa 

até atingir o nível vibracional de menor energia dentro do estado excitado singleto S1. A 

desexcitação deste estado pode ocorrer por: 

(1) Fluorescência do íon ligante – que só ocorre quando não há cruzamento 

intersistema (S1 – T1) ou se ela não é favorecida. Essa transição tem um tempo de vida 

muito curto (~10-8 s). 

(2) Cruzamento intersistema (S1 � T1) – Nessa transição o elétron atinge o estado 

tripleto da molécula através da inversão do spin do elétron singleto. Aproximadamente 

75% dos elétrons migram do estado singleto excitado para o estado tripleto por ser menos 

energético. 

Após o cruzamento intersistema, a desexcitação do nível tripleto pode ocorrer: 

(1) Decaimento não radioativo (T1 � S0) – Essa transição só ocorre se não houver 

transferência de energia para o íon central, ou se essa transferência for pouco favorável. 

(2) Fosforescência do ligante (T1 � S0) – Novamente só ocorrerá se não houver a 

transferência de energia para o íon lantanídeo, ou se for pouco favorável. 

(3) Transferência de energia – A transferência de energia entre a molécula ligante e o 

íon lantanídeo ocorre pela transferência de energia do nível tripleto T1 para o estado 

excitado no íon lantanídeo 5Dn (n= 0,1). 
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(4) Por fim ocorrerá a emissão do íon Európio através da depopulação do nível 

excitado 5D0 para o estado fundamental 7FJ (J= 0,1,2,3,4). A principal transição do íon 

Európio no complexo EuCTc é a 5D0 � 7F2. 

A transição 5D0 � 7F2 é permitida por dipolo elétrico e sua intensidade é 

hipersensível a variações das ligações dos íons Eu3+ com a vizinhança, enquanto a 

transição 5D0 � 7F1 é permitida por dipolo magnético e é amplamente utilizada para 

estudar estruturas quirais [71]. 

 

Figura 13  - Diagrama de Jablonski do complexo EuCTc.[80] 

O complexo EuTcs apresenta um grande deslocamento de Stokes (~220 nm), devido 

as perdas de energia ocorridas durante a conversão interna, o cruzamento intersistema e a 

transferência de energia intramolecular [81].  A banda de emissão do íon Európio é estreita 

devido à proteção dos orbitais f pelos orbitais de maior energia s e p. O íon Európio no 

complexo apresenta um longo tempo de vida porque as transições f-f são proibidas por 

Laporte, gerando um estado excitado com longo tempo de vida, da ordem de 20 µs [82]. A 

utilização de um íon orgânico ligado ao íon Eu3+, evita que ocorra “quenching” para 

moléculas do solvente (H2O), fazendo com que a emissão do íon Eu3+ se torne mais intensa 

[67]. 

O complexo Európio-Tetraciclinas tem sido amplamente estudado no 

desenvolvimento de biossensores. Rakicioglu e colaboradores [83] publicaram em 1998 
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que a emissão do complexo EuTc aumenta cerca de 15 vezes na presença de peróxido de 

hidrogênio. M. Schäferling e colaboradores [84] mostraram que o complexo EuTc pode ser 

utilizado para monitorar a conversão do ATP (trisfosfato de adenosina) em seus produtos 

enzimáticos ADP, cAMP . Xiaojing Zhu e colaboradores [85] publicaram a utilização do 

complexo para determinar traços de heparina. 

Silva e colaboradores [10] descreveram que o complexo EuTc pode ser utilizado 

como um marcador para LDL, pois a emissão do complexo EuTc aumenta na presença da 

LDL. Teixeira e colaboradores [13] descreveram que o complexo EuCTc na presença de 

íons interferente (Cálcio, Magnésio, dentre outros) com a LDL oxidada apresenta uma 

emissão maior do que quando o complexo EuCTc está somente com a LDL oxidada. 

3.3 Tioflavina T 

A Tioflavina T (ThT) é um sal pertencente ao grupo dos corantes tiazol, derivado do 

composto 2 (P-amino-fenil)-6-metil-benzotiazole [86]. A estrutura da ThT (Figura 14) 

pode ser dividida em três fragmentos: 

(1) – Um anel Benzotiazol 

(2) – Um anel Benzeno  

(3) – Um grupo dimetilamino 
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Figura 14 - Estrutura Tioflavina T. [87] 

Os três grupos que formam a estrutura da Tioflavina T são muito rígidos e tanto a sua 

estrutura quanto o comportamento fotofísico são determinados majoritariamente pelas suas 

orientações espaciais [88, 89].  

Estudos recentes demonstraram que a ThT comporta-se com um Rotor Molecular 

[88],[89],[90]. Rotores moleculares são moléculas fluorescentes caracterizados pela 

capacidade de formar estados torcidos através da rotação de um dos seus fragmentos com 

relação ao restante da molécula [91]. As rotações intramoleculares alteram as energias do 

estado fundamental e do estado excitado e a desexcitação ocorre pela não emissão de 

fótons ou pela emissão em comprimentos de onda diferentes do comprimento de onda de 

excitação, sendo também altamente dependente do solvente. Os rotores moleculares são 

definidos através de um mecanismo denominado Transferência de Carga Intramolecular 

(CT) [92]. 

A Transferência de Carga Intramolecular apresenta um grupo doador de elétrons e 

um grupo aceptor que estão conectados via conjugação-π. Um elétron de um orbital ligante 

do doador (Radical Catiônico) é delocalizado para um orbital não ocupado de um aceptor 
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(Radical Aniônico), a conjugação- π permite a interação entre o grupo doador e o grupo 

receptor e os orbitais do grupo doador apresentam uma sobreposição espacial 

negligenciada. A Transferência de Carga Intramolecular é caracterizada por um aumento 

no momento de dipolo do estado excitado. Em geral esses sistemas moleculares podem 

emitir fluorescência proveniente de dois estados eletrônicos, conforme ilustrado na Figura 

15.  O primeiro inicia-se com a excitação da molécula e é denominado como a emissão 

originária de um estado singleto (LE-Localmente Excitado). O segundo (TICT- 

Transferência de carga intramolecular torcida) vem desse primeiro e possui um aumento de 

dipolo maior que o estado LE [93], [94]. 

 

Figura 15- Esquema qualitativo do estado fundamental e estado excitado em TC [91]. 

Separando a mólecula de ThT em três partes com dois ângulos de torção entre elas, o 

ângulo φ entre o fragmento (1) e o (2), e o ângulo ψ entre o fragmento (2) e o (3),  

Maskevich e colaboradores [87] , [88] estudaram a conformação da molécula de ThT 

através de simulação computacional e viram que a ThT apresenta energia mínima de 

superfície correspondendo conformações estáveis com energias iguais para φ = 

37°,145°,217° e 325° e ψ = 0 e 180°, conforme observado na Figura 16. A energia de 

barreira entre os fragmentos (1) e (2) é relativamente baixa ∆E≈ 700 cm-1 enquanto que a 

barreira restringindo a mobilidade do grupo dimetilamino é considerada maior  ∆E≈ 2800 

cm-1.  A presença do grupo metil ligado ao N5 no anel benzotiazol impede a conformação 

planar da molécula de ThT com relação ao ângulo φ, já entre os fragmentos (2) e (3) são 

coplanares. 
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Figura 16 - Dependência do nível fundamental com relação aos ângulos (A) Energia de 

superfície Es0 (φ,ψ,ω0) vs. φ,ψ  (B) Dependência energética do ângulo φ  (ψ pode variar) 

(C) Dependência energética no ângulo ψ (φ pode variar). Os cálculos foram obtidos a partir 

do método AMI. [88]. 

Toda molécula tem uma tendência a encontrar a conformação de menor energia e 

normalmente é uma conformação planar, entretanto na Tioflavina T, o estado fundamental 

a molécula apresenta um ângulo de torção entre os fragmentos (1) e (2) de φ = 37º [90].  

De maneira semelhante para o estado excitado a molécula rapidamente assume sua 

configuração de menor energia através de uma rotação intramolecular e para Tioflavina T a 

configuração de menor energia para o estado excitado é obtida quando os fragmentos (1) e 

(2) estão rotacionados em 90°, Figura 17. 
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Figura 17 - Energias do Estado Fundamental e Estado Excitado da ThT em função do 

ângulo de torção φ [90]. 

A excitação da molécula de ThT pode ser representada pela Figura 18. Após a foto-

excitação o corante transita para um estado não-relaxado LE (Localmente Excitado), após 

a relaxação para níveis vibracionais de menor energia (Franck-Condon) a molécula de ThT 

retorna para o estado fundamental pela emissão fluorescente (Г), além da emissão 

fluorescente a molécula de ThT transita para o estado excitado TICT (Transferência de 

carga intramolecular torcida) (φ de ≈ 37° para φ ≈ 90°) através da torção ao longo da 

ligação C-C entre os fragmentos (1) e ((2)+(3)) e retorna para o estado fundamental através 

de perdas não radioativas, a emissão do estado excitado TICT é proibida [89]. A torção ao 

longo do ângulo φ é altamente dependente da polaridade do solvente e da viscosidade do 

solvente [87]. 
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Figura 18 - Esquema da desexcitação da molécula de Tiflavina T. [89] 

A força de oscilador f do S0 � S1 muda significantemente após a torção da ThT para 

φ ~37° f ≈ 1 para φ ~ 90° f ≈ 0, o que indica que ocorre uma alternância entre a emissão LE 

(S1) e não-fluorescente TICT-S’
1. A torção da molécula entre os fragmentos (1) e ((2) + 

(3)) é considerada uma reação da transição coordenada para LE � TICT [88]. 

Além da torção da molécula no estado excitado, ocorre também uma redistribuição 

da densidade eletrônica. No fragmento (1) acontece uma diminuição da carga de +0,7e 

para +0,3e, enquanto que a carga associada ao anel benzeno e o grupo dimetilamino 

aumenta de +0,3e para +0,7e [87]. 

O primeiro trabalho a respeito da utilização da ThT como um biomarcador foi com 

Vassar e Culling em 1959 que mostraram o aumento na emissão fluorescente do corante na 

presença das fibrilas de amiloidose [95]. As fibrilas de amiloidose são formadas 

principalmente em doenças neurodegenerativas, como Mal de Parkinson e Alzheimer. As 

diferentes proteínas que formam as fibrilas de amiloidose apresentam uma característica 

em comum um desdobramento em folhas-β perpendiculares ao longo do eixo da fibrila 

[96]. 

Varias publicações tentaram explicar a ligação entre a ThT e as fibrilas de amiloidose 

e o grande aumento na emissão do corante. Kelényi e colaboradores [86] mostraram que o 
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nitrogênio do tiazol se liga ao grupo hidroxil das estruturas dos tecidos formando uma 

ligação de hidrogênio, sendo essa, a ligação específica das moléculas corantes as fibrilas de 

amiloidose e outras estruturas dos tecidos. Khurana e colaboradores [97] demonstraram 

através de analise de condutividade elétrica que a Tioflavina T em solução aquosa formaria 

micelas e que na presença de fibrilas de amiloidose as micelas formariam ligações de 

hidrogênio e essas ligações seriam responsáveis pelo aumento da emissão fluorescente do 

corante. Já o modelo de Krebs sugere que a ThT é inserida nas ranhuras formadas pelas 

cadeias laterais dos aminoácidos que formam as folhas-β [98] 

Entretanto publicações recentes demonstraram que a molécula de ThT é um rotor 

molecular e na presença das fibrilas de amiloidose a liberdade de rotação intramolecular 

diminui, não ocorrendo mais a transição do estado excitado LE para o estado excitado 

TICT, diminuindo assim a perda não radioativa e consequentemente aumentando a emissão 

fluorescente do corante [88, 90, 91,100]. 

Em 1967, dois patologistas (Saeed e Fine) compararam vários corantes e concluíram 

que a Tioflavina T era melhor para detectar amiloidose. Além de marcar amiloidose, a ThT 

liga-se a matrix da cartilagem, fibras elásticas e mucopolissacarídeos [54]. 

Devido a especificidade da ThT em se ligar a fibrila de amiloidose, foram 

encontradas varias aplicações como diagnóstico de amiloidose em secções de tecidos 

usando microscopia de fluorescência [100]. 

Em trabalhos recentes, a tioflavina T é utilizada para detectar amiloidose-β in vivo 

usando um derivado sem carga da ThT, pois esse consegue penetrar no cérebro [101]. 

Griffin e colaboradores [11] mostraram um aumento na emissão fluorescente ThT na 

presença de soro humano, demonstrando que a ThT pode ser um novo método para 

avaliação de risco cardiovascular. 

3.4 Laser de Pulsos Ultracurtos 

Após a invenção do laser na década de 60, a utilização da técnica de travamento de 

modos, “mode-locking”, possibilitou a produção de pulsos da ordem de picossegundos. Na 

década de 70 o refinamento da técnica na geração desses pulsos e o uso de lasers de 

corantes que possuíam largas bandas de emissão, encurtaram o pulso para centenas de 

femtossegundos (10-15 s). Em 1985, com a invenção do CPA (Amplificação de Pulsos com 
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varredura em Frequência) [102] permitiu-se a geração de pulsos ultracurtos de alta 

intensidade em sistema laser do estado sólido, possibilitando a disseminação desse sistema 

de laser devido à sua simplicidade de operação quando comparado a outros sistemas laser 

de geração desses pulsos e relativo preço baixo. O CPA produz uma amplificação da 

intensidade do feixe de maneira indireta, primeiro ocorre o alargamento do pulso, para ser 

em seguida amplificado (o sistema amplifica a intensidade mais de mil vezes sem danificar 

os componentes do sistema) e por fim o pulso é comprimido para uma duração temporal 

próxima a largura temporal inicial do pulso. 

 

Figura 19 - Módulos básicos de um sistema CPA. [103] 

O laser de Titânio-Safira (Ti:Al2O3) [104], descoberto no início dos anos 90, fez com 

que os sistemas lasers de femtossegundos ficassem mais simples e mais confiáveis.  As 

características do laser como enorme largura de banda, ser baseado num meio ativo de 

estado sólido, e a descoberta dos espelhos de compensação de varredura de frequência 

possibilitaram a obtenção de pulsos menores que 10 fs centrados em 800 nm, uma potência 

média de mais de 500 mW e taxa de repetição de centenas de MHz. Os pulsos ultracurtos 

são gerados a partir da autofocalização que ocorre no meio laser devido à intensidade dos 

pulsos propagantes, esse efeito foi denominado de “Kerr-lens-modelocking” (KLM). 

