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RESUMO 

 

Neste trabalho, foi utilizada a técnica de Ressonância Paramagnética eletrônica 

(RPE), de marcadores de spin, para estudar as alterações na dinâmica de domínios 

lipídicos e protéicos de membranas de eritrócitos e membranas modelos causadas pela 

ação de espécies reativas derivadas da degradação do composto AAPH. Para monitorar 

as alterações nas diferentes regiões das bicamadas lipídicas, foram utilizados os 

marcadores de spin análogos ao ácido esteárico 5-DSA e 12-DSA. A diminuição da 

fluidez das membranas de EPC foi visualizada somente com o marcador de spin 12-

DSA, sendo que, em membranas com 30% de colesterol (p/p) a variação encontrada foi 

consideravelmente maior. Em membranas isoladas de eritrócitos (ghosts de eritrócitos), 

foi observada uma clara correlação entre a peroxidação lipídica, detectada pelo teste de 

formação de MDA, e o enrijecimento das membranas verificado através de 

espectroscopia de RPE do marcador de spin 5-DSA. Através dos espectros de RPE do 

marcador de spin derivado do maleimido, Mal-6, o qual se liga covalentemente aos 

grupos sulfidrilas livres, foi possível observar que a oxidação do componente protéico 

da membrana, causada pelas espécies radicalares formadas, reduz a dinâmica molecular 

das proteínas. A análise direta da dinâmica molecular dos lipídios mostrou a capacidade 

antioxidante dos compostos (+)-catequina, quercetina, a-tocoferol e 4-nerolidilcatecol 

(4-NRC). Dentre esses compostos, o 4-NRC apresentou a maior capacidade protetora 

contra a ação de radicais livres. Nos ensaios envolvendo a oxidação das proteínas, as 

moléculas (+)-catequina e quercetina inibiram a diminuição da dinâmica das proteínas, 

porém, apesar de diminuir o processo de oxidação dos grupos sulfidrilas, não o evitaram 

por completo. Esse trabalho nos permitiu otimizar a metodologia para investigação da 

atividade antioxidante de compostos de interesse através da análise direta das 

propriedades dinâmicas dos domínios lipídico e protéico das membranas eritrocitárias 

usando a espectroscopia de RPE de marcadores de spin.  

 

   

 

 

 

 

 



ABSTRACT 

 

In this study, the electron paramagnetic resonance (EPR) of spin labels was used 

to study the changes in the dynamics of lipid and protein domains of erythrocyte 

membranes and membrane models caused by the action of reactive species derived from 

the degradation of the compound AAPH. To monitor changes in different regions of 

lipid bilayers, we have used the spin labels analogs of stearic acid 5-DSA and 12-DSA. 

The decrease in membrane fluidity of EPC was seen only with the spin label 12-DSA, 

while in membranes with 30% of cholesterol (w/w) the variation found was 

considerably higher. In isolated erythrocyte membranes (erythrocyte ghosts), we 

observed a clear correlation between lipid peroxidation, detected by MDA formation 

test, and stiffness of the membranes observed by EPR spectroscopy of spin label 5-

DSA. EPR spectra of a maleimide derivative spin label, Mal-6, which binds covalently 

to free sulfhydryl group, we observed that oxidation of the protein component of the 

membrane, caused by radical species formed, reduces the molecular dynamics of 

proteins. Direct analysis of the lipid dynamics showed that the antioxidant compounds 

(+)-catechin, quercetin, -tocopherol and 4-nerolidilchatecol (4-NRC) are able to 

protect the erythrocyte membrane. Among these compounds, 4-NRC showed the 

highest protective ability against reactive free radicals. In the experiments on protein 

oxidation, the molecules (+)-catechin and quercetin inhibited the decrease of protein 

dynamics, but in spite of decreasing the oxidation of sulfhydryl groups, this oxidation 

was not prevented completely. This work allowed us to improve the methodology for 

investigation of antioxidant activity through direct analysis of the molecular dynamic in 

the lipid and proteins domains of erythrocyte membranes using EPR spectroscopy of 

spin labels. 
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membranas de PC com e sem colesterol, diluídas em PBS (10 mM, pH 7,4, 154 mM de 
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em unidade arbitrária,  em função da concentração de AAPH na qual as amostras foram 

incubadas. As membranas eritrocitárias, diluídas em tampão PBS (10 mM, pH 7,4, 

NaCl 154 mM), foram incubadas em diferentes concentrações de AAPH durante 3 horas 
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moléculas antioxidantes quercetina (triângulo verde) e (+)-catequina (losângulo laranja). 
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As membranas de eritrócitos diluídas em tampão PBS (10 mM, pH 7,4, 154 mM de 

NaCl) foram incubadas previamente à indução da oxidação com a adição da molécula 

oxidante AAPH, com 100 M das moléculas antioxidantes quercetina e (+)-catequina. 

Após o processo de oxidação as membranas foram marcadas com o marcador de spin 6-

MSL (~4 mM) e levadas à medição no espectrômetro de RPE. ..................................... 58 

 

Figura 3.13: Integral dupla relativa, em porcentagem, do espectro de RPE do marcador 

de spin 6-MSL em função do período de incubação das membranas com 10 mM de 

AAPH a 37 °C (coluna preta).  As membranas de eritrócitos diluídas em tampão PBS 

(10 mM, pH 7,4, 154 mM de NaCl) foram incubadas com 100 M das moléculas 

antioxidantes quercetina (coluna verde) e (+)-catequina (coluna laranja) durante 1 h e 30 

min. a 37 °C, previamente à indução do processo de oxidação. Após o término do 

processo de oxidação, foi acrescentado às membranas ~4 mM do marcador de spin 6-

MSL, cujo excesso foi retirado das amostras através de múltiplas centrifugações com 

tampão tampão PBS  (10 mM, pH 7,4, 154 mM de NaCl)..........................................60 

Figura 3.14: Parâmetro espectral W/S, em porcentagem, dos espectros de RPE do 6-

MSL em eritrócitos oxidados, em função do intervalo de tempo em que as amostras 

foram incubadas com 10 mM de AAPH (coluna preta). As membranas de eritrócitos 

diluídas em tampão PBS  (10 mM, pH 7,4, 154 mM de NaCl) foram incubadas com 100 

M das moléculas antioxidantes quercetina (coluna verde) e (+)-catequina (coluna 

laranja) durante 1 h e 30 min. a 37 °C, previamente a indução do processo de oxidação. 

Após o término do processo de oxidação, foi acrescentado às membranas ~4 mM do 

marcador de spin 6-MSL, cujo excesso foi retirado das amostras através de múltiplas 

centrifugações com tampão tampão PBS  (10 mM, pH 7,4, 154 mM de NaCl)............61 
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LISTA DE ABREVIATURAS 

 

 

RPE: Ressonância Paramagntécia Eletrônica; 

EPC: Egg Posfatidilcolina (Phosphatidylcholine, em inglês); 

5-, 12-DSA: 5-, 12-Doxyl Stearic Acid; 

6-MSL: 2,2,6,6-tetramethyl-4-piperidin-1-oxyl 

4-NRC: 4-nerolidilcatecol; 

AAPH: 2,2'-azobis(2-amidinopropane) dihydrochloride 

MDA: malondialdehyde 

TBA: Thiobarbituric Acid 
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1 Introdução 

A presença de lipídios insaturados e de proteínas que possuam resíduos de 

aminoácidos passíveis de oxidação, faz das membranas biológicas um dos principais 

alvos da ação de radicais livres.  As mudanças estruturais nas membranas biológicas 

causadas pela peroxidação lipídica e pela oxidação de importantes proteínas de 

membranas têm sido associadas a uma série de patologias degenerativas como os males 

de Alzheimer [1], de Parkinson [2], cardiovasculares, como a arteriosclerose [3], e 

outras doenças. 

 Moléculas com capacidade de neutralizar a ação dos radicais livres, 

principalmente oriundas da alimentação, têm sido sugeridas como importantes 

ferramentas no combate as doenças relacionadas à oxidação de biomoléculas em 

sistemas biológicos. Porém, os testes que vem sendo realizados sobre atividade 

antioxidante, como o teste de formação do Malondealdeído (MDA), para peroxidação 

lipídica, e teste de formação de carbonila, para a oxidação de proteínas, fornecem 

resultados contraditórios, pois trabalham com produtos secundários das reações 

envolvidas na peroxidação lipídica e oxidação protéica, e em sua maioria não são muito 

confiáveis em sistemas mais complexos como as membranas biológicas. 

O objetivo deste trabalho é estudar as alterações nas propriedades físicas de 

membranas, provocadas pela ação dos radicais livres, tanto em membranas modelo 

como em membranas de eritrócito, utilizando como ferramenta a espectroscopia de 

Ressonância Paramagnética Eletrônica (RPE) aliada ao método de marcadores de spin. 

E assim, aprimorar a metodologia de estudo da atividade de compostos ditos 

antioxidantes baseada no monitoramento direto das propriedades físicas dos lipídios e 

das proteínas que compõem as membranas biológicas. 

1.1 Estrutura e função das membranas biológicas 

As membranas biológicas formam uma fina camada que delimita fisicamente as 

células e suas organelas. Além dessa importante tarefa, elas desempenham uma 

variedade de funções fundamentais em muitos processos celulares, tais como: a atuação 
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na recepção de sinais e transporte seletivo de substâncias na transformação de energia e 

participação em complexas seqüências de reações químicas [4]. 

Basicamente, as membranas biológicas são compostas por lipídios 

(principalmente fosfolipídios) e por proteínas, em composição que varia para cada tipo 

celular e organela. Com algumas modificações, o modelo que melhor descreve a 

organização e a dinâmica dessa complexa estrutura é o modelo do mosaico fluido 

apresentado por Singer e Nicolson [5]. Em linhas gerais, esse modelo apresenta as 

membranas biológicas como uma bicamada fluída de lipídios, na qual uma variedade de  

proteínas está embebida. 

 A composição, organização lateral e o estado termodinâmico dos lipídios e das 

proteínas que compõem as biomembranas têm sido associados a uma série de funções 

celulares específicas. Qualquer modificação nas propriedades físicas tanto da bicamada 

lipídica quanto das proteínas nela embebidas, pode gerar uma série de alterações nas 

funções exercidas pelas membranas biológicas. 

 

1.1.1 Membranas plasmática de eritrócitos 

O eritrócito, a célula vermelha do sangue, é uma célula anucleada de forma 

discóide bicôncava, que contém hemoglobina em uma concentração de 

aproximadamente 6 mM no citoplasma [6]. Graças a sua relativa simplicidade quando 

comparada a outras células, os eritrócitos tem sido intensamente usados como célula 

modelo em vários ensaios. Dodge e colaboradores [7] mostraram ser possível obter as 

membranas celulares dos eritrócitos livres de hemoglobina, o que possibilitou o estudo 

detalhado das características estruturais dessas membranas. 

As membranas eritrocitárias são compostas por 49,2% de proteínas (p/p), 43,6% 

de lipídios, 7,2% de carboidrados [8].  Os lipídios estão distribuídos em 47,5% 

fosfolipídios (p/p), 25% de colesterol, 17,5% de esfingomielina e 10% de glicolipídios 

[9]. Enquanto o colesterol se distribui uniformemente entre as monocamadas interna e 

externa da membrana eritrocitária, os fosfolipídios estão distribuídos assimetricamente 

entre as monocamadas. A fosfatidilserina (PS) e a fosfatidiletanolamina (PE) estão 

localizadas predominantemente na monocamada interna [10]. Já a fosfatidilcolina (PC) 

(76%) e a esfingomielina (82%) estão alocadas majoritariamente na monocamada 

externa [11]. 
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As proteínas que compõem a membrana celular dos eritrócitos, bem como das 

demais células, podem ser classificadas como periféricas e integrais. As proteínas 

periféricas são solúveis em água e estão ligadas as membranas biológicas através de 

ligações eletrostáticas com os grupos polares dos lipídios ou com proteínas integrais da 

membrana. A maioria das proteínas periféricas da membrana dos eritrócitos está 

envolvida na formação de um extenso retículo submembranar, o citoesqueleto 

eritrocitário, cujas principais proteínas são a espectrina (cadeias  e ), a actina e a 

proteína 4.1 [12]. Entre as proteínas ancoradas, que são proteínas que ligam as proteínas 

periféricas as integrais, os principais exemplos são a aquilina e proteína 4.2. As 

proteínas integrais contêm cadeias de resíduos de aminoácidos apolares, podendo assim, 

interagir com as cadeias carbônicas hidrofóbicas dos lipídios. Dentre as quais, as 

principais são as proteínas da banda 3 e a glicoforina [8].  

 

1.2 Radicais livres no organismo 

 

Radicais livres são átomos ou moléculas que contêm um ou mais elétrons 

desemparelhados em sua camada eletrônica mais externa. Com algumas exceções, como 

o radical nitróxido, os radicais livres são instáveis, altamente reativos e possuem tempo 

Figura 1.1: Estrutura da membrana plasmática de eritrócitos demonstrando a bicamada lipídica e 
indicando as proteínas nela embebidas. 
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de meia vida curto [13]. Em virtude da alta concentração de oxigênio molecular,   , 

utilizado no metabolismo de sistemas aeróbicos, os radicais livres oriundos de reações 

dessa molécula, como o radical superóxido    
   , o radical hidroperoxila     

  , o 

radical hidroxila      , o oxigênio singleto       e o peróxido de hidrogênio       , 

são os radicais mais importantes em estudos que envolvem sistemas biológicos. Dentre 

essas espécies reativas, pode-se destacar o radical hidroxila, que apresenta a maior 

reatividade, e o peróxido de hidrogênio, que mesmo não sendo um radical, é um 

importante indutor da formação do     quando na presença de íons metálicos, como o 

íon     , através da reação de Fenton , apresentada na equação (1.1) [14]. 

 

                                                                

 

1.3 Peroxidação lipídica 

Em virtude da presença de fosfolipídios que contém resíduos de ácidos graxos 

polinsaturados, a bicamada lipídica torna-se um dos principais alvos para a ação dos 

radicais livres. A presença de duplas ligações carbono-carbono enfraquece as ligações 

carbono-hidrogênio dos grupos metileno       , o que facilita a abstração do átomo 

de hidrogênio pelos radicais livres. Esse processo dá início a uma reação em cadeia 

conhecida como peroxidação lipídica. Essa reação pode ser esquematizada em três 

etapas: iniciação, propagação e terminação, cuja seqüência de reações está apresentada 

no esquema abaixo. 

 

                                                                                                                         

 

                                       [
                              
                 

                                               1.3) 

 

Terminação                          [
                                
                    

                                              

 

Na fase de iniciação um radical reativo      remove um hidrogênio do lipídio 

insaturado     , produzindo um radical lipídico       Na fase de propagação, o radical 

lipídico reage com o oxigênio molecular formando um radical peroxila       , que por 
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sua vez, seqüestra um hidrogênio de outro lipídio, dando origem a um lipídio 

hidroperóxido        e a um novo lipídio radical. Já na fase de terminação, os radicais 

lipídios              se combinam e formam um lipídio não radical. O lipídio 

hidroperóxido pode sofrer outras reações, que conseqüentemente degradam a molécula 

em aldeídos e alcanos de diferentes pesos moleculares [15]. 

A peroxidação lipídica altera o empacotamento e a polaridade dos lipídios em 

membranas biológicas, o que conseqüentemente produz uma variedade de mudanças 

nas propriedades físicas dessas membranas, tais como: alterações no volume molecular, 

na microviscosidade, na fluidez e na difusão lateral dos lipídios [16].  

Em virtude da alta complexidade das membranas naturais, uma quantidade 

relevante de estudos tem sido realizada em membranas modelo, como lipossomos. 

Apesar da relativa simplicidade quando comparado as membranas biológicas, esses 

sistemas ainda apresentam complicações, principalmente porque a composição e o 

estado termodinâmico das membranas influenciam consideravelmente os resultados 

obtidos. Em membranas compostas unicamente por lipídios insaturados, a peroxidação 

lipídica causa aumento de fluidez e redução da espessura da membrana.  Porém, quando 

se utiliza membranas modelos compostas por lipídios saturados e insaturados, a 

membrana apresenta grau de rigidez maior após a indução da peroxidação lipídica  [17]. 

 

1.4 Oxidação protéica 

Proteínas são formadas por diferentes seqüências de resíduos de aminoácidos  

unidos por ligações peptídicas. Elas formam o conjunto de biomoléculas mais 

abundante nos organismos vivos, apresentando grande diversidade de tamanho e 

estrutura. Além disso, são responsáveis por uma variedade de funções biológicas, que 

vão desde a sustentação estrutural de células e tecidos até transporte e sinalização de 

processos metabólicos [4]. Vale destacar que, pequenas alterações estruturais podem 

provocar a perda da funcionalidade da proteína.  

A reação com moléculas reativas, oriundas do metabolismo do oxigênio 

molecular (ROS, sigla em inglês para “reactive oxygen species”) e de outras espécies 

reativas (RS, sigla em inglês), com as proteínas pode provocar a oxidação da cadeia 

lateral de resíduos de aminoácidos, a formação de ligação cruzada entre proteínas e a 

oxidação da cadeia peptídica, levando a fragmentação da proteína. As cadeias laterais 
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podem ser oxidadas por espécies radicalares, formando uma série de derivados. Na 

Tabela 1.1, estão apresentados os resíduos de aminoácidos mais suscetíveis ao processo 

de oxidação bem como as principais alterações neles induzidas pela ação de distintas 

espécies reativas. 