Os sistemas lasers de pulsos ultracurtos de bancada geram intensidades da ordem de 

1012  a 1018 W/cm2, e o campo elétrico associado à onda eletromagnética da ordem de 109 – 

1012 V/m passam a não ser considerados tão pequenos quando comparados com o campo 

Coulombiano da ordem 1011 V/m (para o elétron 1s do átomo de Hidrogênio) responsável 

pela interação entre o núcleo e o elétron [105]. Dessa forma a interação deixa de ser uma 

perturbação fraca da matéria irradiada, o elétron interage com o campo elétrico do laser 

que sobrepõe o campo Coulombiano do átomo, e a absorção do material passa a ser uma 

absorção não linear. Portanto, quando a intensidade de pulsos ultracurtos atingindo os 
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elétrons de um material é suficientemente elevada para ultrapassar o campo elétrico 

ligando os elétrons, ocorre a ionização desses elétrons. Dependendo da densidade dos 

elétrons livres gerados e da intensidade do feixe de pulsos ultracurtos em amostras sólidas, 

pode ocorre a ablação na superfície do material. 

Quando a densidade de fótons é alta o suficiente para que um número razoável de 

elétrons estejam no mesmo sítio de interação espacial e temporal, a absorção multifotônica 

torna-se possível. 

Para analisar a absorção multifotônica estuda-se o gráfico log-log da energia 

absorvida em função da intensidade. O gráfico pode ser ajustado por uma reta e o cálculo 

do coeficiente angular fornece a ordem do processo, ou seja, o número de fótons 

absorvidos durante a irradiação. 

Uma das maiores vantagens da utilização do laser de pulsos ultracurtos é a mínima 

transferência de calor para a amostra, não ocorrendo a excitação de modos vibracionais que 

podem introduzir ruído ou mesmo mascarar o sinal que está sendo medido. 

 Com as melhorias na tecnologia de geração de pulsos ultracurtos, os lasers de 

femtossegundos tornaram-se ferramentas utilizadas para as muitas aplicações, incluindo as 

médicas e biológicas [106]. Estudos mostraram a dinâmica das proteínas[107], processos 

intramoleculares, como por exemplo a dinâmica dos elétrons na fotossíntese [108] e 

também em mecanismos fotoiniciadores de degradação do DNA [109].  

Esse estudo irá apresentar a caracterização por meios espectroscópicos da 

lipoproteína de baixa densidade (LDL) através da análise de emissão dos dois biossensores 

explicados anteriormente, bem como desenvolver uma nova metodologia para oxidação da 

partícula de LDL através da irradiação com pulsos ultracurtos. 
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4. MATERIAIS E MÉTODOS  

A preparação das soluções foi realizada no Centro de Laser e Aplicações do Instituto 

de Pesquisa Energéticas e Nucleares. A Clorotetraciclina e a Tioflavina T foram adquiridas 

da Sigma Aldrich, o tampão MOPS da Carl Roth, Alemanha, o cloreto de európio hexa-

hidratatado da Molecular Probe e a LDL foi processada pela Dra. Andrea Moreira 

Monteiro no laboratório do Dr. Magnus A. Gidlund do Instituto de Ciências Biomédicas, 

ICB Universidade de São Paulo. 

Os reagentes foram pesados em uma balança analítica com precisão de    1,0.10-4 g. 

As vidrarias foram devidamente limpas antes da preparação das soluções para evitar a 

contaminação. 

Na Tabela 3 encontram-se os materiais utilizados durante os experimentos e suas 

respectivas nomenclaturas. 

Tabela 3 – Solventes e reagentes utilizados 

Reagentes Nomenclatura 
Európio Eu 

Clorotetraciclina CTc 
Ácido propanesulfônico 3 (N-

Morpholino) 
MOPS 

Magnésio Mg 
Cálcio Ca 

Tioflavina T ThT 
Água bi-deionizada H2O 

Triptofano Trip 
Lipoproteína de Baixa Densidade LDL 
Lipoproteína de Baixa Densidade 

modificada com íons de Cobre 
CuLDL 

Lipoproteína de Baixa Densidade 
modificada com íons de Ferro 

FeLDL 

Lipoproteína de Baixa Densidade 
modificada com pulsos ultracurtos 

fs-LDL 
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4.1 Preparação Biomarcadores 

4.1.1 Complexo EuCTc 

Os materiais utilizados, Cloridrato de Európio Hexahidratado (EuCl3.6H2O) e 

Cloridrato de Clorotetraciclina (C22H24Cl2N2O8) foram obtidos da Sigma Aldrich com grau 

analítico. 

Solução I:  Solução tampão de MOPs ácido 3-(N- morfolino)-propanossulfónico, 

2.09 g de sal MOPs em 1000 mL de água bideionizada (o pH foi ajustado para  6.9);   

Solução II: 31,5 µmol L−1 de Eu3+ (EuCl3.6H2O) em 10 mL da solução I; 

Solução  III: 21 µmol L-1 de solução de clorotetraciclina em 10 mL da solução I; 

Solução IV: solução de EuCTc: Misturou-se 10 mL da solução II, 10 mL da solução 

III e completou com MOPs até 100 mL; 

Solução V: EuCTc:LDL (500 µL de EuCTc + 10 µL de LDL). 

Todas as amostras foram feitas em triplicata. As medidas de emissão fluorescente das 

amostras foram feitas com comprimento de onda de excitação de 390 nm e a emissão foi 

observada em 617 nm. 

4.1.2 Interferente 

Para preparação do interferente utilizou-se a concentração encontrada no plasma 

sanguíneo. 

Solução VI: 1,12 µM  de Ca2+ de CaCl2.2H2O em 100 mL de água bideionizada. 

Solução VII: 0,75 mM de Mg3+ MgSO4.7H2O em 100 mL de água bideionizada. 

Solução VIII: 500 µL de EuCTc + 500 µL da Solução VI ou Solução VII + 10 µL de 

LDL.  

4.1.3 Tioflavina T 

A Tioflovina T (C17H19CIN2S) foi obtida da Sigma Aldrich com grau analítico. 

Solução IX: solução de Tioflavina foi preparada com concentração de 8 µM em 100 

mL de água bideionizada e armazenada em geladeira. 
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Solução X: ThT:LDL (500 µL de ThT + 20 µL de LDL). Todas as amostras foram 

feitas cinco vezes. As medidas de emissão fluorescente foram realizadas com comprimento 

de onda de excitação de 450 nm, com emissão em 480 nm. 

4.2  Protocolo para separação da LDL 

A LDL utilizada nesse trabalho foi extraída de bolsas de plasma obtidas de doadores 

saudáveis do COLSAN (Associação Beneficente de Coleta de Sangue). A separação foi 

feita através do seguinte protocolo: ao plasma foi adicionado gentamicina benzamidina (2 

mM), (0,5%), cloranfenicol (0,25%), PMSF (fenil-metil-sulfonifluoreto) (0,5 mm) e 

aprotinina (0,1 unidades / mL). A LDL foi isolada por ultracentrifugação sequencial de 

105g, a 4 º C, utilizando-se 75 Ti rotor (Beckman Instruments).  Após a ultracentrifugação 

a LDL foi filtrada através de filtro de 0,22 µm e dialisada por 48 h. A concentração da 

LDL foi quantificada através de um kit BCA (PIERCE) conforme instruções do fabricante. 

4.2.1 Oxidação da LDL com íons de Cobre 

Para obter as amostras de LDL oxidadas com íons de cobre, a LDL dialisada foi 

incubada com 20 µM de CuSO4 por 18h à 37ºC. A oxidação foi finalizada com a adição de 

EDTA (1mM) [6]. 

4.2.2 Oxidação da LDL com íons de Ferro 

A oxidação da LDL com íons de Ferro foi feita através da diálise da solução de LDL 

em 2 µM de FeSO4.7H2O em PBS pH 7,2, por 48 h em temperatura ambiente protegido da 

luz. A oxidação foi finalizada com a adição de EDTA (1mM) [7].  

4.3 Absorção e emissão óptica 

As medidas de absorção foram realizadas utilizando um espectrofotômetro Varian 

Cary 5000 em temperatura ambiente. As medidas foram realizadas com uma cubeta de 

quartzo de 1 mm de caminho óptico. As amostras foram analisadas na região de 200 a 600 

nm. 

 As medidas de fluorescência foram realizadas com o fluorímetro, Fluorolog 3, da 

Horiba Jobin Yvon. As medidas foram feitas a temperatura ambiente e utilizou-se sempre 

cubetas com 1mm de caminho óptico com as quatro faces polidas.  A excitação das 
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amostras foi feita através de uma lâmpada de Xenônio (Xe) de 450 Watts, a velocidade de 

leitura foi de 150 nm/s. O aparelho apresenta duas grades uma de 330 (200 – 700 nm) e 

uma de 500 nm (300 – 1000 nm). Os espectros de emissão foram analisados através do 

software FluorEssence.  

4.4 Tempo de vida do íon Európio no complexo EuCTc 

As medidas de tempo de vida do Európio no complexo EuCTc foram realizadas no 

Centro de Lasers e Aplicações do  IPEN no laboratório do Dr. Laércio Gomes. 

As medidas do tempo de vida das amostras de EuCTc:LDL e EuCTc:CuLDL foram 

feitas com um sistema de excitação que utiliza um oscilador paramétrico óptico ajustável 

(OPO de OPOTEK) bombeado pelo segundo e terceiro harmônicos de um laser Nd-YAG 

Q-switched da Quantel, com duração temporal de 4 ns e taxa de repetição de 10 Hz. Os 

tempos de vida foram detectados por uma fotomultiplicadora S-20 e analisados usando 

amplificador de sinal em evolução temporal (PAR 4402), e osciloscópio digital de 200 

MHz Tektronix TDS 410. As amostras foram excitadas com comprimento de onda de 423 

nm e a emissão foi obtida em 617 nm, utilizou-se uma cubeta de plástico de 1 cm de 

caminho óptico. Para as medidas de tempo de vida utilizou-se 500 µL de EuCTc  para 

medir o tempo de vida do íon Európio no complexo e 500 µL de EuCTc + 10 µL de LDL 

para medir o tempo de vida do íon Európio na presença da LDL. 

O tempo de vida é descrito por uma exponencial dupla: 

� = �� +	���


�� + ���



�� 

Equação 2 

O tempo de vida médio <τ> foi calculado de acordo com: 

< � >= 	∑� 	� �

∑� � 
 

  Equação 3 

4.5 Tempo de vida do Triptofano nas amostras de LDL 

As medidas de tempo de vida do triptofano presente nas amostras de LDL foram 

realizadas no laboratório do Prof. Dr. Amando Siuiti Ito no Departamento de Física da 

Faculdade de Filosofia Ciências e Letras de Ribeirão Preto, – Universidade de São Paulo, 

Campus Ribeirão Preto.  
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O tempo de vida do triptofano nas soluções de LDL foi obtido utilizando um 

aparelho baseado na técnica de fótons correlacionados no tempo único de contagem. A 

fonte de excitação foi um laser titânio-safira Tsunami 3950 Spectra Physics, bombeado por 

um laser de Spectra X Millenia estado sólido, com taxa de repetição de pulso fixado a 4,0 

MHz usando selecionador de pulso 3980 Spectra Physics. O espectrômetro foi fixado em 

formato L de configuração, o comprimento de onda de emissão foi selecionado por um 

monocromador, e fótons emitidos foram detectados por uma fotomultiplicadora R3809U 

Hamamatsu refrigerada. A FWHM da função de resposta do instrumento foi tipicamente 

100 ps, e as medições foram feitas usando resolução temporal de 12 canais por ps. 

Software da Edinburgh Instruments foi utilizado para analisar os decaimentos individuais, 

que foram montados em curvas multi-exponenciais. A qualidade do ajuste foi julgada pela 

análise de reduzida χ2 e fiscalização da distribuição de resíduos.   

O tempo de vida é descrito por uma exponencial tripla: 

� = �� +	���
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Equação 4 

O tempo de vida médio <τ> foi calculado de acordo com: 

< � >= 	∑� 	� �

∑� � 
 

 Equação 5 

4.6 Anisotropia do Triptofano nas amostras de LDL 

Os perfis de decaimento de anisotropia foram feitos usando um aparato baseado no 

contagem de fóton único correlacionado no tempo. A fonte de excitação utilizada foi um 

Tsunami 3950 da Spectra Physics pulso selecionador. O laser foi ajustado de modo que um 

cristal gerador BBO de terceiro harmônico (GWN-23PL Spectra Physics) originou os 

pulsos de 295 nm, que foram direcionados para um espectrômetro da Edinburgh FL900. O 

espectrômetro foi fixado em formato L de configuração, o comprimento de onda de 

emissão foi selecionado por um monocromador, e fótons emitidos foram detectados por 

uma fotomultiplicadora R3809U Hamamatsu refrigerada. Para os experimentos de 

anisotropia foram utilizados um compensador Soleil-Babinet no feixe de excitação e um 

polarizador Glann-Thomson no feixe de emissão. A FWHM da função de resposta do 

instrumento foi tipicamente 100 ps, e as medições foram feitas usando resolução temporal 
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de 12 canais por ps. Software fornecido pela Edinburgh Instruments foi utilizado para 

analisar os decaimentos individuais, que foram montados em curvas multi-exponenciais. A 

qualidade do ajuste foi julgada pela análise de reduzida χ2 e fiscalização da distribuição de 

resíduos. As curvas multi-exponenciais foram ajustadas apartir de: 

#$%& = 	'( . �
)

*+ + (,

 
 

 

Equação 6 

4.7 Irradiação da LDL com laser de pulsos ultracurtos 

4.7.1 Irradiação com laser 

As irradiações com lasers de pulsos ultracurtos foram realizadas no Centro de Lasers 

e Aplicações do IPEN no laboratório do Dr. Ricardo Elgul Samad. 

Amostras de LDL nativas foram irradiadas com pulsos gerados por um sistema de 

laser de Titanio:Safira CPA (Femtopower Pro Compact da Femtolasers). A duração 

temporal do pulso, centrado em 785 nm, foi fixada em 25 fs (FWHM), a taxa de repetição 

foi de 4 kHz e as energias na faixa entre 200 e 750 µJ, resultando em potência de pico de 8-

30 GW. O feixe de pulsos incidente sobre a amostra apresentava um diâmetro de cerca de 

4 mm. Utilizou-se uma cubeta de vidro de 1 cm de caminho óptico contendo 1 mL solução 

de LDL. O feixe de laser iluminou todo o volume da solução. As irradiações foram feitas 

em 22°C, seguida de armazenamento de amostras em geladeira e proteção contra luz 

ambiente até que as medidas seguintes fossem realizadas.  

 

Figura 20 - Irradiação da solução de LDL com laser de pulsos ultracurtos. 
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4.7.2 Quantificação alfatocoferol 

A quantificação do alfatocoferol foi realizado no Instituto de Química no laboratório 

da Dra. Sayuri Miyamoto, na Universidade de São Paulo – Campus São Paulo. 

A quantificação da vitamina E (alfatocoferol) foi feita seguindo a metodologia 

proposta por Hatam & Kayden [110]. Utilizou-se uma curva padrão de δ-tocoferol 20µM 

como padrão interno, e após a preparação da amostra utilizou-se 10 µL para quantificar a 

concentração do alfatocoferol presente nas amostras de LDL irradiadas. A análise foi feita 

por HPLC, com uma coluna de fase reversa C8 Luna com dimensões de 150 x 4.6mm e 

5µm de tamanho de partícula; Metanol (fase orgância) e H2O (fase aquosa) como fase 

móvel, isocrático em 93%. A excitação da molécula foi feita em 295nm e a emissão 

analisada em 352nm. Após injetadas as amostras e a curva padrão, fez-se a quantificação 

das áreas dos picos do α-tocoferol em relação à área do pico do padrão interno. 

4.7.2 Peroxidação Lipídica  

As medidas de peroxidação lipídica foram realizadas no Instituto de Ciências 

Biomédicas da USP no laboratório do Dr. Magnus Gidlung. 

Dienos Conjugados: A quantificação dos dienos conjugados foi feita através da 

absorção em 234 nm. Para a medida foi utilizada uma placa de 96 poços de quartzo, 

colocou-se 50 µL de LDL em cada poço e a medida de absorbância foi feita através de um 

espectrofotômetro (GENIOS TECAN, Áustria). 

TBARS: A medida do TBARS (teste das substâncias reativas com ácido 

tiobarbitúrico) foi feita através da incubação de 50 µL de amostra com 200 µL de reagente 

(1 mL de TCA( ácido tricloroacético), 112,5 mg de ácido tiobarbitúrico, 562,5 µL de HCL 

2M e 30 mL de água miliQ). Ferveu-se a mistura por 15 min em banho Maria, em seguida 

centrifugou-se 3 min a 10.000 rpm. Retirou-se o sobrenadante e mediu-se a absorbância 

em 540 nm. 

Quantificação de hidroperóxidos lipídicos: O aumento de dienos conjugados é 

diretamente proporcional ao acúmulo de hidroperóxidos lipídicos, portanto através da 

absorção em 234 nm dos dienos conjugados é possível quantificar a concentração de 

hidroperóxidos lipídicos [111]. A quantificação dos hidroperóxidos foi obtida através da 

Equação 7: 
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∆./0012 = 2,05∆(�!6
∈89

 
Equação 7 

onde ∆[LOOH] é a variação na concentração dos hidroperóxidos lipídicos, ∆A234 é a 

diferença entre a absorbância em 234 nm da LDL Nativa e a LDL oxidada e ∈cd é o 

coeficiente de extinção de dienos conjugados. 

Os dados da detecção de dienos conjugados, hidroperóxidos lipídicos e TBARS 

foram analisados pelo teste ANOVA one way e verificou-se as diferenças estatísticas 

através de testes de comparações múltiplas (p<0,05). 

4.7.3 Cromatografia de exclusão molecular ou gel de filtração 

O FPLC de exclusão molecular foi feito utilizando uma coluna de Superdex 200 HR 

em um sistema de FPCL da Pharmacia Biotech (Uppsala, Suécia). A coluna foi 

estabilizada com PBS 0,05 M. As amostras de LDL foram diluídas em água MiliQ para 

uma concentração de 1 mg.mL-1, injetou-se na coluna 500 µL da amostra. A leitura foi 

feita com fluxo continuo 0,5 mL.min-1 de PBS 0,05 M. Foi mensurado a absorbância da 

amostra em 280 nm com um detector “Diode Array” (Shimadzu®, Japão). 

4.7.4 Eletroforese 

A medida de eletroforese foi feitas com gel de agarose 0,6% em TAE (tampão Tris-

Acetato-EDTA) com pH 8.0. A eletroforese foi feita com a LDL Nativa, FeLDL, CuLDL e 

fs-LDL irradiada com três energias diferentes (300 µJ, 500 µJ e 750 µJ). Para a corrida 

utilizou-se 22,5 µL de amostra em 2,5 µL de tampão de amostra Dessa mistura foram 

utilizados 20 µL de solução em cada poço. Utilizou-se uma voltagem de 60 V e o tempo de 

corrida foi de 2 h. Após a corrida o gel foi corado com Comassie blue por 20 min e em 

seguida descorado. O gel foi armazenado na estufa para secagem por 24 horas. 

4.7.5 Microscopia eletrônica de transmissão 

As medidas de microscopia eletrônica de transmissão foram feitas no Instituto 

Butantã com a Dra. Sylvia Mendes Carneiro. 

Para as medidas de microscopia eletrônica de transmissão das partículas de LDL foi 

utilizado o microscópio eletrônico de transmissão LEO 906E (Zeiss, Germany), sendo as 
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imagens capturadas pela câmera Megaview III e processadas pelo software iTEM – 

Universal TEM Imaging Platform (Olympus Soft Imaging Solutions GMBh, Germany). 

Para as análises empregou-se malhas quadradas de cobre (com filme de parlódio e carbono 

amorfo), no qual a largura de cada quadrado é de 37 µm (especificação G400-Cu "400 

mesh"). Nestas malhas pipetou-se 5 µL de amostra, retirando o excesso com papel 

absorvente e então foram obtidas as imagens. 
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5. RESULTADOS E DISCUSSÃO 

5.1 Biossensor EuCTc 

Na primeira etapa estudou-se o comportamento do complexo EuCTc na presença da 

LDL Nativa, e oxidada. Para isso, utilizou-se soluções de LDL provenientes de bolsas de 

plasma, fornecidas pelo COLSAN. 

Primeiro estudou-se o espectro de absorção da Clorotetraciclina, do EuCTc e do 

EuCTc na presença da LDL Nativa (1,0 mg.mL-1). Na Figura 21 observa-se que a banda da 

clorotetraciclina apresenta um deslocamento no pico de absorção, o que comprova a 

complexação com o íon Európio, já na presença da LDL nativa o complexo EuCTc não 

apresenta deslocamento na banda de absorção, quando comparado ao complexo EuCTc 

puro. 

A partir do espectro de absorção, escolheu-se o comprimento de onda de excitação,  

λ = 400 nm. Em seguida, estudou-se qual a melhor razão molar entre o Európio e a 

Clorotetraciclina na presença da LDL. Para isso obteve-se o espectro de emissão com 

diferentes razões molares para o complexo na presença de uma quantidade fixa de LDL 

(10µL) com concentração de 1,0 mg.mL-1. O espectro pode ser observado na Figura 22. 
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Figura 21 - Espectro de absorção da clorotetraciclina, do complexo EuCTc e do complexo 
EuCTc na presença da LDL Nativa. 
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Figura 22 - Espectro de emissão do complexo EuCTc com diferentes razões molares na 
presença da LDL Nativa. 

A melhor razão molar para o complexo na presença da LDL Nativa é 1,5 Eu: 1,0 de 

CTc. O resultado obtido está de acordo com estudos anteriores do grupo [13]. A formação 

do complexo EuCTc não completa o número de coordenação do íon Európio que 

normalmente são oito, o que gera uma carga positiva relativa ao número de coordenação 

incompleto do íon Európio [112]. Portanto quando colocado em presença das partículas de 

LDL ocorre uma maior atração entre o íon Európio e grupamentos da partícula de LDL que 

estiverem com uma carga negativa, como por exemplo hidroxilas e grupos fosfatos 

presentes na superfície da LDL. Dessa forma ocorre uma maior blindagem do íon Európio 

com relação as moléculas de água, diminuindo as perdas não radioativas e 

consequentemente aumentando a emissão do íon Európio.  

Para dar continuidade ao estudo da emissão do complexo EuCTc na presença da 

LDL e estudando o processo de separação da LDL, viu-se que essa passa por uma diálise 

de 48 hrs em solução tampão. Neste processo, a LDL é colocada em uma membrana 

semipermeável fixada por duas presilhas, mergulhada na solução tampão e deixada 

protegidas da luz ambiente e em geladeira. Dependendo do protocolo seguido, pode-se 

utilizar como solução tampão o PBS (Tampão Fosfato-Salino), PBS + EDTA (Tampão 

Fosfato-Salino + Ácido Etilenodiaminotetracético) ou TRIS (tris (hidroximetil)-

aminometano). 

Para estudar a influência da diálise da LDL na emissão do complexo EuCTc, a LDL 

foi separada conforme protocolo descrito em materiais e métodos e dividida em 4 grupos: 
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LDL não dialisada, LDL dialisada em PBS, LDL dialisada em PBS+EDTA e LDL 

dialisada em TRIS. A concentração da LDL foi quantificada com kit BCA (PIERCE) 

sendo de 2 mg.mL-1.  

Na Figura 23 é possível notar que a emissão do Európio no complexo foi a mesma 

quando a LDL  não foi dialisada, dialisada em PBS e dialisada em PBS + EDTA. Contudo, 

quando a mesma foi dialisada em TRIS a emissão do complexo diminuiu, provavelmente o 

TRIS diminuiu a emissão do Európio, não sendo um bom tampão para dialisar a LDL para 

essas análises. O TRIS só é utilizado para dialisar a LDL quando se utiliza o protocolo para 

retirar LDL eletronegativa por HPLC [37]. 
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Figura 23 - Espectro Emissão EuCTc:LDL (diferentes diálises). 

Observou-se que o PBS aumenta a emissão do complexo EuCTc, conforme mostrado 

na Figura 24 mas quando a LDL foi dialisada com PBS ou PBS + EDTA esse não 

influenciou na emissão do mesmo, sendo o sinal intensificado devido somente as partículas 

de LDL. Portanto pode-se prosseguir as medidas com a LDL dialisada com os tampões 

comumente utilizados, sem influência na emissão do complexo. 
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Figura 24 - Espectro de emissão do complexo EuCTc com e sem PBS. 

Para estudar o comportamento do complexo EuCTc na presença da LDL, foi obtida a 

curva de calibração do complexo na presença de diferentes concentrações de LDL nativa.  

A LDL foi separada através de ultracentrifugação a partir das bolsas de plasma 

doadas pelo COLSAN. Para o estudo do comportamento do complexo EuCTc com 

diferentes concentrações de LDL utilizou-se uma bolsa de plasma. Após a separação da 

LDL nativa foi obtida a concentração através do Kit comercial kit BCA (PIERCE) 

conforme instruções do fabricante e em seguida variou-se a concentração das soluções de 

LDL obtendo assim sete concentrações diferentes. As amostras dos complexos foram 

preparadas utilizando 500 µL dos complexos acrescidos de 10µL de LDL. As amostras 

ficaram em repouso por 15 minutos antes de realizar as medidas de emissão. As medidas 

de emissão foram realizadas excitando as amostras nos comprimentos de onda de 400 nm e 

a emissão obtida em 617 nm, o espectro de emissão e a curva de calibração podem ser 

observados na Figura 25 e Figura 26. 
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Figura 25 - Emissão do EuCTc:LDL nativa. 
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Figura 26 - Curva de calibração EuCTc:LDL nativa. 

A partir da Figura 25 foi obtida a curva de calibração (Figura 26) do EuCTc:LDL, 

através do cálculo da área integrada do gráfico da intensidade de emissão em função do 

comprimento de onda. Para o cálculo da área integrada selecionou-se o intervalo de 500 

nm até 720 nm, e o valor foi obtido pelo software Origin 8.5®, foram calculados três 

valores de área e feito a média das áreas e o respectivo desvio padrão. 

Na Figura 26 é possível observar que a área do espectro de emissão do Európio no 

complexo EuCTc aumenta linearmente em função do aumento da concentração da LDL 

nativa, sendo possível descrever uma equação linear y = a + bx , com a = (1,83 ± 0,53).107 
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e b= (1,16 ± 0,06).107. O ajuste linear apresentou um valor para o ajuste do R-Quadrado de 

0,98. 

A menor concentração do analito que pode ser detectada, mas não necessariamente 

quantificada, sob condições experimentais estabelecidas, constitui o limite de detecção. 

Para o cálculo do limite de detecção foi utilizada a fórmula /: = !;
<  onde σ é a incerteza 

da medida e b é o coeficiente angular da reta, obtida através de regressão linear com o 

auxilio do software Origin 8.5®, e o limite de quantificação foi obtido através da fórmula 

/= =	 ��;
< , onde σ é a incerteza da medida e b é o coeficiente angular da reta [113].  O 

limite de quantificação é definido como a menor concentração do analito, que pode ser 

quantificada na amostra, com exatidão e precisão aceitáveis, sob as condições 

experimentais adotadas. 

Para o complexo EuCTc + LDL Nativa foram obtidos os seguintes limites:          

LD= 0,16 mg.mL-1 e LQ= 0,52 mg.mL-1. A partir desses limites pode-se dizer que o 

complexo EuCTc é um bom biossensor para quantificação da LDL nativa, sendo essa 

encontrada em maior quantidade no plasma humano quando comparada com a LDL em 

seu estado oxidado. 

A LDL pode ser oxidada in-vitro a partir da interação com íons metálicos. Desta 

forma as duas oxidações, com ferro e com cobre foram utilizadas para estudar o 

comportamento do complexo EuCTc na presença de diferentes níveis de oxidação da 

partícula da LDL. 

Para estudar o complexo EuCTc na presença da LDL oxidadas com íons de Ferro,  

prepararam-se dez amostras do complexo EuCTc + FeLDL. Utilizou-se 500 µL de EuCTc 

com 10µL de  FeLDL, as amostras permaneceram em repouso por 15 minutos. As medidas 

de emissão foram feitas excitando a amostra com 400 nm e o espectro de emissão pode ser 

observado na Figura 27. As medidas foram feitas em triplicata, e a partir do espectro de 

emissão foram calculados os valores das áreas integradas conforme feito para a LDL 

nativa. Em seguida, traçou-se a curva de calibração como mostrado na Figura 28. 
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Figura 27 - Espectro de emissão do EuCT:FeLDL. 

-0.5 0.0 0.5 1.0 1.5 2.0 2.5 3.0 3.5

1x107

2x107

3x107

4x107

 

 

Á
re

a 
(u

a)

Concentração de FeLDL (mg.mL-1)  

Figura 28 - Curva de calibração EuCTc:FeLDL.  