 

Tabela 1-1: Principais aminoácidos envolvidos nos processos de oxidação protéica e principais 
modificações estruturais provacadas pela ação dos radicais livres 

Aminoácidos envolvidos Produtos 

Cisteína Dissulfetos, ácido cisteico 

Metionina Metionina sulfóxido, metionina sulfona 

Triptofano 2, 4, 5, 6 e 7 hidroxitriptofano 

Fenilalanina 2,3-dihidroxifenilalanina, 2 -, 3 - e 4-hidroxifenilalanina 

Tirosina Ligações cruzadas tirosina-tirosina , Tyr-O-

Tyr, nitrotirosina cruzada 

Histidina 2-Oxo histidina, asparagina, ácido aspártico 

Arginina Semialdeído glutâmico 

Lisina  a-Aminoadípico-semialdeído 

Prolina 2-pirrolidona, 4 - e 5-

hidroxiprolina ácido piroglutâmico, semialdeído glutâmico 

Treonina 2-Amino-3-ceto ácido butírico 

Glutamina Ácido oxálico, ácido pirúvico 

 

 

Apesar de todos os resíduos de aminoácidos presentes nas proteínas serem alvos 

de pelo menos uma espécie de radical, os mais reativos são os resíduos de cisteína e 

metionina, graças à presença de um átomo de enxofre (S), em sua cadeia lateral. O 

resíduo de cisteína está envolvido em uma variedade de atividades fundamentais para o 

bom funcionamento celular [18].  

Recentemente artigos têm demonstrado a grande importância dos resíduos de 

cisteína presentes em determinadas proteínas no processo de sinalização e, portanto, do 

metabolismo celular [18]. Esse papel está estritamente relacionado ao balanceamento do 

grau de oxidação dos grupos sulfidrilas presentes. Variações na oxidação dos grupos 

sulfídrilas podem ser conseqüência da reação desses grupos funcionais com espécies 
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reativas, principalmente as ROS, o que demonstra que os radicais livres exercem uma 

importante tarefa para o bom funcionamento dos organismos. Porém, em situações de 

excesso de produção de radicais livres, estresse oxidativo, o balanceamento entre os 

grupos sulfidrilas e suas espécies oxidadas é alterado, perturbando o processo de 

sinalização celular [19]. As espécies oxidadas dos grupos sulfídrilas estão presentes em 

concentrações extremamente elevadas em uma série de patologias como os males de 

Alzeimer e de Parkinson e doenças cardíacas como a arteriosclerose. Em experimentos 

realizados com células de vários tipos de câncer e em diferentes estágios da evolução da 

doença, foi observada uma correlação entre estado redox dos resíduos de cisteína das 

proteínas e o grau de desenvolvimento de certos tipos de câncer [20]. Dada a 

importância em acompanhar as alterações dos grupos sulfidrilas em várias pesquisas, 

torna-se fundamental a formulação de métodos de estudos das mudanças nesses grupos 

por espécies radicais.  

1.5 AAPH  

Em virtude da alta complexidade das reações que envolvem radicais livres em 

sistemas biológicos, a utilização de métodos de produção artificial de espécies reativas 

torna-se necessária para análises quantitativas mais detalhadas. Dentre as várias 

alternativas, a indução de espécies radicais através da decomposição térmica de certas 

moléculas destaca-se em experimentos onde o controle da concentração das moléculas 

radicais formadas bem como da cinética das reações envolvidas é importante. 

 Compostos Azo são moléculas que se decompõe termicamente, e vem sendo 

utilizados com sucesso como iniciadores de radicais livres. Foi utilizado nesse trabalho 

um composto Azo hidrofílico obtido de (Sigma, LA), conhecido como AAPH (sigla em 

inglês, 2,2'-azobis(2-amidinopropane) dihydrochloride) , cuja estrutura molecular, 

estrutura simplificada e cadeia de reações estão apresentadas na Figura 1.2.A, 1.2.B e 

1.2.C, respectivamente. Quando dissolvido em água, o AAPH se decompõe, liberando 

um nitrogênio molecular e dois radicais de carbono centrado que, na presença de 

oxigênio molecular, induzem a formação do radical peroxil.  
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 A decomposição do AAPH e a conseqüente formação de espécies radicalares é 

dependente da temperatura e do pH da solução na qual essas moléculas estão diluídas. 

Em pH próximo ao neutro e temperatura de 37 °C, a concentração de radicais livres 

formados [   ], a partir de uma quantidade de AAPH, [    ], em um período de 

incubação igual a  ,   obedece a equação (1.5) [21]. 

 

[   ]             [    ]                                          
 

O radical peroxil,     , formado a partir do composto AAPH, tem alta 

capacidade de oxidação de lipídios saturados e de muitos resíduos de aminoácidos 

presentes em proteínas.  

 

1.6 Moléculas antioxidantes 
 

Os antioxidantes são compostos que têm a capacidade de neutralizar a ação dos 

radicais livres, retardando ou inibindo os processos de oxidação. Os radicais livres 

podem ser divididos em enzimáticos ou não-enzimáticos [13]. Os enzimáticos, tais 

como a glutationa-peroxidase, catalase e superoxócido dismutase são enzimas que 

metabolizam o superóxido, o peróxido de hidrogênio e o lipídio hidroperóxido, 

respectivamente. Os antioxidantes não-enzimáticos podem ter origem endógena 

NH

NH2

CH3

CH3NH2
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N

N

CH3

CH3
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A             

      

            

              

Figura 1.2: (A) Estrutura molecular do agente oxidante AAPH, (B) estrutura molecular simplificada do 
AAPH e (C) seqüências de reações que descrevem o processo de degradação da molécula de AAPH na 
água, em temperatura de 37 °C e que leva a produção de radicais livres peroxil, o qual é responsável 
pela oxidação dos lipídios e das proteínas de membrana. 

C 
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(sintetizados pelo organismo) ou exógena (obtido de fonte externas) [13], [22]. A 

maioria dos antioxidantes exógenos é obtida através da alimentação. Dentre os quais, 

pode-se destacar os flavonóides, as vitaminas A (retinol), C (ácido L-ascórbico) e E (-

tocoferol), os carotenóides e os compostos fenólicos [14-18]. 

 

 

 

1.6.1 -Tocoferol (vitamina-e) 

O -tocoferol (Figura 1.3.A) é dentre os compostos conhecidos como vitamina 

E, o mais abundante em animais. Tem sido associado a essa molécula, importantes 

funções biológicas, sendo que sua atividade antioxidante tem assumido grande 

importância. Apesar das atividades exercidas pelo -tocoferol ainda não serem 

completamente compreendidas, evidências demonstram que essa molécula 

extremamente lipossolúvel tem a capacidade de reduzir os radicais lipídios peroxil 

      , através do grupo    presente em seu anel aromático, passando assim assumir a 

Figura 1.3: Estrutura molecular das moléculas antioxidantes utilizadas: (A) -tocoferol, (B) quercetina, 
(C) 4-nerolidilcatecol e (D) (+)-catequina.  
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forma radicalar conhecida como  -tocoferil. Dessa forma, o composto  -tocoferol  

bloqueia a reação em cadeia característica da peroxidação lipídica, impedindo que danos 

maiores sejam causados aos lipídios de membranas. O  -tocoferol é encontrado em 

concentrações de aproximadamente       no organismo. Esses valores baixos de 

concentração sugerem que essa molécula pode ser reciclada por enzimas e por outros 

antioxidantes, principalmente o ácido ascórbico (vitamina C) [23] . 

 

1.6.2 Flavonóides 

 

Flavonóides são polifenóicos presentes, em quantidades consideráveis, em 

frutas, legumes, extratos de plantas e em bebidas derivadas de plantas como vários tipos 

de chá e vinhos [24]. Estudos têm demonstrado que o consumo de flavonóides gera 

efeitos benéficos em doenças relacionadas ao envelhecimento como a arteriosclerose 

[25], mal de Parkison e de Alzeimer [26]. Esses compostos apresentam também, 

propriedades antialergênicas e anticancinorgênicas [27]. Muitas dessas atividades 

benéficas apresentadas pelos flavonóides têm sido associadas às atividades 

antioxidantes, como inibição de radicais, quelação de metais catalizadores de formação 

de espécies reativas e efeitos sinérgicos com outras moléculas antioxidantes. Neste 

trabalho, foram utilizados dois flavonóides, a quercetina e a (+)-catequina, os quais têm 

apresentado efeitos antioxidantes consideráveis e são encontrados em grandes 

concentrações em alimentos acessíveis. Quercetina (Figura 1.3.B) é um flavonóide da 

classe das flavonas presente em uma série de alimentos, sendo encontradas em chás 

verde e preto, em cebolas e em sucos naturais de coloração vermelha. A (+)-catequina 

(Figura 1.3.D) representa a classe de flavonóides conhecida como flavonol, encontrada 

em grande quantidade em vários tipos de chá verde [24]. 

1.6.3 4-nerolidilcatecol (4-NRC) 

´ O 4-nerolidilcatecol (4-NRC) (Figura 1.3.C) é o principal metabólico secundário 

da Pothomorphe umbellata, uma planta do cerrado brasileiro, conhecida popularmente 

como pariparoba. Essa molécula tem apresentado importantes características 

farmacológicas, tais como: ação analgésica e antiinflamatória [28], antimicrobiana [29], 

antimutagênica [30], antimalárica e citotóxica [31]. Em trabalhos preliminares [32], 
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[33], o 4- NRC tem apresentado considerável atividade antioxidante. As características 

acima mencionadas, juntamente com o pouco conhecimento de suas atividades, tona o 

4- NRC uma molécula com ótimas possibilidades de estudo. 

 

1.7 Ressonância Paramagnética Eletrônica (RPE) 

 

A espectroscopia de Ressonância Paramagnética Eletrônica (RPE) permite 

investigar moléculas que contêm elétrons desemparelhados, como radicais livres e 

elementos de transição, sem alterá-las ou destruí-las. Essa técnica monitora as transições 

induzidas entre os níveis de energia Zeeman de um sistema paramagnético exposto a um 

campo magnético estático.  Nesse trabalho a espectroscopia de RPE foi aplicada ao  

método de marcadores de spin, que são moléculas análogas as moléculas biológicas, 

porém com um radical nitróxido acoplado. A espectroscopia de RPE aliada ao método 

de marcadores de spin vem sendo largamente utilizada nos estudos das propriedades 

físicas de membranas biológicas e de proteínas. As bases teóricas dessa técnica são 

apresentadas de forma superficial nessa seção. Os aspectos abordados se restringem a 

conceitos específicos que serão utilizados na análise dos dados.  

 

1.7.1 Interação Zeeman 

Ao aplicar um campo magnético estático,  ⃗⃗ , em uma amostra que possui 

moléculas com momento magnético eletrônico,   , diferente de zero, a degenerescência 

dos níveis de energia é levantada pela interação dos momentos magnéticos dos elétrons 

com o campo aplicado. Esse efeito é conhecido como efeito Zeeman. O Hamiltoniano 

que descreve essa interação é escrito da seguinte forma [34] : 

 ̂     ⃗⃗                                                                        

  O momento magnético eletrônico pode ser escrito em função do spin do 

elétron,   , através da seguinte relação: 

    
  

    
 ⃡             ⃡                                               
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onde        ⁄  é o fator giromagnético, sendo   a massa do elétron e   a 

velocidade da luz,   é a constante de Planck dividida por   ,  ⃡ é um tensor de segunda 

ordem que representa as correções no momento angular do elétron livre  e   

      ⁄ , é o magnéton de Bohr. Substituindo       em      , pode-se escrever o 

hamiltoniano de Zeeman em função do spin do elétron desemparelhado (Eq. 1.8). 

 ̂     ⃗⃗   ⃡                                                                   

Considerando a direção do campo aplicado como a direção Z do sistema de 

referência do laboratório, isto é,  ⃗⃗    ̂, o produto tensorial da equação (1.8) pode ser 

reescrito como: 

 ̂        ̂                                                                   

onde os termos que acompanham as componentes do spin eletrônico  ̂  e  ̂  foram 

desconsideradas em função de suas pequenas contribuições para os valores finais das 

energias. 

As energias,   , do sistema são obtidas através da equação de Schroedinger: 

 ̂                                                                   

A componente Z do momento angular de spin é quantizada. Para um sistema 

com     ⁄ , os estados de spin serão caracterizados pelos autovalores       ⁄ . 

Dessa forma, 

 

    
 

 
                                                                     

 O nível de energia correspondente a       ⁄  é convencionalmente chamado 

de estado  , e em termos clássicos, corresponde ao alinhamento do momento magnético 

paralelamente ao campo. O nível correspondente       ⁄  é conhecido como estado 

 , e corresponde ao alinhamento antiparalelo do momento magnético com o campo. A 

Fig. 1.4 apresenta os níveis de energia Zeeman para um elétron desemparelhado na 

presença de um campo estático     
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A condição de ressonância é dada pela equação (1.12), ou seja, para que 

absorção de energia, deve ser incidida na amostra, radiação eletromagnética cuja 

energia    seja coincidente com a diferença de energia entre os níveis Zeeman. 

                                                                         

Essa relação pode ser escrita da seguinte forma: 

  
   

  
                                                                

onde   é conhecida como a freqüência de precessão de Larmor. 

Se o sistema for exposto a uma onda eletromagnética de freqüência apropriada 

(geralmente na faixa de microondas para um campo de       ), haverá absorção de 

energia em um dado valor de   , conhecido como campo de ressonância. 

A distribuição de população entre os dois níveis de energia,   e  , obedece à lei 

de distribuição de Boltzmann: 

  

  
    ( 

  

   
)     ( 

      

   
)                                          

onde    e    são os números  de partículas nos estados   e   respectivamente,    é a 

diferença de energia entre esses estados,    é a constante de Boltzmann e   é a 

temperatura absoluta. Como    é muito pequeno quando comparado a energia térmica 

   , haverá um ligeiro excesso de spins no estado   e, portanto, a absorção de energia 

Figura 1.4: Níveis de energia Zeeman em função da intensidade do campo magnético.    é o campo 
de ressonância e    e    são as energias associadas aos valores de       ⁄  e    ⁄ , 

respectivamente. 
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se dará no sentido de   para  . Em um determinado momento, as populações dos spins 

no estado de menor e maior energia se igualariam (saturação), impossibilitando 

qualquer detecção do sinal de RPE. Porém, processos dissipativos de energia entre os 

spins e suas vizinhanças provocam a reposição da população dos spins no nível de mais 

baixa energia através de mecanismos de relaxação, possibilitando assim, a ocorrência do 

fenômeno de ressonância e de sua detecção. 

 Há dois mecanismos de relaxação em espectroscopia de RPE: a relaxação spin-

rede ou longitudinal, na qual os spins retornam para os seus estados de menor energia 

liberando energia para os modos de vibração da rede molecular em um tempo 

característico    (tempo de relaxação spin-rede), e a relaxação spin-spin ou transversal, 

que é caracterizada pela perturbação exercida pelos spins não excitados na população de 

spins no estado de maior energia. O tempo necessário para que ocorra esse fenômeno é 

o tempo de relaxação spin-spin (  ). 

1.7.2 Interação hiperfina 

A interação hiperfina é responsável pelo aparecimento de múltiplos picos nos 

espectros de RPE de radicais nitróxidos. Ela se origina da interação entre o momento 

magnético do elétron desemparelhado com o momento magnético dos núcleos vizinhos, 

nesse caso, do núcleo de nitrogênio presente do radical nitróxido. Há basicamente dois 

tipos de interação hiperfina. A primeira é a interação entre dois dipolos,    (momento 

magnético eletrônico) e     (momento magnético nuclear), separados por uma distância 

  . Esta interação depende do ângulo entre a linha que une os dois dipolos e a direção do 

campo externo aplicado. Graças à dependência angular, essa interação é conhecida 

como interação anisotrópica ou dipolar, e é descrita pelo seguinte Hamiltoniano: 

 ̂          [
 (     )(     )

  
 

(     )

  
]                                  

onde    e    são o fator g do núcleo e o magnéton de Bohr nuclear, respectivamente. A 

equação (1.15) pode ser reescrita na forma tensorial: 

 ̂          ⃡                                                            
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sendo  ⃡ o tensor de acoplamento hiperfino. A equação (1.17) representa os elementos 

matriciais desse tensor. O bracket denota a integração sobre toda a distribuição 

eletrônica. 

         〈
(           )

  
〉                                              

 O outro tipo de interação hiperfina surge graças à probabilidade de se encontrar 

o elétron na posição do núcleo. Essa interação é dita não clássica e isotrópica, sendo 

conhecida como interação de contato ou de Fermi. A equação (1.18) apresenta o 

Hamiltoniano que descreve essa interação. 

 ̂        

  (     )     

 
                                            

Escrevendo a equação (1.18) em uma forma mais compacta, obtém-se 

 ̂                                                                      

em que a constante de acoplamento,   , depende da probabilidade de se encontrar o 

elétron no núcleo de nitrogênio,         , sendo representada pela seguinte expressão: 

   (
  

 
)                                                            

 O Hamiltoniano de interação hiperfina (1.21) é dado pela soma da interação 

anisotrópica (dipolar) e isotrópica (interação de Fermi). 

 ̂        ⃡                     ⃡                                        

 Somando as equações (1.8) e (1.21), obtém-se o hamiltoniano total (1.16). 

 ̂     ⃗⃗   ⃡           ⃡                                                      

 Escrevendo a equação (1.21) no sistema de coordenadas do campo magnético 

externo, e efetuando os produtos tensoriais, obtém-se 

 ̂         ̂      ̂  ̂      ̂  ̂       ̂  ̂                                  



 
30  

onde os  ̂  e  ̂  , são as componentes no sistema de coordenadas do campo experto, dos 

spins eletrônico e nuclear, respectivamente.  

As energias obtidas a partir do hamiltoniano expresso pela equação (1.22) podem 

ser escritas pela equação (1.23). 