A Figura 27 mostra o espectro de emissão do complexo EuCTc:FeLDL e na Figura 

28 sua curva de calibração. É possível observar que o aumento da concentração da FeLDL 

é acompanhada do aumento da área do espectro de emissão do Európio no complexo 

através de uma relação linear, sendo possível escrever uma equação da forma y = a + bx                                    

a= (5,10 ± 0,51).106 e b= (1,22 ± 0,75).107 . O ajuste apresentou um valor de R-Quadrado 

igual a 0,98. Para os valores de limite de detecção e limite de quantificação foram obtidos 

os seguintes valores: LD = 0,18 mg.mL-1 e LQ= 0,61 mg.mL-1.  Na Figura 28 observa-se 

que a partir de uma concentração de 2,5 mg.mL-1 ocorre uma saturação na área do espectro 

de emissão do complexo, isso ocorre provavelmente porque o íon Európio encontra-se 

totalmente envolvido por partículas de FeLDL, isolando assim o íon das moléculas de 
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água, e o aumento na quantidade de partículas já não resulta em aumento de emissão do 

Európio. 

Com isso, da mesma forma que foi realizada com a LDL oxidada com íons de Ferro, 

obteve-se o espectro de emissão e a curva de calibração para o complexo na presença da 

LDL oxidada com íons de Cobre. 

O espectro de emissão do EuCTc:CuLDL é mostrado na Figura 29, e a partir dessa 

foi obtida a curva de calibração mostrada na Figura 30. A relação entre a concentração da 

CuLDL é linear com o aumento da área de emissão do complexo EuCTc, obedecendo a 

relação linear y = a + bx, com a = (6,90 ± 0,17).106 e b= (1,482 ± 0,065).107. O ajuste 

apresentou um valor de R-Quadrado igual a 0,97. Os valores para o limite de detecção e 

quantificação foram: LD = 0,13 mg.mL-1 e LQ= 0,44 mg.mL-1.  
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Figura 29 - Espectro de emissão EuCTc:CuLDL. 
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Figura 30 - Curva de calibração EuCTc:CuLDL. 

Sabe-se que na presença de íons interferentes a emissão do complexo EuCTc com a 

CuLDL apresenta um maior aumento na emissão do íon Európio quando comparada com a 

emissão do íon no complexo EuCTc sem o íon interferente [13]. 

Para dar continuidade no estudo do complexo EuCTc com o íon interferente na 

presença da LDL oxidada, obteve-se a curva de calibração do complexo EuCTc:Ca + 

CuLDL para estudar se a relação de aumento da concentração da CuLDL geraria um 

aumento linear na área de emissão do complexo EuCTc:Ca. 

As amostras dos complexos foram preparadas utilizando 500µL dos complexos 

acrescidos de 10µL de LDL oxidada e 500µL de íons inorgânicos, neste caso Cálcio, 

correspondendo à concentração normalmente encontradas no plasma sanguíneo (1,12 µM). 

As amostras ficaram em repouso por 15 minutos antes de realizar as medidas de emissão. 

As medidas de emissão foram realizadas excitando as amostras nos comprimentos de onda 

de 400 nm.  
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Figura 31 - Espectro de emissão EuCTcCa:CuLDL 
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Figura 32 - Curva de calibração EuCTcCa:CuLDL.  

A Figura 31 mostra o espectro de emissão do EuCTcCa na presença de diferentes 

concentrações de CuLDL. Na presença do íon interferente a curva de calibração, mostrado 

na Figura 32 para o complexo EuCTcCa:CuLDL apresenta uma relação linear representada 

pela equação linear y = a + bx, com a= (3,03 ± 0,31). 106 e b= (8,28 ± 0,27).106 com LD = 

0,10 mg.mL-1 e LQ = 0,32 mg.mL-1. O ajuste apresentou um valor de R-Quadrado de 0,99. 

Novamente observa-se uma saturação no sinal de emissão para concentrações superiores à                  

1,5 mg.mL-1. 

Comparando-se as curvas de calibração da ox-LDL (FeLDL, CuLDL é possível notar 

uma semelhança nas curvas, todas apresentam um inicio de saturação no sinal de emissão 

do íon Európio no complexo EuCTc. Entretanto os valores de concentrações iniciais de 
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saturação são diferentes, para a curva de calibração para FeLDL a saturação inicia-se a 

partir de 2,5 mg.mL-1, já para a CuLDL a saturação inicia-se com um valor inferior 2,0 

mg.mL-1, quando comparada com a FeLDL. 

Sabe-se que a oxidação promovida pelos íons de Ferro na partícula de LDL é mais 

branda do que a oxidação promovida por íons de Cobre [114]. Portanto, a oxidação por 

íons de Ferro promove uma menor modificação na proteína apoB-100  e portanto apresenta 

uma menor tendência em formar fibrilas, o que promoveria uma menor blindagem do íon 

Európio das moléculas de água. Já a CuLDL apresenta uma maior formação de fibrilas, 

pois promove uma maior modificação na parte proteica da LDL. Portanto gera assim uma 

maior blindagem do íon Európio e uma saturação no sinal de emissão a partir de uma 

concentração menor de CuLDL. 

 Analisando os valores dos limites de detecção e quantificação mostrados na  Tabela 

4  nota-se que o complexo EuCTc apresenta limites de detecção e quantificação baixos 

para analisar a LDL nativa e oxidada. Isso mostra que o EuCTc é um biossensor com alta 

sensibilidade.  

 Quando complexado com a LDL nativa o EuCTc não apresentou uma saturação no 

sinal de emissão. Já para a LDL oxidada tanto uma oxidação mais branda (FeLDL), quanto 

uma oxidação mais forte (CuLDL) apresentaram uma saturação no sinal de emissão. Os 

resultados obtidos através das curvas de calibração mostram que o complexo EuCTc é um 

bom biossensor para quantificar a LDL. 

 Foi observado que em algumas medidas, como as apresentadas na Figura 25, Figura 

28 e Figura 31, o pico de emissão do európio se mostrou deformado. Dois fatores podem 

explicar este resultado:  

1) Mudanças nos sítios de ocupação do Európio na molécula de Clorotetraciclina, 

intermediada pela LDL;  

2) Processo de autoabsorção.  

O segundo processo parece ser a explicação mais correta, uma vez que se nota uma 

grande absorção de luz na superfície de contato com a cubeta. Vale ressaltar que este efeito 

é desprezível na parte linear da curva de calibração.  
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Tabela 4- Valores dos Limites de Detecção e Quantificação para o complexo EuCTc 

na presença da LDL Nativa, e oxidada. 

 Limite de  
Detecção  
(mg.mL-1) 

Limite de 
Quantificação  

(mg.mL-1) 

Saturação no 
sinal de  
Emissão 

EuCTc + LDL 
Nativa 

0,16 0,52 Não 

EuCTc + FeLDL 0,18 0,61 2,5 mg.mL-1 
EuCTc + CuLDL 0,13 0,44 1,5 mg.mL-1 

EuCTcCa + 
CuLDL 

0,10 0,32 1,5 mg.mL-1 

Para estudar com mais detalhes a emissão do complexo EuCTc na presença da LDL 

mediu-se o tempo de vida do íon Európio na presença de diferentes concentrações de LDL 

nativa (Figura 33), na presença de CuLDL (Figura 34). 
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Figura 33 - Tempo de vida do íon Európio na presença de diferentes concentrações de 
LDL. 



69 

 

5 10 15 20

0.0

0.2

0.4

0.6

0.8

1.0

 

 

In
te

ns
id

ad
e 

no
rm

al
iz

ad
a 

(u
a)

Tempo de vida (µs)

 EuCTc

 EuCTc:oxLDL (3,0 mg.mL-1)

 EuCTc:oxLDL (2,5 mg.mL-1)

 EuCTc:oxLDL (2,0 mg.mL-1)

 EuCTc:oxLDL (1,5 mg.mL-1)

 EuCTc:oxLDL (1,0 mg.mL-1)

 EuCTc:oxLDL (0,5 mg.mL-1)

 

Figura 34 - Tempo de vida do íon Európio na presença de diferentes concentrações de 
CuLDL. 

O tempo de vida do Európio no complexo EuCTc não se comporta como uma 

exponencial simples, mas sim como uma exponencial dupla com dois tempos de 

decaimento que pode ser representada pelas Equação 2 . 

� = �� +	���


�� + ���



�� 

Equação 2 

onde, B1 e B2 são os fatores pré-exponenciais, e τ1 e τ2 são os tempos de 

decaimentos. E através dos tempos decaimento e dos fatores pré-exponenciais pode-se 

calcular o tempo de decaimento médio com a Equação 3: 

�> = ∑ � � � 
∑ � 	�  

 

 

   Equação 3 

Equação  

Através da Equação 2 e Equação 3 foi possível calcular o tempo de vida de 

decaimento do Európio no complexo EuCTc na presença da LDL nativa e CuLDL, 

respectivamente. 
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Tabela 5 - Tempo de vida do Európio no complexo EuCTc:LDL Nativa. 

LDL Nativa     
  Tempo de vida (µs) Desvio Padrão 

EuCTc 7,5 0,5 
EuCTc:LDL (0,5 mg.mL-1) 15,16 0,4 
EuCTc:LDL (1,0 mg.mL-1) 15,22 0,3 
EuCTc:LDL (1,5 mg.mL-1) 23,24 0,3 
EuCTc:LDL (2,0 mg.mL-1) 24,21 0,2 
EuCTc:LDL (2,5 mg.mL-1) 24,61 0,2 
EuCTc:LDL (3,0 mg.mL-1) 25,60 0,3 

Na Tabela 5 é possível notar que o tempo de vida do íon Európio na presença da 

LDL Nativa dobra, isso ocorre porque as moléculas de água são agrupadas em torno das 

hidroxilas e dos grupos fosfatos da partícula de LDL, isolando o íon Európio, portanto, 

ocorre uma diminuição da transferência de energia não radioativa para as moléculas de 

água.  

Quando comparado o tempo de vida do complexo EuCTc encontrado nesse trabalho 

com o tempo de vida em trabalhos anteriores do grupo [13], observou-se que para o 

presente trabalho ocorreu uma diminuição no tempo de vida do íon Európio.  Esse fato 

pode ter acontecido devido a mudança nos sítios de coordenação do íon Európio na 

molécula da Clorotetraciclina ocasionado devido ao tempo e condições de armazenagem 

do complexo ou a ocorrência de algum artefato na preparação do complexo. 

Tabela 6- Tempo de vida do Európio no complexo EuCTc:CuLDL. 

CuLDL 
Tempo de vida 

(µs) 
Desvio Padrão 

EuCTc  7,5 0,5 

EuCTc:CuLDL (0,5 mg.mL-1) 19,8 0,5 

EuCTc:CuLDL (1,0 mg.mL-1) 44,1 0,2 

EuCTc:CuLDL (1,5 mg.mL-1) 44,2 0,3 

EuCTc:CuLDL (2,0 mg.mL-1) 44,4 0,2 

EuCTc:CuLDL (2,5 mg.mL-1) 44,5 0,5 

EuCTc:CuLDL (3,0 mg.mL-1) 45,1 0,5 

Na Figura 34 e na Tabela 6 observam-se o espectro de decaimento do tempo de vida 

do íon Európio na presença da CuLDL e os valores de tempo de vida obtidos 

respectivamente. Na presença da CuLDL o tempo de vida do íon Európio apresenta o 

dobro do valor do tempo de vida do íon na presença da LDL nativa, isso ocorre porque a as 

estruturas semelhantes as fibrilas de amiloidose [16],  presentes na oxidação da LDL,  



71 

 

promovem um maior isolamento do íon das moléculas de água, apresentando assim um 

maior tempo de vida de emissão.  

Para estudar essa blindagem do íon Európio pelas particulas de LDL fez-se uma 

aproximação para o calculo da taxa do fator de supressão (S) para íon Európio. 

Considerando R0 a taxa de decaimento para o complexo EuCTc R0= 1/τEuCTc, e R1 a taxa de 

decaimento do EuCTc na presença da LDL R1 = 1/τEuCTc:LDL, é possível obter  uma 

aproximação para a blindagem gerada pelas partículas de LDL em volta do íon Európio, 

através da relação: 

? = @� − @�
@�

 
Equação 8 

Se S = 0 significa que R0 = R1, ou seja a LDL não blinda o íon Európio das 

moléculas de água. Se S for próximo de 1 significa que a partícula de LDL promove uma 

blindagem do íon Európio. Quanto mais próximo de 1 menos o íon Európio perde energia 

para as moléculas de água.  

Para os valores obtidos nesse experimento para uma concentração de LDL de 1,5 

mg.mL-1 o fator de supressão foi de 0,670, mostrando que a partícula de LDL, diminui a 

perda de energia para molécula de água.  E para o complexo na presença da LDL oxidada o 

valor para o fator de supressão é de 0,830 mostrando que a partícula de LDL oxidada gera 

uma maior blindagem em torno do íon Európio. 

5.2 Tioflavina T 

A seguir é apresentado o estudo da ThT com a LDL em seu estado nativo e oxidado. 

A literatura indica que o comprimento de onda de excitação do corante ThT utilizado para 

marcar as fibrilas de amiloidose é de 450 nm, pois a banda de absorção na presença das 

fibrilas sofre um deslocamento de 400 nm para 450 nm [99]. Para estudar o 

comportamento do corante na presença das partículas de LDL os trabalhos também 

utilizam esse mesmo comprimento de onda de excitação [11],[16]. Portanto, nesse primeiro 

estudo da ThT na presença da LDL utilizou-se também 450 nm como comprimento de 

onda de excitação. 

Para o estudo da emissão fluorescente da Tioflavina T, utilizou-se uma cubeta de 

vidro de caminho óptico de 1 mm. As amostras foram excitadas com 450 nm e a emissão 
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foi observada em 480 nm. Para complexar com a LDL foram utilizados 500 µL de ThT 

com 20 µL de LDL, as soluções foram mantidas em repouso por 15 minutos antes da 

obtenção do espectro de emissão. As medidas foram repetidas cinco vezes. 

Estudou-se os espectros de emissão do corante ThT na presença da LDL Nativa e em 

diferentes níveis de oxidação, e a partir do cálculo da área integrada da emissão do corante 

em função do comprimento de onda foram traçadas as curvas de calibração da ThT na 

presença da LDL nativa, LDL oxidada com Cobre e LDL oxidada com Ferro.  