                                                                     

onde 

        
      

      
   

 
                                                

    (   
      

      
 ) 

 
                                               

O número quântico      ⁄  representa os valores permitidos da projeção do 

spin eletrônico na direção do campo externo. O spin nuclear    do núcleo de nitrogênio é 

igual a 1, portanto o número quântico       ou   . Dessa forma, a interação 

hiperfina entre o momento magnético eletrônico e o nuclear tem como conseqüência o 

desdobramento de cada nível Zeeman de energia, conhecidos como  e , em três linhas 

cada. Dessa forma, as interações magnéticas, produzirão o aparecimento de 6 níveis 

diferentes de energia, como pode ser visualizado no diagrama de níveis de energia 

apresentado na Figura (1.5). 

Como toda técnica espectroscópica, a espectroscopia de RPE monitora a 

transição entre níveis de energia molecular induzidos pela aplicação de radiação 

eletromagética. No caso da espectroscopia de RPE, os níveis de energia são os níveis 

Zeeman caracterizados acima, e as transições são induzidas pela interação do momento 

magnético do elétron com um campo magnético oscilante circularmente polarizado,  ⃗⃗   . 

Para que ocorram transições entre os níveis Zeeman, um campo magnético oscilante, 

 ⃗⃗    deve ser aplicado perpendicularmente à direção do campo experto estático,  ⃗⃗  . 

Considerando a direção do campo magnético externo oscilante como sendo a direção X 

do sistema de coordenadas do laboratório, então, o hamiltoniano que descreve a 

interação do momento magnético eletrônico,     com o campo  ⃗⃗    pode ser escrito como: 

 ̂               ̂                                                

 

onde  , é o fator g de correção do momento angular do elétron livre,   é o magnéton de 
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Bohr,    é o módulo do campo de radiação oscilante aplicado,  ̂  é a componente x do 

momento de spin eletrônico e   é a freqüência angular da radiação aplicada. Como     

é muito menor do que    , o hamiltoniano descrito na equação (1.26) pode ser tratado 

através da teoria da perturbação dependente do tempo.  A conseqüência da aplicação 

dessa radiação eletromagnética será a promoção da transição entre os diferentes níveis 

de energia Zeeman apresentados na equação (1.23), cujas probabilidades de transição 

obedecem  a regra de ouro de Fermi obtida através da teoria da perturbação dependente 

do tempo (Equação 1.27) [34]  

      
  

 
      

  〈       〉 
                                       

onde   ⟩ e    ⟩ são os auto-estados de  ̂ e   é uma função Delta, a qual impõe a 

condição          . O termo 〈 | ̂ |  〉 impõe a segunda condição, também 

conhecida como regra de seleção, de que         Assumindo as regras de seleção 

estabelecidas e as substituindo na equação (1.23), obtém-se a expressão geral que 

representa matematicamente o fenômeno de ressonância (1.28). 

 

                                                                   

 

que pode ser rescrita da seguinte forma (1.29) 

   
  

    
 

 

   
                                                           

A partir  da equação (1.29), observa-se que a aplicação do campo oscilante,  ⃗⃗     

na população de marcadores de marcadores produzirá 3 transições nos 6 estados de 

energia destacados matematicamente na equação (1.23). A Figura (1.5) apresenta os 

níveis de energia do radical nitróxido na presença de um campo estático,  ⃗⃗     e as 

transições permitidas entre os níveis de energia. 



 
32  

 

 

1.7.3 Análise espectral empírica 

Marcadores de spin são moléculas orgânicas que contêm um radical livre 

paramagnético e são essenciais para a extensão da espectroscopia de RPE a sistemas 

biológicos carentes de grupos paramagnéticos. Os marcadores de spin se comportam 

como sondas, fornecendo, através de seus espectros de RPE, informações sobre a 

polaridade, viscosidade, acidez, estrutura e ordem do sistema biológico no qual estão 

inseridos. É importante que o radical utilizado seja estável nas condições de pH, 

temperatura e concentração salina encontradas nos sistemas de estudo. Devido a sua alta 

estabilidade química, os marcadores de spin mais utilizados são os que contêm o radical 

nitróxido [34].   

 

 

Figura 1.5: Diagrama representando os níveis de energia oriundos da interação do momento 
magnético do elétrons com o campo estático externo e com o momento magnético do núcleo de 
nitrogênio presente no radical nitróxido. Os índices M referem-se aos números quânticos de spin do 
núcleo de nitrogênio, m aos do spin eletrônico e os índices HrM são os valores do campo magnético nos 
quais ocorrerá o fenômeno da ressonância. 
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É conveniente escrever as componentes dos tensores  ⃡ e  ⃡ apresentadas nas 

equações (1.24 e 1.25) em função dos valores das componentes matriciais desses 

tensores no sistema de coordenada do radical nitróxido onde o eixo x está alocado 

paralelamente a ligação N – O, o eixo z está posicionado ao longo da ligação     do 

nitrogênio e o eixo y é perpendicular aos eixos x e z, simultaneamente. (Figura 6A e B). 

Nesse novo sistema de coordenadas as equações (1.24) e (1.25) podem ser reescritas da 

seguinte forma 

           
        

        
                                                      

    (   
    

     
    

     
    

 )                                                

onde os termos   são os cossenos direcionais da matriz de Euler utilizada para realizar a 

mudança do sistema de coordenadas do laboratório para o sistema de coordenadas 

molecular . 

Vale ressaltar que o movimento molecular mais importante não é o movimento 

do grupo radical nitróxido, e sim da molécula na qual ele está ligado. Sendo assim, para 

Figura 1.6: : Fórmula química geral do radical nitróxido. R1 e R2 representam os grupos químicos que 
diferem de marcador para marcador (painel 3A) e sistema de coordenadas do radical nitróxido 
demonstrando o ângulo formado entre a direção do campo magnético externo H e o eixo z das 
coordenadas do nitróxido (painel 3B). 
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descrever o movimento dessa molécula, torna-se necessário introduzir um novo sistema 

de coordenadas, conhecido como sistema de coordenadas da molécula, no qual o eixo z’  

é paralelo ao eixo de simetria molecular. Isso implicaria em uma nova rotação dos 

tensores  ⃡ e  ⃡, agora do sistema de coordenadas do radical nitróxido para o sistema de 

coordenadas da molécula na qual o grupo nitróxido está ligado. Porém, com boa 

aproximação, pode-se assumir que o eixo de simetria molecular, z’, coincide com o eixo 

z do sistema de coordenadas do grupo nitróxido (Figura 1.6) 

 Levando-se em consideração a simetria axial das moléculas e substituindo os 

valores das componentes matriciais da matriz rotação (        ,              e 

            ) as equações (1.30) e (1.31) assumem a seguinte forma: 

     (    
         

      )                                               

    (    
         

      )                                               

Substituindo as equações (1.32) e (1.33) em (1.29) obtemos os valores dos 

campos de ressonância em função dos ângulos formados entre a direção do campo 

magnético externo e do eixo z do sistema de coordenadas do marcador de spin (1.34). 

   
  

       
 

 

      
(    

         
      ) 

 
                             

Reescrevendo a equação (1.34), obtém-se   

   
  

       
 (   

  
 
        

 
 
     ) 

 
                              

onde,   
   

 

      
    e   

  
 

      
  . Os parâmetros   

   e   
 , podem ser obtidos 

empiricamente através do espectro esperimental de RPE. Na Figura (1.7), estão 

apresentados esses  parâmetros espectrais em um espectro de RPE do marcador de spin 

5-DSA em membrana de EPC de ovo. 
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Os parâmetros experimentais apresentados acima,       e     , refletem uma 

importante propriedade dos radicais nitróxidos, que é a anisotropia dos fatores g e A, ou 

seja, em uma medida experimental os valores obtidos para g e A dependerão da direção 

do campo magnético externo aplicado. Em solução, os marcadores assumem um regime 

de movimento molecular rápido. As rápidas flutuações do marcador de spin nesse 

ambiente pro media as anisotropias apresentadas acima fazendo com que não mais se 

observe a diferença entre os valores de       e     . Nesse regime de movimento, os 

epectros dos marcadores de spin passam a exibir um caráter isotrópico, onde os tensores 

Figura 1.7: Esquema simplificado de um marcador de spin derivado do ácido esteárico  inserido em 
uma bicamada lipídica, bem como, os sistemas de coordenadas da molécula, representado pelo eixo 
z’, e sistema de coordenadas diretor, representado pelo eixo z. A estrutura destacada em azul 
representa o marcador de spin, onde o símbolo vermelho indica o posicionamento do grupo nitróxido 
na cadeia carbônica, e as estruturas destacadas em amarelo, que representam os lipídios que 
constituem a membrana lipídica. O ângulo   é o ângulo de desvio entre o eixo paralelo da cadeia 
carbônica do marcador de spin, z, e o eixo paralelo z’ do sistema de coordenadas diretor da bicamada 
lipídica. 
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 ⃡ e  ⃡ são substituídos pelas médias aritméticas de suas componentes matriciais no 

sistema de coordenadas do grupo nitróxido.  