Primeiro estudou-se o comportamento do corante na presença da LDL nativa. A 

Figura 35 mostra o espectro de emissão do corante na presença de diferentes 

concentraçõesde LDL e a Figura 36 a curva de calibração para ThT na presença da LDL 

nativa. 
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Figura 35- Espectro de emissão ThT:LDL nativa. 
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Figura 36 - Curva de calibração ThT:LDL nativa. 

Nas Figura 35 e Figura 36 nota-se que o aumento na área de emissão fluorescente do 

corante ThT na presença da LDL nativa obedece a uma relação linear com o aumento da 

concentração da LDL. A reta mostrada na Figura 36 pode ser descrita por uma equação de 

reta y = a + bx, com a= (7,11 ± 0,21).106 e b = (1,991 ± 0,032).107  . O ajuste apresentou 

um valor para R-Quadrado de 0,99. O limite de detecção foi de LD = 0,04 mg.mL-1 e o 

limite de quantificação de  LQ= 0,15 mg.mL-1. 

O espectro de emissão da ThT na presença da LDL nativa (Figura 35) apresenta um 

aumento na emissão quando comparado com a ThT sozinha, Isso ocorre possivelmente 

devido a uma atração da molécula de ThT com a partícula de LDL nativa, não permitindo 

que a molécula de ThT perca energia passando para seu estado excitado TICT, 

apresentando assim um aumento no sinal de emissão. Com o aumento da concentração de 

LDL, ocorre uma maior atração com as moléculas de ThT e portanto um maior aumento na 

emissão do corante. Para as concentrações utilizadas nesse trabalho não foi possível 

observar uma saturação no sinal de emissão da ThT na presença da LDL nativa. 

 Para estudar a interação do corante com as partículas de LDL em seu estado 

oxidado, estudou-se a emissão do corante na presença da CuLDL em diferentes 

concentrações, conforme mostrado na Figura 37. 
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Figura 37 - Espectro de emissão da ThT:CuLDL. 
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Figura 38 - Curva de calibração ThT:CuLDL. 

Conforme mostrado nas Figura 37 e Figura 38, a emissão fluorescente da ThT na 

presença da LDL oxidada por íons de Cobre também obedece uma relação linear entre a 

área da do espectro de emissão e concentração de LDL, sendo descrita por uma equação 

linear do tipo y= a + bx, com a= (7,17 ± 0,01) .106 e b =(2,42 ± 0,04).107. O ajuste 

apresentou um valor de R-Quadrado de 0,99. Os limites de detecção e quantificação foram 

de LD = 0,05 mg.mL-1 e LQ = 0,17 mg.mL-1. Da mesma forma que obtido para a LDL 

nativa, não foi observado uma saturação no sinal de emissão do corante na presença da 

CuLDL. 
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A Figura 37 mostra que a emissão do corante ThT aumenta com o aumento da 

concentração a CuLDL. A LDL em seu estado oxidado apresenta a formação de fibrilas 

semelhantes as fibrilas de amiloidose. A LDL em seu estado oxidado forma a estrutura β-

pregueada que leva a modificação lipídica [16], e sabe-se que ThT liga-se a esse tipo de 

estrutura formada em proteínas modificadas, portanto a ThT liga-se a CuLDL, o que 

impede a molécula de ThT de passar para seu estado excitado torcido (TICT), o que gera 

um aumento na emissão do corante.  

Comparando-se as duas curvas de calibração do corante na presença da LDL nativa e 

CuLDL observa-se que na presença da LDL oxidada a ThT apresenta um maior sinal de 

emissão.  

A comparação entre as curvas de calibração pra a LDL nativa e LDL oxidada podem 

ser observadas na Figura 39 . Como o corante ThT liga-se preferencialmente a fibrilas de 

amiloidose ou semelhantes a ela, nota-se que a emissão da ThT na presença da ox-LDL é 

maior a partir de uma concentração superior à 0,5 mg.mL-1. Esse aumento na emissão 

deve-se ao início da formação dessas fibrilas semelhantes às fibrilas de amiloidose na LDL 

oxidada. Portanto o corante ThT pode ser utilizado como um marcador para diferenciar 

LDL nativa de LDL em seu estado oxidado. 
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Figura 39 - Comparação curvas de calibração ThT:LDL nativa e  ThT:CuLDL. 

Para dar continuidade ao estudo do corante ThT na presença da LDL oxidada, 

analisou-se o sinal de emissão na presença da LDL oxidada por íons de Ferro. Essa 

abordagem investigou se em um nível de oxidação mais brando que a CuLDL também 
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ocorreria um aumento no sinal de emissão do corante. Para isso obteve-se o espectro de 

emissão do corante na presença da FeLDL em diferentes concentrações, nesse caso foram 

utilizadas seis concentrações diferentes (Figura 40) e traçou-se a curva de calibração a 

partir da área integrada do sinal de emissão do corante (Figura 41). 
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Figura 40 - Espectro de emissão da ThT:FeLDL. 

Nas Figura 40 e Figura 41 é possível observar o espectro de emissão do corante ThT 

na presença da FeLDL e a curva de calibração para a mesma. A curva de calibração para 

ThT:FeLDL obedece novamente uma relação linear sendo descrita pela equação da reta y= 

a + bx, com a= (5,40  ± 0,35) x 106 e b = (1,840 ± 0,041) x 107  . O ajuste apresentou um 

valor de R-Quadrado de 0,99. Com LD = 0,07 mg.mL-1 e LQ= 0,22 mg.mL-1. Novamente 

não se observou uma saturação no sinal de emissão do corante para os valores de 

concentração de FeLDL. 

O aumento da emissão do ThT na presença da FeLDL também pode ser explicada 

pela formação de fibrilas que se ligam a ThT nas partículas de FeLDL, impedindo a perda 

de energia para o TICT da molécula e com isso ocorre um aumento na emissão do corante. 
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Figura 41 - Curva de calibração ThT:FeLDL. 

 Os resultados mostram que o corante ThT pode ser utilizado como um biossensor 

para quantificação da LDL em seu estado Nativo e Oxidado. 

Tabela 7 - Comparação entre os limites de detecção e quantificação para o corante ThT na 

presença da LDL Nativa e oxidada. 

 Limite de  
Detecção  
(mg.mL-1) 

Limite de 
Quantificação 

(mg.mL-1) 

Saturação no sinal 
de emissão 

ThT:LDL Nativa 0,04 0,15 Não observado 
ThT: CuLDL 0,05 0,17 Não observado 
ThT:FeLDL 0,07 0,22 Não observado 

Comparando os resultados obtidos para os limites de detecção e quantificação 

(Tabela 7) para a interação da ThT com a LDL, nota-se que a curva de calibração da ThT 

para LDL nativa apresentou o menor limite de detecção e quantificação, mostrando que o 

corante ThT apresenta uma boa sensibilidade, e como não observou-se uma saturação no 

sinal de emissão do corante na presença de altas concentrações de LDL, conclui-se que o 

corante ThT pode ser utilizado como um biossensor para quantificação da concentração da 

LDL, e que o corante pode ser utilizado para diferenciar entre LDL nativa e CuLDL. 

A Tabela 8 mostra uma comparação dos dois biossensores, EuCTc e ThT a partir dos 

limites de detecção e quantificação e possível saturação no sinal de emissão. Observa-se 

que os limites de detecção e quantificação para os dois biossensores utilizados nesse 

trabalho, o corante ThT apresenta limites de detecção e quantificação inferiores que o 

complexo EuCTc. Entretanto o complexo EuCTc necessita de menos medidas e apresenta 
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um pico de emissão mais estreito e bem definido. Vale ressaltar que nas medidas com o 

sensor EuCTc utiliza-se uma menor quantidade de LDL em cada medida. 

Tabela 8 - Comparação entre os limites de detecção e quantificação para os dois 

biossensores EuCTc e ThT. 

 Limite de  
Detecção  
(mg.mL-1) 

Limite de  
Quantificação 

(mg.mL-1) 

Saturação no sinal 
de emissão 

EuCTc:LDL 
Nativa 

0,16 0,52 Não 

EuCTc:FeLDL 0,18 0,61 2,5mg.mL-1 
EuCTc:CuLDL 0,13 0,44 1,5 mg.mL-1 

EuCTcCa:CuLDL 0,10 0,32 1,5 mg.mL-1 
ThT:LDL Nativa 0,04 0,15 Não 

ThT:CuLDL 0,05 0,17 Não 
ThT:FeLDL 0,07 0,22 Não 

5.3 Quantificação da LDL diretamente no plasma humano. 

Na segunda etapa do trabalho estudou-se a possibilidade de utilizar os biossensores 

EuCTc e ThT para quantificar a LDL diretamente no plasma. 

A quantificação da LDL em rotinas laboratoriais é obtida de maneira indireta através 

de uma equação, conhecida como Fórmula de Friedewald que leva em consideração a 

concentração do colesterol total, a concentração do colesterol HDL e da concentração dos 

triglicerídeos. Esta equação, entretanto apresenta algumas limitações quanto a sua 

utilização, conforme descrito na introdução desta dissertação. Por isso foi feito um estudo 

para tentar quantificar a LDL diretamente no plasma humano utilizando os dois 

biossensores o EuCTc e a ThT. 

Foi realizada a coleta de sangue de um voluntário em jejum de 12 h com EDTA, o 

plasma foi separado através de centrifugação e armazenado em geladeira, protegido da luz 

ambiente. Uma parte do plasma foi utilizado para as analises diretas e outra parte foi 

utilizada para separação da LDL por ultracentrifugação. Foram feitas as quantificações dos 

níveis plasmáticos de colesterol total, HDL- colesterol, triglicerídeos, glicemia através dos 

Kits comumente utilizados em análises laboratoriais para saber se o voluntário apresentava 

alguma disfunção. A LDL foi quantificada através da Fórmula de Friedewald, os valores 

obtidos encontram-se na Tabela 9. 
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Tabela 9 - Valores obtidos dos níveis plasmáticos de Colesterol Total, HDL, 

Triglicerídeos, LDL e Glicose.   

Constituintes Plasma Valores 

Colesterol Total (CT)  239 mg.dL-1 ± 1 mg.dL-1 

Lipoproteína de Alta densidade (HDL)  82 mg.dL-1 ± 1 mg.dL-1 

Triglicerídeos (TG)  126 mg.dL-1 ± 1 mg.dL-1 

Lipoproteína de Baixa Densidade (LDL)  131 mg.dL-1 ± 1 mg.dL-1 

Glicose 78 mg.dL-1 ± 1 mg.dL-1 

A partir da Tabela 9 observa-se que o voluntário utilizado para essas medidas 

apresenta o valor de colesterol total acima do valor recomendado (a Sociedade Brasileira 

de Cardiologia recomenda valores de colesterol total abaixo de 200 mg/dL) e o valor 

encontrado para a LDL também está acima do normal (LDL < 130 mg/dL), já os outros 

valores encontram-se dentro do normal. 

5.3.1 Biossensor Európio-Clorotetraciclina 

Primeiro estudou-se a absorção do complexo EuCTc na presença de um íon 

interferente Magnésio [13] com o plasma. Nessa parte do estudo optou-se por utilizar o 

interferente Magnésio, pois esse está em maior concentração no plasma. Utilizou-se        

500 µL de EuCTc, 500 µL de íon interferente e variou-se a quantidade de plasma humano, 

o volume final foi completado com MOPS. As soluções foram mantidas em repouso por 15 

minutos antes da obtenção do espectro de absorção e emissão. Para as medidas de absorção 

utilizou-se uma cubeta com caminho óptico de 1mm, para as analises do EuCTcMg na 

presença do plasma e na presença da LDL. 

Na Figura 42 é possível observar o espectro de absorção do complexo EuCTcMg na 

presença de diferentes quantidades de plasma humano. A absorção do complexo na 

presença do plasma humano não sofre um deslocamento na banda de absorção da 

clorotetraciclina. Com o aumento da quantidade de plasma é observado um aumento na 

banda de absorção da clorotetraciclina em 277 nm. A banda atribuída ao complexo EuCTc 

no entanto não sofre alterações significativas na presença de plasma.  
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Figura 42 - Espectro de absorção do complexo EuCTcMg na presença do Plasma Humano. 

A partir do espectro de absorção do complexo na presença do plasma, fez-se o 

espectro de emissão do mesmo, excitando o complexo em 400 nm. O espectro de emissão 

pode ser visto na Figura 43. 
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Figura 43- Espectro de emissão do complexo EuCTcMg na presença do plasma humano. 

Na Figura 43 mostra-se o espectro de emissão do complexo EuCTcMg na presença 

de diferentes quantidades de plasma humano. Observa-se que com 10 µL de plasma ocorre 

um aumento na banda de emissão do íon Európio, entretanto com o aumento na quantidade 

de plasma não se observa um aumento na banda de emissão do íon, mas sim uma saturação 

na emissão, e para a maior quantidade de plasma 100 µL se observa uma diminuição na 

emissão do íon Európio. Também na Figura 43 nota-se uma banda de emissão em torno de 
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515 nm, correspondente à transição do estado tripleto da molécula da clorotetraciclina para 

o estado fundamental. O aparecimento dessa banda indica que os componentes do plasma 

se ligam a clorotetraciclina formando um complexo mais efetivo que o íon Európio, 

aumentando assim a probabilidade de emissão do íon ligante. 

Para estudar melhor o aumento da emissão da Clorotetraciclina com o aumento na 

quantidade de plasma, traçou-se a curva de calibração mostrada na Figura 44. Para cada 

valor de área foi estimado um erro de 5%. 
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Figura 44 - Curva de calibração da emissão da Clorotetraciclina no complexo EuCTcMg 
na presença do plasma humano. 

Na Figura 44 observa-se que o aumento da área de emissão da Clorotetraciclina 

obedece a uma relação linear com o aumento da quantidade de plasma humano, sendo 

possível escrever uma equação linear do tipo y = a + bx com a = (5,87± 0,14).106 e                                   

b = (4,46 ± 0,22).106. O ajuste apresentou um valor de R-Quadrado de 0,97. Para o plasma 

foi encontrado o limite de detecção de LD= 0,14 µL e limite de quantificação de LQ= 0,44 

µL. 

Para verificar a influência do íon interferente na emissão do complexo EuCTc na 

presença do plasma, fez-se o espectro de absorção e emissão do complexo sem o íon 

interferente na presença do plasma humano. A Figura 45 mostra o espectro de absorção do 

complexo EuCTc sozinho e na presença do plasma, novamente não é observado um 

deslocamento na banda de absorção da clorotetraciclina e um aumento na emissão da 

banda em 277 nm. 
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Figura 45 - Espetro de absorção do complexo EuCTc na presença do plasma humano. 