  

O parâmetro espectral 2A|| pode ser utilizado como um indicador do grau de 

mobilidade do marcador de spin em uma bicamada lipídica. A medida que o marcador 

passa a possuir uma mobilidade maior o valor de 2A|| decresce. Em sistemas com 

características anisotrópicas e para marcadores de spin que apresentam restrições de 

movimento, como os marcadores de spin derivados do ácido esteárico utilizados nesse 

trabalho, ele é facilmente medido a partir do espectro de RPE, como pode ser 

visualizado na Figura 1.8 

Figura 1.8: Espectro de RPE do marcador de spin 5-DSA obtido em temperatura ambiente com a 
indicação dos parâmetros espectrais       e     . 
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1.7.4  Análise espectral através de simulação 
 

 

 

Em várias situações as análises feitas diretamente dos espectros de RPE ficam 

inviáveis. Em tais situações, a utilização de métodos computacionais para o tratamento 

dos dados assume um importante papel. Nesse trabalho, foi utilizado o programa de 

simulação espectral NLLS desenvolvido por Jack Freed [35], [36] e colaboradores para 

a análise dos espectros de RPE dos diferentes marcadores utilizados.  O programa 

NLLS, em uma descrição simplificada, ajusta um espectro teórico ao espectro de RPE 

experimental. Como a forma dos espectros de RPE é dependente das características 

dinâmicas e estruturais dos marcadores de spin, a simulação fornece importantes 

parâmetros que descrevem a dinâmica e o arranjo estrutural do meio no qual o marcador 

de spin está inserido. A descrição resumida dos princípios teóricos do NLLS serão 

abordados nessa seção. Especial atenção será dada a definição do tempo de correlação 

rotacional, c, que é o parâmetro utilizado nesse trabalho para caracterizar a dinâmica 

dos marcadores de spin em situação onde a análise espectral direta não mais pode ser 

realizada. O programa de simulação espectral de RPE de radicais nitróxidos baseia a sua 

atuação na resolução da equação estocástica de Lioville. Para melhor entender essa 

equação, vale a pena definir alguns passos básicos utilizados para na confecção dessa 

teoria. 

 A matriz densidade,     , de um sistema quântico contém todas as informações 

necessárias para o cálculo das propriedades físicas desse sistema. Para o caso de um 

hamiltoniano dependente do tempo,  ̂    , a matriz densidade é obtida através do 

cálculo da equação de Lioville (1.36).  

     

  
   [ ̂         ]                                                     

onde, para o caso de radicais nitróxidos o hamiltoniano,  ̂    , está apresentado na 

equação (1.21). 

 A dependência temporal de  ̂     provém das interações do radial nitróxido 

com o meio no qual ele está inserido. Pode-se apresentar essa dependência através do 

conjunto de coordenadas,          , que descreve a orientação do radical nitróxito 
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em relação, nesse caso, ao sistema de coordenadas da membrana. Os índices     e   

são os ângulo de Euler que relacionam o sistema de coordenadas do nitróxido ao 

sistema de coordenadas da membrana. Assumindo que a dependência temporal de   é 

descrita por um processo markofiano, obtém-se que [37,38]: 

       

  
   ̂                                                                

na qual,        é a probabilidade do radical nitróxido se apresentar numa orientação 

desctrita por   em um determindado tempo  . O termo  ̂  é conhecido como operador 

markofiano de evoluação. 

 Com base na teoria apresentada acima, Kubo [37] e Freed [38] desenvolveram 

no início da década de 1970 os cálculos teóricos que tiveram como conseqüência a 

definição da equação estocástica de Lioville (1.38). 

       

  
   [ ̂         ]                                                    

Nessa teoria a dependência temporal de        origina-se dos movimentos rotacionais 

experimentado pelo marcador de spin, e o operador  ̂  passa a ser conhecido como 

operador de relaxação. 

 Conhecida a equação que descreve o sistema formado por um marcador de spin, 

que contém o grupo nitróxido, em um cristal líquido como a membrana lipídica, tem se 

necessidade de se definir o modelo de difusão rotacional experimentado pelo marcador 

de spin nesses sistemas de interesse. Utilizando o modelo de difusão rotacional 

anisotrópica browniana para descrever a dinâmica do marcador de spin, pode-se 

representar o operador  ̂  como, 

 ̂   ̂   ⃡   ̂   ̂   ⃡   ̂  
    

  
                                          

onde,  ̂ é o operador responsável pela produção de rotações infinitesimais,  ̂ é o tensor 

de difursão rotacional do marcador de spin,   é a constante de Boltzman,   é a 

temperatura absoluta do sistema e      é definido como o potencial de reorientação 

molecular, e se origina das interações moleculares hidrofóbicas entre o marcador de 

spin e o meio no qual ele está inserido. Uma melhor descrição de      pode ser 

encontrada em (Referência). 

 Em um sistema com simetria axial, o tensor  ⃡ é descrito pelas componentes 

tensorias paralela,    , e perpendicular,   , em relação ao sistema de referência adotado. 

Para marcadores de spin, a componente    , que descreve a rotação do marcador em 
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relação ao seu eixo de simetria, é consideravelmente maior do que   . No entanto, para 

a escala de movimento dos marcadores de spin utilizados nesse trabalho, pode-se 

considerar, sem perda de informação na prática, um modelo isotrópico para a descrição 

da rotação do marcador de spin. Isto porque no regime de movimento rápido, com 

difusão rotacional maior que 10
7,5

 Hz, a espectroscopia de RPE é pouco sensível à 

anisotropia de movimento do radical nitróxido.  

O tempo de correlação rotacional, c, que é o tempo necessário para que uma 

molécula mude sua orientação, em relação a um sistema de orientação definido, de    

para   . Como mostrado por Freed (referência), considerando  um modelo isotrópico 

para   ⃡, pode-se obter c a partir de  ̅ através da seguinte equação. 

   
 

   ̅ 
                                                                   

 

 A partir da simulação dos espectros de RPE pelo programa NLLS obtém-se o 

valor de  ̅ em escala logarítmica, e através da equação (1.40), os valores de   , 

apresentados na seção de resultados. 

 Operacionalmente, são utilizados como parâmetros de entrada para a simulação 

dos espectros de RPE com o programa NLLS, os valores das componentes dos tensores 

magnéticos  ⃡    ⃡, que são conhecidos na literatura, bem como valores iniciais para os 

parâmetros dinâmicos, os quais vão sendo ajustados no decorrer do processo de 

simulação. 
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2 Materiais e métodos 

2.1 Preparação das membranas artificiais 

Quantidades de EPC de ovo (fosfatidilcolina de ovo, da sigla em inglês), obtidas 

da Avanti (Alabaster, Al), foram pesadas e dissolvidas em uma solução de clorofórmio: 

metanol (2:1). O filme lipídico foi formado no tubo de ensaio evaporando o solvente 

através da aplicação de fluxo de nitrogênio gasoso na solução. O filme foi mantido sob 

vácuo por 48 horas para remover resíduos de solvente e depois hidratado com tampão 

PBS (fosfato 10 mM, pH 7,4,  NaCl 154 mM). Para garantir a uniformidade de tamanho 

das vesículas, as membranas formadas foram submetidas a um processo de extrusão 

utilizando um extrusor manual equipado com filtro de policarbonato de 0,4 m, (Avanti, 

Alabaster, Al). Amostras contendo 30% de colesterol (P/P) foram preparadas seguindo a 

metodologia apresentada acima, com a diferença que as alíquotas de colesterol foram 

diluídas junto aos demais lipídios nos solventes orgânicos clorofórmio e metanol. 

 

2.2 Preparação das membranas de eritrócitos livres de hemoglobina 

(“ghost” de membrana) 

Amostras de sangue foram cedidas pelo laboratório INGOH (Goiânia, GO). 

Alíquotas dessas amostras foram diluídas em tampão PBS (fosfato 10 mM, pH 7,4, 

NaCl 154 mM) e centrifugadas a        durante 10 minutos por três vezes, a fim de 

se obter um concentrado de hemácias livre dos componentes do plasma sanguíneo. Esse 

concentrado foi diluído 40 vezes em tampão lisante (fosfato 10 mM, pH 8,0). Após três 

horas, as amostras foram centrifugadas por cinco vezes a          e 4°C, durante 10 

minutos. Com o intuíto de recuperar a integridade das membranas celulares, duas 

centrifugações adicionais, utilizando tampão PBS, foram realizadas.  Após esse 

procedimento, o concentrado obtido de membranas de coloração embranquecida foi 

armazenado a -20 ºC, até o momento de sua utilização em ensaios oxidativos (período 

máximo de uma semana). 
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2.3 Indução do processo oxidativo  

As membranas de eritrócitos livres de hemoglobina (~ 4 mg de proteína/mL) foram 

diluídas em 1,5 mL de tampão PBS contendo diferentes concentrações da molécula 

AAPH, por 3 horas a 37°C. Nos ensaios envolvendo os compostos antioxidantes, as 

membranas eritrocitárias foram incubadas com os compostos -tocoferol, (+)-catequina, 

quercetina obtidos da Sigma (St. Louis, MO, USA) e 4-nerolidilcatecol (4-NRC) 

purificado pela professora Profa. Dra. Kennia Rocha Rezende (Faculdade de Farmácia – 

UFG) (Figura 1.2) durante 1 h. e 30 min. antes da adição do agente oxidante. As 

membranas de EPC de ovo foram também diluídas em tampão PBS em concentrações 

finais de aproximadamente 1,8 mM. O processo de indução da oxidação foi idêntico ao 

realizado para as membranas de eritrócito, modificando-se apenas o tempo de incubação 

com o composto oxidante, que foi de 5 horas.  