A partir do espectro de absorção do complexo na presença do plasma, fez-se o 

espectro de emissão do complexo, excitando com 400 nm. 

Na Figura 46 observa-se a emissão do complexo EuCTc na presença de diferentes 

quantidades de plasma humano. Analisando a emissão do íon Európio no complexo EuCTc 

observa-se um aumento na emissão do mesmo com a adição de 20 μL de plasma, 

entretanto aumentando essa quantidade de plasma não ocorre um aumento na emissão do 

íon, e nota-se um aumento na emissão da banda em 511 nm, resultado igual ao encontrado 

na Figura 43. Portanto pode-se dizer que a presença do íon intereferente não modifica a 

mudança na emissão do complexo EuCTc na presença do plasma com relação ao aumento 

na banda de emissão em 511 nm referente a clorotetraciclina.    
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Figura 46 - Espectro de emissão do complexo EuCTc na presença do plasma humano. 

Para estudar melhor a emissão da Clorotetraciclina, preparou-se uma solução de CTc 

na mesma molaridade utilizada no complexo EuCTc, e adicionou-se diferentes quantidades 

de plasma e obteve-se os espectros de absorção e emissão do íon ligante sozinho e na 

presença do plasma. 

Na Figura 47 é possível observar o espectro de absorção da Clorotetraciclina sozinha, 

na presença do plasma humano e na presença do íon interferente mais o plasma humano. 

Com a adição de plasma na clorotetraciclina não se observa um deslocamento na banda de 

absorção com máximo em 373 nm, mas com a presença do íon Magnésio a banda 

apresenta um leve deslocamento para o vermelho com λ = 377 nm. 
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Figura 47 - Espectro de absorção da clorotetraciclina na presença do plasma humano, com 
e sem o íon intereferente. 

De acordo com os resultados encontrados, obteve-se o espectro de emissão da 

clorotetraciclina sozinha na presença do plasma para verificar se também aconteceria um 

aumento na banda de emissão sem a complexação com o íon Európio. Para esse estudo 

optou-se por excitar a clorotetraciclina no mesmo comprimento de onda utilizado para 

excitar o complexo EuCTc λ = 400 nm.  
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Figura 48 - Espectro de emissão da CTc na presença do plasma. 

Na Figura 48 é possível observar que a clorotetraciclina apresenta uma emissão dez 

vezes maior na presença do plasma e aumentando a quantidade de plasma, aumenta a 

emissão da CTc. Quando se compara a emissão da CTc com e sem o íon interferente na 
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presença do plasma, nota-se um aumento na banda de emissão quando o mesmo está com o 

íon interferente e um deslocamento para o vermelho, como o íon Mg apresenta uma carga 

positiva ele exerce uma maior atração nos componentes do plasma que estão com uma 

carga negativa que poderia ser a LDL, levando ao aumento maior na banda de emissão da 

clorotetraciclina. Na Figura 48 também pode se observar que o plasma quando excitado 

sozinho em 400 nm não apresenta uma banda de emissão nessa região, mostrando que o 

aumento na emissão da CTc é devido à complexação da molécula com algum constituinte 

do plasma humano. 

Para confrontar os resultados obtidos com o plasma, fez-se o mesmo estudo com a 

LDL ultracentrifugada desse plasma. Primeiro se obteve o espectro de absorção do 

complexo EuCTcMg na presença de diferentes concentrações de LDL, conforme mostrado 

na Figura 49.  
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Figura 49 - Espectro de absorção do complexo EuCTcMg na presença da LDL. 

Na Figura 49 observa-se o espectro de absorção do complexo EuCTcMg na presença 

da LDL, conforme visto no espectro de absorção do complexo na presença do plasma, não 

há um deslocamento da banda de absorção da clorotetraciclina na presença da LDL. As 

bandas no ultravioleta sofreram um aumento com o aumento da concentração de LDL. 

Fez-se o espectro de emissão do complexo EuCTcMg na presença da LDL, excitando 

o complexo com o comprimento de onda de 400 nm, mesmo comprimento de onda 

utilizado para excitar o complexo na presença do plasma. Na Figura 50 observa-se o 
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espectro de emissão do complexo EuCTcMg na presença de diferentes concentrações de 

LDL. 

Na Figura 50 nota-se que a emissão do íon Európio apresenta um aumento linear 

com o aumento na concentração de LDL. Para uma concentração alta de LDL                  

(3,0 mg.mL-1) é possível observar um pequeno aumento na banda de emissão da 

clorotetraciclina. Para ter um melhor estudo do aumento da emissão do complexo na 

presença da LDL, traçou-se a curva de calibração a partir da área integrada do pico de 

emissão do íon Európio conforme Figura 51. Neste caso é possível se verificar que a 

emissão do európio foi mais representativa que a emissão da clorotetraciclina, 

diferentemente do que ocorreu na presença do plasma. 
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Figura 50 - Espectro de emissão do complexo EuCTcMg na presença de diferentes 
concentrações de LDL. 
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Figura 51- Curva de calibração do complexo EuCTcMg na presença da LDL. 

A curva de calibração foi obtida a partir da área integrada apenas do pico de emissão 

do íon Európio, para não ter a influência do pico de emissão da Clorotetraciclina que 

apareceu para altas concentrações de LDL Nativa . A Figura 51 pode ser ajustada por uma 

equação linear y = a + bx com a= (3.14  ± 0,27).106 e b = (1,04 ± 0,66).106. Nesse caso 

observou-se uma saturação no sinal de emissão do complexo EuCTcMg para 

concentrações acima de 2,0 mg.mL-1. Essa saturação não foi obtida quando traçou-se a 

curva de calibração do complexo EuCTc na presença da LDL nativa (Figura 25), a 

saturação no sinal dessa vez pode ter ocorrido pois a emissão da clorotetraciclina passou a 

acontecer devido a presença do íon interferente, resultado semelhante ao encontrado para o 

plasma sanguíneo. O limite de detecção para o biossensor foi igual à 0,19 mg.mL-1 e o 

limite de quantificação foi igual à 0,63 mg.mL-1. 

5.3.2 Biossensor – Tioflavina T (ThT) 

Como visto nesse trabalho, a Tioflavina T pode ser utilizada para marcar a LDL e 

também diferencia-se entre a LDL nativa e a LDL oxidada. Portanto estudou se esse 

biossensor poderia ser utilizado para quantificar a LDL diretamente no plasma humano. 

Primeiro obteve-se o espectro de absorção da ThT sozinha e na presença do plasma 

humano, para manter o mesmo volume final nas amostras foi completado com água 

bideionizada. Nota-se na Figura 52 que a banda de absorção da ThT não apresenta nenhum 

deslocamento e aparece uma pequena banda de absorção em torno de 480 nm.  
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Figura 52 - Espectro de absorção da Tioflavina T na presença do plasma humano. 

Em seguida, obteve-se o espectro de emissão da ThT na presença de diferentes 

quantidades de plasma, nesse caso novamente utilizou-se o comprimento de onda de 

excitação de 450 nm, como utilizado anteriormente nesse trabalho.  
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Figura 53 - Espectro de emissão da ThT na presença de diferentes quantidades de plasma. 
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Figura 54 - Curva de calibração ThT na presença do plasma humano.  

Com o aumento na quantidade de plasma se observa um aumento na emissão da ThT 

como visto na Figura 53. A partir do espectro de emissão obteve-se a curva de calibração, 

conforme mostrado na  Figura 54 e  foi estimado um erro de 5% para cada ponto. A curva 

de calibração mostra que o aumento na área de emissão da ThT com relação ao aumento na 

quantidade de plasma apresenta uma relação linear que pode ser descrita como uma 

equação do tipo y = a + bx com a = (2,05 ± 0,7.107) e b = (3,31 ± 0,22).106. A partir da 

Figura 53 é possível observar um indício de saturação do sinal de emissão do corante a 

partir de 50 µL de plasma. Isso mostra que para pequenas quantidades de plasma obtém-se 

um aumento da emissão do corante, sendo essa uma boa característica quando se pretende 

utilizar a emissão do corante para uma possível quantificação de LDL diretamente no 

plasma. 

Para tentar relacionar a emissão do corante ThT na presença do plasma, fez-se o 

mesmo estudo com a LDL ultracentrifugada.  

A Figura 55 mostra o espectro de absorção da ThT na presença de diferentes 

concentrações de LDL. Observa-se que a ThT quando complexada com a LDL não 

apresenta um deslocamento na banda de absorção, resultado igual ao encontrado para a 

ThT na presença do plasma. 
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Figura 55 - Espectro de absorção da ThT na presença da LDL. 

Fez-se o espectro de emissão da ThT na presença de diferentes concentrações de 

LDL.   
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Figura 56 - Espectro de emissão da ThT na presença da LDL. 

Na Figura 56 é possível observar que a emissão da ThT apresenta um aumento com o 

aumento da concentração de LDL. A partir da Figura 56 obteve-se a curva de calibração a 

partir da área integrada da banda de emissão da ThT em 480 nm. Para a curva de 

calibração foi estimado um erro de 5% para cada ponto. O aumento na área do espectro de 

emissão da ThT na presença da LDL obedece uma equação linear do tipo  y = a + bx  com 
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a= (6,5.106 ± 0,6.) 106 e b = (1,00 ± 0,04).107 como mostrado na Figura 57. O limite de 

detecção foi de 0,12 mg.mL-1 e o limite de quantificação de 0,40 mg.mL-1. 
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Figura 57 - Curva de calibração da ThT na presença da LDL. 

No estudo na emissão dos biossensores direto no plasma humano serão necessários 

mais experimentos com relação à interferência de outros componentes presentes no plasma 

sanguíneo. Esses testes serão necessários para analisar a interferência na emissão tanto da 

clorotetraciclina, quanto do corante ThT para verificar se o aumento da emissão é devido 

apenas a presença das partículas de LDL. Na continuação desse trabalho serão refeitos 

esses experimentos utilizando o plasma de coelhos, que serão submetidos a uma dieta 

hipercolesterolêmica com isso resultados mais conclusivos a respeito dos biossensores 

diretamente no plasma. 

  



92 

 

5.4 Irradiação da LDL com laser de pulsos ultracurtos. 

Na última etapa desse trabalho, estudou-se a irradiação com laser de pulsos 

ultracurtos para promover uma modificação oxidativa nas partículas de LDL. A LDL em 

seu estado oxidado é mais aterogênica que a mesma em seu estado nativo [3].  

5.4.1 Estudo do tempo de irradiação com laser 

Na primeira parte do estudo, uma quantidade de 5 mL de LDL nativa (1 mg.mL-1) foi 

dividia em  5 tubos de eppendorf. Uma das amostras não foi irradiada e as outras forma 

irradiadas em tempos de 2 min, 4 min, 8 min e 16 min, conforme a Figura 58. Após o 

procedimento as amostras foram envolvidas em papel alumínio e mantidas sob 

refrigeração. As amostras foram irradiadas com um laser de comprimento de onda centrado 

em 785 nm, com duração temporal do pulso de 25 fs, com taxa de repetição de 4 kHz e 

energia de 750 µJ. O feixe apresentava um diâmetro de cerca de 4 mm, com isso toda a 

solução de LDL foi irradiada. 

 

Figura 58 - Soluções de LDL após irradiação 

Como é possível observar na Figura 58 a solução de LDL Nativa, não irradiada, 

apresenta uma coloração amarelada, essa cor é devido à presença de antioxidantes 

principalmente o betacaroteno e o alfatocoferol. O betacaroteno absorve em torno de 400-

550 nm [115]. Os espectros de absorção das soluções de LDL irradiadas pelos diferentes 

tempos é apresentado na Figura 59. 
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Figura 59 - Absorção das soluções de LDL irradiadas com diferentes tempos. 

Na Figura 59 nota-se a diminuição na banda de absorção dos 400 – 550 nm, 

indicando que a irradiação com laser de pulsos ultracurtos promove uma remoção do 

betacaroteno da partícula deixando-a mais susceptível a oxidação. No experimento foi 

possível observar um aumento na linha base do espectro de absorção para LDL irradiada, 

isso ocorre por causa do espalhamento Rayleigh que é devido à agregação da proteína, esse 

espalhamento foi subtraído para melhor visualização da banda de absorção. 

5.4.2 Estudo da temperatura das soluções de LDL irradiadas com laser 

Sabe-se que a LDL em solução não pode sofrer um grande aquecimento devido à 

possibilidade de degradação da partícula, portanto estudou-se o aquecimento gerado pela 

irradiação com o laser de pulsos ultracurtos. A temperatura da solução foi obtida através de 

um termopar inserido na solução antes da irradiação e imediatamente após a irradiação, os 

resultados são mostrados na Tabela 10. 

Tabela 10- Valores de temperatura das soluções antes e após a irradiação com laser 

Tempo de 
irradiação (min) 

Temperatura Inicial 
(°C) 

Temperatura Final (°C) ∆T 
(°C) 

 2 18,5 21,5 3,0 
 4 19,7 22,8 3,1 
 8 17,6 23,6 6,0 
16 20,5 27,2 6,7 
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A Tabela 10 mostra que a máxima temperatura alcançada pela solução de LDL foi à 

solução irradiada por 16 min, entretanto o valor ficou bem abaixo da temperatura corpórea. 

Como o ponto de fusão do betacaroteno é de 180 ºC, o aumento da temperatura da solução 

não foi responsável pela perda da coloração da amostra.  

5.4.3 Estudo da variação de energia do laser 

Em seguida estudou-se a variação de energia de irradiação para verificar se a 

utilização de uma energia menor também alteraria as propriedades ópticas da partícula de 

LDL. Para isso fixou-se o tempo de irradiação em 15 min, e variou-se a energia de 

irradiação de 200 – 750 µJ. 
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Figura 60 - Absorção das soluções de LDL irradiadas com diferentes energias. 

Na Figura 60 nota-se que a solução de LDL quando irradiada com energia de           

200 µJ não promove uma modificação na banda de absorção da partícula da LDL. A partir 

da energia 300 µJ de irradiação observa-se uma diminuição na banda de absorção, 

promovendo o início de modificação na partícula de LDL.  

A partir da Figura 60 foi feita a área integrada da banda de absorção entre 400-550 

nm para estudar a diminuição na concentração do antioxidante betacaroteno, o resultado 

pode ser visto na Figura 61. 
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Figura 61 - Área integrada da absorção do beta-caroteno para diferentes energias de 
irradiação. A curva foi ajustada pela função de Boltzmann:y = A2 + (A1-A2)/[1.exp((x-
x0)/p))], A1 = 2621,34 ± 53,73, A2 = 1916,69 ±60,87 , x0 = 388,13 ± 26,82 e p= 74,56± 
23,70. 