  

 

2.4 Marcação das amostras e condições operacionais do 

espectrômetro de RPE 

 Após o processo de oxidação, as membranas de EPC de ovo e de eritrócitos 

foram centrifugadas, na presença de tampão PBS, duas vezes a        g e 4 °C durante 

10 minutos, para retirar o excesso de radicais livres. Após esse procedimento, foram 

adicionados as membranas os marcadores de spin derivados do ácido esteárico 5-, 12- 

ou 16-DSA (5-, 12- ou 16-DOXYL stearic acid, em inglês), comprados de (Sigma, LA)  

Para se estudar o efeito da oxidação sobre as proteínas das membranas de 

eritrócitos, utilizou-se o marcador de spin Mal-6 (4-maleimido-TEMPO) (Sigma, LA), 

que se liga covalentemente aos grupos sulfidrila dos resíduos de cisteína presentes nas 

proteínas. Para garantir uma marcação homogênea e significativa, os marcadores de 

spin Mal-6 foram adicionados as amostras em excesso (~4 mM). Após 15 min. de 

reação, as amostras contendo as membranas de eritrócitos oxidadas e os marcadores de 

spin Mal-6 foram centrifugadas 8 vezes com PBS a 20.000 x g, 4 °C, durante 10 min. 

para assegurar que os únicos marcadores de spin presentes na amostra fossem apenas 

aqueles ligados covalentemente aos grupos sulfidrilas restantes. 
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Um espectrômetro da Bruker ESP 300 equipado com a cavidade de ressonância 

padrão, ER4102 ST, operando em banda-X (aproximadamente 9,4 GHz) foi utilizado 

neste trabalho. Nas medidas experimentais foram utilizados os seguintes parâmetros: 

potência da microonda, aproximadamente 20 mW; freqüência de modulação, 100 KHz; 

amplitude de modulação, 1,024 G; varredura do campo magnético, 100 G; tempo de 

varredura, 168 s e constante de tempo de detecção, 41 s. 

 

2.5 Medida da formação de conjugados do ácido tiobarbitúrico 

Um dos produtos secundários da oxidação dos lipídios insaturados da membrana 

lipídica é o aldeído de peso molecular baixo denominado Malondialdeido (MDA) que, 

quando aquecido na presença de ácido tiobarbitúrico (TBA), forma um complexo 

MDA-TBA. Esse complexo apresenta absorbância ótica máxima em comprimento de 

onda,       nm. Utilizando o valor do coeficiente de extinção molar,        

           , é possível monitorar a concentração de MDA-TBA, e indiretamente a 

peroxidação lipídica. 

Após o processo de oxidação, as membranas de EPC foram centrifugadas a 

2000xg, 480 ml do sobrenadante foram retirados, e a eles, foram adicionados 2 mL de 

solução contento 15 % de acido ricloroacético (TCA), 0,375% de ácido tiobarbitúrico 

(TBA), comprados de Sigma Chen. Co., (St. Louis, MO, EUA) e 25 N de HCL As 

soluções contendo as membranas de eritrócito oxidadas foram centrifugadas a 

          , durante 10 min. Após esse procedimento, a 1,2  mL do sobrenadante 

formado foi adicionado a mesma solução contendo TBA, TCA e HCL empregada na 

quantificação dos aldeídos formados em EPC. As soluções contendo os produtos 

gerados pela oxidação das membranas de  EPC de ovo e de eritrócitos , juntamente com 

as concentrações de TCA, TBA e HCL mencionadas, foram incubadas durante 30 min. 

a 95 °C. Após esse período, as soluções foram resfriadas e então centrifugadas durante 

10 min. a 4 °C. Para as medidas de absorbância, foi utilizado o espectrofotômetro 

modelo T80+ da PG Instruments (Wibtoft. Leics. RU). 
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3 Resultados  

3.1 Dinâmica de membranas modelo,  efeito do colesterol e da 

peroxidação lipídica. 

 A peroxidação lipídica pode ser monitorada por espectroscopia de absorção ótica 

através do teste de formação do complexo malondialdeido-ácido tiobarbitúrico (MDA-

TBA). As concentrações do complexo MDA-TBA formadas pela oxidação dos lipídios 

insaturados estão mostradas na Figura 3.1 em função das concentrações de AAPH 

utilizadas. 

 

As concentrações de MDA foram obtidas substituindo os valores da absorbância, 

A, medidos experimentalmente, na equação de Beer-Lambert [4](3.1). 

                                                                                 

onde   é concentração da substância em M,   é o caminho ótico, em cm, da cubeta 

utilizada no experimento e   é o coeficiente de extinção molar, cujo valor para o 

Figura 3.1: Variação da concentração do complexo MDA-TBA em função da concentração de AAPH, na 
qual aproximadamente 1,8 mM de vesículas de PC de ovo foram incubadas durante 5 horas a 37 °C.  A 
absorbância foi monitorada em comprimento de onda,          . No cálculo das concentrações 
do complexo MDA-TBA, foi utilizado o coeficiente de extinção molar igual a 1,56 x 10 
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complexo MDA-TBA é igual a          M
-1

cm
-1

 em         .  Para avaliar a 

alteração na dinâmica dos lipídios das membranas, causadas pela oxidação das 

biomoléculas insaturadas, foi utilizada a espectroscopia de RPE aliada ao método de 

marcadores de spin derivados do ácido esteárico, os quais se inserem nas membranas 

através das mesmas interações que levaram à formação dessa estrutura. A forma de 

linha dos espectros de RPE desses marcadores é extremamente sensível aos movimentos 

moleculares dessas moléculas, o que torna a análise espectral uma ferramenta poderosa 

para avaliar alterações na dinâmica dos componentes da membrana lipídica. 

 A Figura 3.2 apresenta os espectros do marcador 5-DSA em membranas de EPC 

de ovo incubadas com 50 mM de AAPH, a medida do parâmetro 2A|| e as temperaturas 

nas quais os espectros foram obtidos. Os espectros destacados em preto correspondem 

às membranas de EPC de ovo com 30 % de colesterol (p/p) e os espectros destacados 

em vermelho correspondem às membranas similares, porém oxidadas pelo composto 

AAPH. Através de uma simples análise dos espectros, nota-se uma ligeira alteração da 

forma de linha dos espectros relacionanados aos marcadores 5-DSA, em membranas 

oxidadas em relação às não-oxidadas em temperaturas superiores a -6 °C. Essa alteração 

pode ser caracterizada de uma maneira mais cuidadosa através da análise do parâmetro 

espectral 2A||, o qual reflete a dinâmica da população de marcadores de spin inseridos 

nas membranas lipídicas.  
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Através da Figura 3.3, que apresenta o parâmetro 2A||, em função da temperatura, 

no qual os espectro foram obtidos, pode-se obervar que, a adição de 30 % de colesterol 

e a oxidação das membranas sem colesterol através da adição do agente oxidante AAPH 

(50 mM, concentração final) não provocaram alterações na dinâmica dos marcadores de 

spin 5-DSA. Já em membranas de EPC com 30% de colesterol (p/p) sujeitas a oxidação, 

Figura 3.2: Espectros de RPE do marcador de spin derivado do ácido esteárico 5-DSA em membranas de 
PC com 30 % de colesterol (p/p), linha preta, oxidadas com o agente oxidante AAPH, linha vermelha. 
Aproximadamente 1,8 mM de membranas de PC com e sem colesterol, diluídas em tampão PBS (10 
mM, pH 7,4, NaCl 154 mM), foram incubadas com 50 mM de AAPH a 37 °C por 5 horas. Após o excesso 
de AAPH ter sido removido, alíquotas do marcador de spin foram acrescentadas as amostras. 
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pôde-se observar um aumento de aproximadamente 1, 2 G (valor máximo encontrado) 

no parâmetro 2A|| em relação aos valores encontrados para os marcadores 5-DSA em 

membranas de EPC com colesterol não-oxidadas. 