Na Figura 61 é possível observar a diminuição na área da banda de absorção do 

betacaroteno, indicando que ocorre um consumo desse antioxidante durante a irradiação 

com diferentes energias. Na Figura 61 observa-se que para a energia de 200 µJ não ocorre 

nenhuma modificação no betacaroteno, apenas para energias acima desse valor. A fluência 

média é a energia do feixe dividida pela área. Para o betacaroteno a fluência mínima para 

iniciar uma modificação foi de 1,6 mJ.cm-2. 

O antioxidante mais abundante na partícula de LDL é o alfatocoferol. Para 

quantificar a diminuição na concentração desse antioxidante fez a quantificação de 

alfatocoferol por técnica de HPLC. 
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Figura 62 - Concentração de alfatocoferol presente nas partículas de LDL irradiadas com 
diferentes energias. A curva foi ajustada pela função de Boltzmann.                                     
y = A2 + (A1-A2)/[1.exp((x-x0)/p))], com A1 = 119,85 ± 0.61, A2 = 101,24 ±0.51 , x0 = 
351,86 ± 8.04 e  p= 34,85 ± 5,12. 

Na Figura 62 nota-se que a concentração de alfatocoferol diminui com o aumento da 

energia de irradiação, essa diminuição pode ser descrita por uma função sigmoidal e 

novamente vemos que para energia de 200 µJ não há modificação na concentração do 

antioxidante, resultado semelhante ao encontrado para o betacaroteno. A fluência média  

mínima para iniciar a modificação do alfatocoferol foi de 1,6 mJ.cm-2. 

Embora pulsos ultracurtos gerem altas densidades de potência o comprimento de 

onda utilizado (785 nm ou 1,58 eV) não é suficiente para excitar o betacaroteno e o 

alfatocoferol, provavelmente a modificação seja devido a uma absorção de multifótons, 

sendo absorção de 2 fótons para o betacaroteno (Eex ~ 3,16 eV) e uma absorção de 3 

fótons para o alfatocoferol (Eex~ 4,74 eV).  Os antioxidantes são responsáveis pela captura 

dos radicais livres, evitando assim a destruição dos lipídios, a irradiação de 15 min com 

pulsos ultracurtos degradam essas moléculas de antioxidantes permitindo a oxidação da 

LDL através dos radicais livres existentes. 

5.4.4 Caracterização química das soluções de LDL irradiadas com laser 

Para entender melhor a modificação provocada pela irradiação com pulsos 

ultracurtos compararam-se as soluções irradiadas com a metodologia mais utilizada para 

oxidar as partículas de LDL que é a oxidação através de íons metálicos (Cobre e Ferro). 

Todas as soluções de LDL apresentam a mesma concentração 2,0 mg.mL-1.  
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Para esse estudo de comparação analisou-se a absorção dos antioxidantes no 

intervalo de 400 – 550 nm, a peroxidação lipídica, a modificação provocada na apoB-100 

através de cromatografia de exclusão molecular, a formação de cargas negativas na 

superfície da partícula através de eletroforese, a emissão do corante ThT na presença das 

diferentes soluções e por fim o tempo de vida e anisotropia do triptofano presente na apoB-

100.  

No estudo da absorção das soluções de LDL utilizou-se uma cubeta de quartzo com 

caminho óptico de 1 mm e obteve-se a Figura 63. 
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Figura 63 - Absorção das soluções de LDL. 

Na Figura 63 nota-se que a LDL oxidada por íons de Ferro apresenta ainda 

antioxidantes nas partículas, entretanto já aparece em menor quantidade do que a LDL 

Nativa. A LDL irradiada com energia de 350 µJ também apresenta uma quantidade de 

antioxidantes semelhante à oxidada com íons de Ferro. Já a LDL oxidada por íons de cobre 

e irradiada com energia de 712 µJ não apresentam absorção dos 400 – 550 nm indicando 

um consumo completo desses antioxidantes. 

Para comprovar que a modificação na partícula de LDL com a irradiação de LDL 

gera uma peroxidação lipídica foram feitos experimentos para detectar as diferentes etapas 

do processo de peroxidação. Para isso foram refeitas as irradiações, agora em triplicata, das 

partículas de LDL fixando o tempo de irradiação em 15 minutos e variando as energias de 

300 a 750 µJ. As amostras de LDL eram de um “pool” de 3 amostras diferentes de LDL, o 

pool foi separado em três amostras e foram feitas as irradiações. 
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A primeira etapa de oxidação da partícula de LDL ocorre quando um ácido graxo 

poliinsaturado é atacado por uma espécie reativa para retirar um átomo de hidrogênio a 

partir de um grupo metileno, após um rearranjo molecular. Forma-se então o dieno 

conjugado (duas ligações duplas entre uma ligação simples) [40]. A detecção desses dienos 

conjugados mostra o início da peroxidação lipídica da partícula de LDL. Os dienos 

conjugados apresentam absorção máxima em 234 nm. A Figura 64 mostra a detecção dos 

dienos conjugados.  
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Figura 64 - Detecção de dienos conjugados para as amostras de LDL irradiadas com laser e 
oxidadas com íons metálicos. 
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Na Figura 64 é possível observar a formação de dienos conjugados nas amostras de 

LDL irradiadas e oxidadas com íons metálicos. Comparando-se as amostras irradiadas com 

as amostras oxidadas por íons metálicos, nota-se que a formação dos dienos conjugados é 

menor nas irradiadas do que nas oxidadas por Cobre e Ferro, o que mostra que a 

modificação promovida com a irradiação para a primeira etapa de peroxidação lipídica é 

mais branda que para a oxidação com íons metálicos. Comparando-se os valores obtidos 

para as diferentes energias de irradiação é possível observar que um aumento na energia de 

irradiação promove um aumento na detecção de dienos conjugados.  

A segunda etapa da peroxidação lipídica é a formação dos hidroperóxidos lipídicos. 

Essa etapa ocorre da reação do radical peroxila com um átomo de hidrogênio, ou quando o 

radical peroxila reage com uma dupla ligação da mesma cadeia do ácido graxo [40]. O 

aumento na absorbância a 234 nm é devido a um aumento na quantidade de dienos 

conjugados nas amostras, e o aumento de dienos conjugados está relacionado com o 

acúmulo de hidroperóxidos lipídicos (LOOH), portanto através da equação 	∆./0012 =
2,05 ∆A�"B

∈CD
,  é possível obter a concentração dos hidroperóxidos lipídicos nas amostras de 

LDL, onde ∆[LOOH] é a mudança na concentração de hidroperóxidos lipídicos; ∆A234 é a 

variação na absorbância em 234 nm relacionada a LDL Nativa e εcd é um coeficiente de 

extinção para dienos conjugados [111]. 
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Figura 65 - Concentração de hidroperóxidos lipídicos.  
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Na Figura 65 observa-se que as amostras de LDL irradiadas com pulsos ultracurtos 

apresentam a formação de hidroperóxidos lipídicos. Como a obtenção da quantificação de 

hidroperóxidos lipídicos foi feita a partir do cálculo da variação da absorção em 234 nm 

sendo a LDL Nativa utilizada como amostra padrão, a Figura 66 apresenta apenas os 

valores obtidos para as amostras irradiadas e oxidadas por íons metálicos. Comparando-se 

as amostras irradiadas observa-se um aumento na concentração dos hidroperóxidos 

lipídicos com o aumento da energia de irradiação. Comparando-se os valores obtidos das 

amostras irradiadas com as amostras oxidadas por íons metálicos, observa-se novamente 

uma menor formação de hidroperóxidos nas amostras irradiadas. 

O teste TBARS é uma das técnicas mais utilizadas para mostrar a oxidação de 

lipídeos [40]. O teste TBARS foi introduzido por Kohn e Liversedge [116]. O teste 

consiste na detecção de um cromóforo róseo formado pela ligação do malonaldeído 

(MDA) com duas moléculas de ácido Tiobarbiturico, em meio ácido, em alta temperatura.  

O teste do TBARS foi realizado nas amostras de LDL irradiadas como mostrado na Figura 

66. 
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Figura 66 - Teste TBARS para as amostras de LDL irradiadas. 

Na Figura 66 é possível observar que as amostras de LDL irradiadas com diferentes 

energias apresentam a formação do MDA e que o aumento na energia gera um aumento na 

formação do MDA. Comparando-se as a fs-LDL (750 µJ) com a FeLDL observa-se 

valores muito próximos para a formação de MDA nas soluções de LDL e quando 

comparadas as soluções irradiadas com a CuLDL, observa-se que a soluções irradiadas 
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formaram menos MDA, indicando um nível de oxidação mais brando nas partículas de 

LDL. 

A partir das Figura 64, Figura 65, Figura 66, comprovou-se que a irradiação com 

laser de pulsos ultracurtos promove uma peroxidação lipídica nas partículas de LDL, que é 

diretamente dependente da energia do laser utilizada, quanto maior a energia do laser 

maior a formação dos compostos. Comparando-se os resultados obtidos com as soluções 

de LDL irradiadas com as soluções de LDL oxidadas por íons metálicos nota-se que a 

oxidação promovida com a irradiação é mais branda que a provocada por íons metálicos.  

Para continuar o estudo da modificação sofrida pela partícula de LDL quando 

irradiada fez-se um estudo a respeito de uma possível modificação na proteína apoB-100 

devido a irradiação. A cromatografia de exclusão molecular separa as partículas de LDL 

pelo peso molecular e como o comprimento de onda selecionado nessa análise foi 280 nm 

analisa-se a parte proteica da lipoproteína de baixa densidade. 

Primeiro comparou-se o cromatograma das soluções de LDL irradiadas com 

diferentes energias (300 µJ, 500 µJ e 750 µJ) com a LDL Nativa.  Na Figura 67 é possível 

observar que o cromatograma de exclusão molecular apresenta um pico maior com mesma 

altura para todas as amostras, esse pico em torno de 15 min é referente às partículas de 

LDL que não sofreram modificações na proteína. Das soluções irradiadas apenas a 

irradiada com maior energia 750 µJ apresentou um segundo pico em torno de 35 minutos 

referente às partículas de LDL que sofreram alguma modificação proteica. 
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Figura 67 - Cromatograma de exclusão molecular das amostras de LDL irradiadas com três 
energias (300, 500 e 750  µJ ) e LDL nativa. 

Após comparar-se as amostras irradiadas entre si e com a LDL Nativa, estudou-se o 

cromatograma das amostras oxidadas por íons metálicos com a amostra irradiada que 

apresentou uma modificação na proteína, ou seja, a fs-LDL (750 µJ). 

Na Figura 68 é possível observar o cromatograma da LDL Nativa, a CuLDL, a Fe-

LDL e a fs-LDL (750 µJ). Na Figura 68 observam-se dois picos, um pico com 15 minutos 

igual em todas as amostras referente às partículas de LDL com maior peso molecular que 

não sofreram modificações na proteína e um pico em torno de 30 min, referente às 

partículas de LDL que sofreram modificações proteicas. A amostra CuLDL foi a que 

apresentou o segundo pico com maior intensidade, mostrando uma maior modificação na 

proteína, a Fe-LDL mostrou uma modificação menor, esses resultados estão de acordo com 

os previstos na literatura [117] e a fs-LDL (750 µJ) também apresentou uma modificação 

na proteína, mas em um tempo de retenção menor que as outras amostras, mostrando uma 

modificação mais branda que as amostras oxidadas por íons metálicos.  
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Figura 68 - Cromatografia de exclusão molecular das amostras irradiadas e oxidadas com 
íons metálicos. 

Em seguida, analisou-se se a irradiação promovia um acúmulo de cargas 

eletronegativas na superfície da partícula, para isso fez-se a eletroforese das amostras 

irradiadas e novamente comparou-se com as amostras oxidadas por íons metálicos. A 

eletroforese é uma técnica muito utilizada para detectar a mobilidade eletroforética de 

lipoproteínas e também pode ser utilizada para separar as diferentes partículas através de 

sua carga [118], [119].  A eletroforese foi feita em gel de agarose 0,5% com 45 µg de 

proteína em cada poço. A correspondência entre os números e as amostras apresentadas na 

Figura 69  pode ser observada na Tabela 11.  
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Figura 69 - Eletroforese LDL. 

Tabela 11 - Numeração utilizada na eletroforese. 

Solução de LDL Tipo de amostra 
1 LDL Nativa 
2 fs-LDL (300 µJ) 
3 fs-LDL (500 µJ) 
4 fs-LDL (750 µJ) 
5 CuLDL 
6 FeLDL 

Na Figura 69 mostra-se o gel da corrida das amostras de LDL. É possível observar 

que as amostras irradiadas apresentam a formação de uma carga eletronegativa em sua 

superfície, pois quando comparada com a LDL Nativa nota-se que as amostras de LDL 

irradiadas descem mais no gel que a Nativa. As amostras irradiadas com 300 e 500 µJ 

apresentaram um acúmulo de cargas negativas parecidos. Já a fs-LDL (750 µJ) foi a que 

desceu mais no gel, sofrendo um maior acúmulo de cargas negativas na superfície. Com 

relação às amostras irradiadas com íons metálicos nota-se que a fs-LDL (750 µJ) apresenta 

uma mobilidade eletroforética semelhante a FeLDL. A amostra de Cu-LDL foi a amostra 

que apresentou a maior mobilidade eletroforética.  

A partir dos resultados obtidos pode-se dizer que a irradiação das soluções de LDL 

promove uma modificação caracterizada como oxidação, promovendo uma peroxidação 

lipídica e uma modificação na apoB-100, e quando comparada com as metodologias mais 

utilizadas em análises in vitro, obteve-se uma modificação mais branda da partícula de 

LDL. 
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5.4.5 Emissão do corante ThT na presença da LDL Nativa, Cu-LDL, Fe-LDL e fs-

LDL 

 Stewart e colaboradores [16] publicaram que o corante ThT na presença da LDL 

oxidada apresenta um aumento na emissão do corante. Portanto, nesse estudo observou-se 

o comportamento do corante ThT na presença da LDL Nativa, CuLDL, FeLDL e fsLDL, 

conforme mostrado na Figura 70. 
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Figura 70 - Emissão do corante ThT na presença da LDL Nativa, CuLDL, FeLDL e fsLDL 

 A Figura 70 mostra que a emissão do corante na presença da CuLDL é 

aproximadamente o dobro da emissão do corante na presença da LDL Nativa. Já para a 

FeLDL e para a fs-LDL (350 µJ) essa diferença é muito menor, o que pode indicar uma 

menor formação das fibrilas semelhantes as fibrilas de amiloidose. Para a fsLDL (712 µJ) a 

ThT apresentou uma maior emissão quando comparada com a FeLDL e fsLDL (350 µJ).  

5.4.6 Microscopia eletrônica de transmissão das partículas de LDL 

 Para ilustrar a oxidação sofrida pelas partículas de LDL irradiadas e nativa obteve-

se as imagens de microscopia eletrônica de transmissão. Para as medidas de microscopia 

eletrônica as soluções de LDL foram diluídas para concentrações de 0,5 mg.mL-1.  
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Figura 71-Microscopia eletrônica para as partículas de LDL nativa. 

 

Figura 72- Microscopia eletrônica das partículas de LDL irradiada com 500 µJ. 

 

Figura 73- Microscopia eletrônica para as partículas de LDL irradiadas com 712µJ. 
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Figura 74 - Microscopia eletrônica para as partículas de CuLDL. 

 

Figura 75 - Microscopia Eletrônica das particulas de FeLDL. 

Na Figura 71 observa-se a imagem da microscopia eletrônica para as partículas de 

LDL Nativa. É possível observar que as partículas de LDL Nativa são redondas e não 

apresentam a formação de aglomerados. Já para as LDL irradiadas apresentam a formação 

de aglomerados (Figura 72 e Figura 73).  As  Figura 74 e Figura 75 mostram as imagens de 

microscopia para as soluções de LDL oxidadas por íons metálicos. As partículas oxidadas 

por íons metálicos também apresentam a formação de aglomerados. Esse resultado está de 

acordo com o encontrado para as LDL oxidadas por íons metálicos na literatura [117], 

[114].  
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5.4.7 Estudos da fluorescência do triptofano nas amostras de LDL modificadas 
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Figura 76 - Emissão do triptofano presente na partícula de LDL. 

Um dos aminoácidos essenciais que compõe a proteína apoB-100 existente na 

partícula de LDL é o triptofano. A apoB-100 apresenta 37 resíduos de triptofano, desses 

trinta e sete resíduos, de oito  a nove resíduos estão localizados na superfície da apoB-100 

e o restante está localizado na parte interna da proteína. Para comparar os diferentes tipos 

de oxidação da partícula de LDL e continuar o estudo da modificação na proteína apoB-

100 foi feito a emissão do triptofano para a LDL Nativa, FeLDL, CuLDL, fs-LDL (350 µJ) 

e fs-LDL (750 µJ). 

A Figura 76 mostra a emissão do triptofano para os diferentes tipos de oxidação da 

partícula de LDL. A emissão fluorescente do triptofano foi feita com excitação com 

comprimento de onda de 280 nm. Para a LDL Nativa a emissão do triptofano apresenta um 

máximo de 340 nm, e ocorre um deslocamento para o azul na LDL oxidada por íons de 

ferro com máximo de 339 nm. As soluções de LDL irradiadas com laser apresentaram um 

máximo de 340,5 nm para fs-LDL (350 µJ) e um máximo de 341 nm para fs-LDL (750 µJ). 

Já a LDL oxidada por íons de Cobre apresentou um deslocamento para o vermelho com 

máximo de 360 nm.  Sabe-se que o triptofano livre apresenta um máximo de emissão em 

353 nm, esse deslocamento da emissão do triptofano na partícula de LDL mostra que esse 

se encontra em um ambiente hidrofóbico [29], indicando também uma desordem na 

estrutura lipídica, sugerindo a formação de estruturas semelhantes a micelas. Quando a 

LDL é irradiada com laser ocorre um pequeno deslocamento na banda de emissão para o 
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vermelho o que sugere uma perda tanto de resíduos de triptofano como de fluorescência do 

triptofano. Quando a LDL é oxidada com íons de cobre sabe-se que os íons associam-se 

aos resíduos de triptofano presentes na superfície da proteína promovendo uma diminuição 

na emissão do mesmo por expor esses resíduos a um ambiente hidrofóbico. Irradiação da 

LDL com o laser e oxidação da LDL com Ferro causa a exposição dos resíduos de 

triptofano para um ambiente aquoso e uma menor oxidação direta desse resíduo. 

Para continuar o estudo da degradação da proteína presente na particula de LDL, 

mediu-se o tempo de vida de emissão do triptofano nas soluções de LDL (Figura 77). Para 

o estudo do tempo de vida do triptofano utilizou-se o comprimento de onda de excitação de 

296 nm e a emissão em 350 nm.  

10 20 30 40 50

0.1

1

10

 

In
te

ns
id

ad
e 

no
rm

al
iz

ad
a 

 (
ua

) 

Tempo (ns)

 LDL (350 µJ)
 LDL (712 µJ)
 ox-LDL (Cu)
 ox-LDL (Fe)
 LDL Total

 

Figura 77 - Tempo de vida triptofano nas partículas de LDL, para excitação em 296 nm e 
emissão em 350 nm. 

Na Tabela 12 estão os valores dos tempos de decaimento e fatores pré-exponenciais 

utilizados para calcular os tempos de vida médio de decaimento do triptofano presente nas 

partículas de LDL. A emissão do triptofano na molécula de LDL pode ser descrito por uma 

exponencial tripla. 

� = �� +	���


�� + ���



�� +	�!�



�" 

Equação 4 

 

�> = ∑ � � � 
∑ � 	�  

 
Equação 5  
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A partir dos tempos de decaimento e fatores pré-exponenciais da Equação 4 

calculou-se o tempo de vida médio a partir da Equação 5. 

A Tabela 12 mostra os valores para tempos de decaimento, fatores pré-exponenciais 

e tempo de vida médio para as diferentes amostras de LDL. Nas soluções de LDL Nativa, 

FeLDL (350 µJ) e fs-LDL (750 µJ), nota-se que há um longo tempo de decaimento em 

torno de 5 ns, um tempo de decaimento intermediário em torno de 1,5 ns e um tempo de 

decaimento curto entre 0,2 a 0,4 ns. Já para CuLDL o tempo de vida de decaimento do 

triptofano é menor que nas outras soluções de LDL, o tempo de vida longo é de 3,99 ns, 

um tempo de vida intermediário de 0,99 ns e um tempo de vida curto de 0,12 ns. 

 A diferença encontrada no tempo de vida médio da LDL oxidada com cobre para a 

LDL nativa indica que a oxidação por íons de cobre afeta a proteína apoB-100. A mudança 

no tempo de vida e nos fatores pré-exponenciais mostram que o ambiente em torno dos 

resíduos de triptofano é modificado. Já a irradiação com laser e oxidação por íons de ferro 

apresentam um efeito intermediário nos resíduos de triptofano da proteína, com uma 

pequena diminuição no tempo de vida sem grande modificação nos fatores pré-

exponenciais, o que indica a preservação das propriedades estruturais em volta do 

triptofano. 
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Tabela 12- Cálculo do tempo de vida médio de decaimento do Triptofano na LDL. 

 τ1 τ2 τ3 B1 B2  B3 <τ> χ
2 

LDL 
Nativa 

5,8  1,5  
 

0,46  
 

0,058  
 

0,106  
 

0,069  
 

4,12  
 

1,18 

FeLDL 5,62  
 

1,80  
 

0,40 0,060  
 

0,110  
 

0,068  
 

4,02  
 

1,24 

fsLDL 
(350 µJ) 

5,29  
 

1,63  
 

0,33  
 

0,068  
 

0,108  
 

0,061  
 

3,95  
 

1,19 

fsLDL 
(712 µJ) 

5,09  
 

1,44  
 

0,24  
 

0,074  
 

0,113  
 

0,056  
 

3,90  
 

1,11 

CuLDL 3,99  0,99  
 

0,12  
 

0,031  
 

0,105  
 

0,174  
 

2,36 
  
 

1,44 

 

Por fim, estudou-se a anisotropia do triptofano nas partículas de LDL irradiadas com 

diferentes energias e oxidadas por íons metálicos. A Figura 78 mostra os decaimentos da 

anisotropia para as soluções de LDL irradiadas com 350 e 712 µJ, a FeLDL e CuLDL e os 

compara com o triptofano em meio aquoso. A Tabela 13 mostra os valores obtidos da 

anisotropia para a LDL Nativa, CuLDL, FeLDL e fs-LDL (350 e 712 µJ). A anisotropia do 

triptofano isolado em meio aquoso decai rapidamente e pode ser ajustado para um 

decaimento mono-exponencial com tempos de correlação rotacional tipicamente de 80 ps  

a anisotropia para tempos longos é zero. Já para o triptofano na partícula de LDL são 

necessários dois tempos de correlação rotacional para ajustar os dados. O tempo de 

correlação rotacional curto é devido ao movimento do triptofano local e o tempo de 

correlação longo é devido à queda global da região da macromolécula contendo os 

resíduos fluorescentes [120].   
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Figura 78 - Decaimento da anisotropia para as amostras irradiadas com 350 e 712 µJ e as 
amostras oxidadas com Cobre e Ferro, e do triptofano em solução aquosa. 

A oxidação de LDL por íons de Ferro ou pulsos de laser não afeta os processos que 

conduzem à degradação da intensidade de fluorescência do Triptofano, mas a cinética de 

rotação do resíduo é sensível à oxidação: o tempo longo de correlação é de 2,3 ns na LDL 

Nativa e diminui para 1,6 ns para a ox-LDL com íons de Cobre e para fsLDL                  

(725 µJ) o que mostra que a cinética de rotação na região do triptofano nessas amostras é 

mais rápido. Já os valores obtidos para a fsLDL (350 µJ) está próximo ao valor obtido para 

FeLDL, o que mostra que uma oxidação mais branda apresenta uma cinética de rotação na 

região do triptofano mais lenta. A anisotropia residual (A∞) em longos tempos é diferente 

de zero, variando de 0,134 na LDL Nativa para 0,177 em FeLDL. Esses valores grandes 

originados a partir do ajuste do decaimento anisotropia experimental é devido ao fato de 

que o resíduo é parte de uma proteína com o tempo de difusão de rotação muito longo, de 

modo que o resíduo do triptofano (tempo de vida de ~ 4 ns) decai antes da queda da 

macromolécula como um todo. Portanto, observa-se que as alterações estruturais nas 

partículas de LDL promovidas por oxidações afetaram a sua dinâmica de rotação.  
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Tabela 13 - Valores obtidos para anisotropia das partículas de LDL com emissão em 350 

nm. 

 Φ1  (ns) Φ2 (ns) a1 a2 A∞ 

LDL Nativa 0,047 2,3 0,23 0,045 0,134 
FeLDL 0,037 1,8 0,26 0,042 0,177 
CuLDL 0,028 1,6 0,27 0,058 0,153 

fsLDL (350 µJ) 0,040 1,9 0,20 0,042 0,134 
fsLDL (712 µJ) 0,040 1,6 0,29 0,039 0,157 

Triptofano 0,076  0,29  0,0 

A partir da análise da absorção dos antioxidantes, da formação dos compostos da 

peroxidação lipídica e das medidas com relação à modificação sofrida pela proteína   

apoB-100, pode-se dizer que a irradiação com laser de pulsos ultracurtos gerou uma 

oxidação da partícula de LDL. Comparando essa oxidação com a oxidação promovida 

pelos íons metálicos observa-se que a oxidação é mais branda nas amostras irradiadas com 

laser de femtossegundos. 
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6. CONCLUSÕES 

 Nesse trabalho estudou-se as propriedades ópticas do complexo EuCTc na presença 

da LDL nativa e da LDL em seu estado oxidado. Na primeira etapa do trabalho analisou-se 

uma possível interferência da diálise da LDL na emissão do complexo EuCTc e verificou-

se que para a LDL dialisada em PBS, PBS+EDTA ou não dialisada não há modificação na 

emissão do complexo. Posteriormente foram obtidas as curvas de calibração para o 

complexo EuCTc na presença da LDL nativa, da CuLDL e FeLDL e também do complexo 

com o íon interferente com a CuLDL. As curvas de calibração indicam que o complexo 

EuCTc é um bom biossensor para quantificação da LDL nativa e oxidada. 

 Nesse trabalho estudou-se a emissão do corante ThT na presença da LDL nativa e 

da LDL oxidada. A emissão da ThT na presença da LDL nativa apresentou um aumento 

linear com o aumento da concentração de LDL, apresentando um baixo limite de detecção 

e baixo limite de quantificação. A emissão da ThT na presença tanto da FeLDL e da 

CuLDL também apresentaram uma relação linear com o aumento da concentração da LDL, 

novamente com limites de detecção e quantificação baixos. Comparando-se a emissão do 

corante na presença da LDL nativa e da CuLDL observou-se que a emissão da ThT é maior 

quando está com a CuLDL, isso ocorre porque a ThT apresenta uma maior afinidade com a 

LDL oxidada devido à formação de estruturas semelhantes as fibrilas de amiloidose. 

A partir dos valores obtidos para os limites de detecção e quantificação para o 

EuCTc e para ThT observou-se que o corante ThT apresenta limites de detecção e 

quantificação inferiores que o complexo EuCTc. Entretanto o complexo EuCTc necessitou 

de menos medidas e apresenta um pico de emissão mais estreito e bem definido, e o sensor 

EuCTc utiliza-se uma menor quantidade de LDL em cada medida. 

Na terceira etapa do trabalho realizou-se um estudo sobre a emissão do complexo 

EuCTc e do corante ThT na presença do plasma humano. Na presença do plasma humano a 

emissão do complexo EuCTc apresentou uma saturação na emissão do íon Európio e um 

aumento na emissão da clorotetraciclina, indicando assim que a emissão do íon Európio na 

presença do plasma humano não é um bom biossensor para tentar quantificar a LDL, mas a 

emissão da clorotetraciclina apresentou resultados melhores. Já a emissão do corante ThT 

apresentou uma relação linear com o aumento do plasma, resultado semelhante ao 

encontrado com a LDL nativa. Entretanto novas medidas serão necessárias para obtermos 
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um melhor resultado para quantificação direta no plasma, e nesse caso um estudo com 

modelo animal seria importante para diminuir a influência de fatores externos, com por 

exemplo ingestão de remédios, alterações hormonais, e assim conseguir melhores 

resultados a respeito da emissão dos biossensores diretamente no plasma sanguíneo. 

Na última etapa do trabalho, irradiou-se as amostras de LDL com laser de pulsos 

ultracurtos. A irradiação promoveu uma peroxidação lipídica da partícula de LDL e 

quando comparada com as amostras oxidadas por íons de Ferro e de Cobre observou-se 

uma oxidação mais branda para as amostras irradiadas. 
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