 

A Figura 3.4 apresenta os espectros de RPE do marcador de spin 12-DSA em 

membranas de EPC oxidadas (linha vermelha) e não-oxidadas (linha preta) no painel A; 

em membranas de EPC não-oxidadas com (linha vermelha) e sem (linha preta) 30% de 

colesterol (p/p) no painel B; e em membranas de EPC com 30% de colesterol (p/p) 

oxidadas (linha vermelha) e não-oxidadas (linha preta) no painel C. No painel A, 

observa-se que a peroxidação lipídica causou uma pequena alteração nos espectros do 

marcador 12-DSA obtidos nas temperaturas de -6 °C e 10 °C, alterações estas,, que não 
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Figura 3.3: Parâmetro espectral 2A||, em Gauss, do marcador de spin 5-DSA em membranas  PC de ovo 
oxidadas em função da temperatura na qual a aquisição espectral foi realizada. Aproximadamene 1,8 
mM de membranas de PC com e sem colesterol, diluídas em tampão PBS (10 mM, pH 7,4, NaCl 154 
mM), foram incubadas com 50 mM de AAPH a 37 °C por 5 horas. Após o excesso de AAPH ter sido 
removido, alíquotas do marcador de spin foram acrescentadas às amostras. Símbolos: quadrado preto 
– PC de ovo não-oxidada; círculo vermelho – PC de ovo oxidada; quadrado preto vazio - PC de ovo com 
30 % de colesterol (p/p); círculo vermelho vazio – PC de ovo com 30 % de colesterol (p/p) oxidada. 
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foram visualizadas nos espectros obtidos a -22 °C e + 30 °C. No painel B, uma discreta 

alteração na forma de linha dos especros do marcador 12-DSA, causada pela adição do 

colesterol, foi observada quando a aquisição dos espectros foi realizada a 30 °C. Porém, 

em virtude da complexidade da forma de linha dos  espectros, uma análise mais 

detalhada, através de simulação espectral, com o programa NlSL, torna-se necessária, e 

será abordada posteriormente. No painel C, com a presença do colesterol, as diferenças 

na forma de linha dos espectros, devido à peroxidação lipídica foram mais nítidas.  

 

 

Figura 3.4 Espectros de RPE do marcador de spin 12-DSA  em (A): membranas de PC não-oxidada (linha 
preta) e oxidada  (linha vermelha); (B): membranas de PC  (linha preta) e de PC com 30 % de colesteol 
(p/p) (linha vermelha);  e(C):  membranas de PC com 30 % de colesterol (M/M) não-oxidada (linha 
preta) e oxidada (linha vermelha). As membranas de PC com e sem colesterol, diluídas em PBS (10 mM, 
pH 7,4, 154 mM de NaCl) em concentração final de 1,8 mM, foram oxidadas através da incubação com 
50 mM (concentração final) do agente oxidante AAPH por 5 horas a 37 °C. Após o processo de indução 
da peroxidação lipídicas, foram adicionadas às amostras de PC, alíquotas do marcador de spin 12-DSA. 
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Os valores do parâmetro espectral 2A|| do marcador de spin 12-DSA em 

membranas de EPC oxidadas e não-oxidadas estão apresentados no painel A da Figura 

3.5 em função da temperatura . A peroxidação lipídica causou o aumento do parâmetro 

2A|| em membranas de EPC em temperaturas superiores a -15 °C, que coincide com a 

temperatura de  transição da fase gel para a fase fluída dessa membrana. A diferença 

máxima encontrada para o parâmetro 2A|| foi de 1,7 G em -2 °C. Já nas membranas com 

30% de colesterol (p/p) esse aumento do parâmetro se mantém para todas as 

temperaturas medidas, com valor máximo de 3,5 G em temperatura igual a -2°C. Em 

virtude da forma de linha do marcador de spin do 12-DSA ser bastante sensível às 

variações na dinâmica molecular, torna-se inviável a obtenção do parâmetrao 2A|| em 

temperaturas superiores a 6 °C, sendo, então, necessário a simulação desses espectros 

com o programa NLSL para obtenção de parâmetros que reflitam a dinâmica dos lipídos 

e assim possam ser usados na análise dos efeitos da peroxidação lipídica. 

No painel B da Figura 3.5 estão apresentados, em escala logarítmica, os valores 

do tempo de correlação rotacinal, c, obtido através de simulação realizada com o 

programa NLSL. Quanto maior o parâmetro c, menor é a dinâmica do marcador de spin 

e, portanto, mais rígida está a membrana lipídica na qual ele está inserido. Através da 

análise da Figura 3.5.B é possível notar que em membranas de EPC a oxidação provoca 

um ligeiro aumento no c em temperaturas superiores a temperatura de transição de fase 

(~-15 °C), variação essa que desaparece em temperaturas superiores a 10 °C. Já nas 

membranas de EPC com 30% de colesterol, a peroxidação lipídica provocou um 

aumento de c em quase todo o intervalo de temperaturas considerado, sendo que as 

maiores modificações do c foram observadas em temperaturas superiores a temperatura 

de transição de fase e inferiores a 22°C.  

Vale destacar que, o parâmetro c refletiu fielmente o comportamento do 

parâmetro experimental 2A||, o que corrobora as simulações realizadas. 
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Figura 3.5: (A) Parâmetro espectral 2A|| do parcador de spin 12-DSA em membranas de PC de ovo em 

função da temperatura. (B) Tempo de correlação rotacional, c, em escala logarítma do marcador de 
spin 12-DSA em membranas de PC obtido abravés de simulação dos espectros esperimentais 
realizada com o programa NLSL. Símbolos: PC (quadrado preto), PC mais 30 % de colesterol (p/p) 
(quadrado preto vazio), PC oxidada (círculo vermelho), PC mais 30 % de colesterol (p/p) oxidada 
(círculo vermelho vazio). Para induzir o processo de peroxidação lipídica, 1,8 mM  de PC foram 
incubadas com 50 mM do composto  oxidante AAPH por 5 horas e posteriormente marcadas com o 
marcador de spin 12-DSA. 
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3.2 Efeito da oxidação das biomoléculas em membranas plasmáticas 

de eritrócitos 

 

3.2.1 Dinâmica do marcador de spin 5-DSA em membranas eritrocitárias 

oxidadas. 

 Amostras de células eritrocitárias livres de hemoglobina foram preparadas 

seguindo o protocolo apresentado na seção 2.2. Após o processo de preparação, as 

membranas eritrocitárias isoladas foram diluídas em tampão PBS e submetidas ao 

estresse oxidativo com diferentes concentrações da molécula geradora de radicais 

AAPH. Os espectros de RPE do marcador de spin 5-DSA, bem como, as concentrações 

de AAPH utilizadas, os valores e a indicação do parâmetro espectral 2A||, das 

membranas estão apresentados na Figura 3.6.A 
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Figura 3.6: (A): Espectros experimentais de RPE do marcador de spin 5-DSA em membranas de 
eritrócitos oxidadas com AAPH.  (B): Parâmetro espectral 2A||, em Gauss, do marcador 5-DSA em 
membranas de eritrócitos (quadrados fechados) e concentração de MDA formado pela peroxidação 
dos lipídios em função da concentração de AAPH (quadrados abertos). As membranas diluídas em 
tampão PBS (fosfato 10 mM, pH 7,4, NaCl 154 mM) foram incubadas com diferentes concentrações de 
agente oxidante AAPH por 3 horas a 37 °C. 
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Através de uma simples análise desses espectros medidos a ~23 °C, é possível 

observar uma nítida alteração de  suas formas de linha, as quais podem ser facilmente 

quantificadas através da medição do parâmetro 2A||. A Figura 3.6.B apresenta os valores 

do parâmetro 2A|| e das concentrações de MDA formado, em nM, pelo processo de 

peroxidação lipídica, em função das concentrações de AAPH, nas quais as membranas 

eritrocitárias foram incubadas. Nota-se que o comportamento da curva de variação do 

parâmetro 2A|| coincide com a curva de variação de concentração do aldeído de baixo 

peso molecular MDA, indicando uma possível correlação entre o processo de 

peroxidação lipídica e o enrijecimento das membranas lipídicas. 

  

 

Com o intuito de obter uma análise mais cuidadosa da variação da dinâmica dos 

marcadores de spin 5-DSA nas membranas de eritrócitos sujeitas à ação dos radicais 

livres, os espectros desse marcador foram simulados com o programa NLSL, e os 

valores do tempo de correlação rotacional, c, obtidos estão apresentados na Figura 3.7. 

Notadamente, o comportamento descrito pelo parâmetro dinâmico, c, coincide com o 

apresentado pelo parâmetro experimental 2A|| . Em virtude da simplicidade de obtenção 

do parâmetro 2A||, nos ensaios envolvendo atividade antioxidante, apresentados 
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Figura 3.7: Tempo de correlação rotacional, c,  do marcador de spin 5-DSA em membranas de 
eritrócitos isoladas e diluídas em tampão PBS (10 mM, pH 7,4, NaCl 154 mM) incubadas com 

diferentes concentrações do agente oxidante AAPH por 3 horas a 37  °C. O c foi obtido através da 
simulação, com o programa NLLS, dos espectros experimentais de RPE do marcador de spin 5-DSA 
em membranas de eritrócitos. 
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posteriormente na seção 3.3.1, os espectros do marcador de spin 5-DSA não serão 

simulados. 

3.2.2 Dinâmica de proteína em membranas isoladas de eritrócito e efeito da 

oxidação 

 

 A presença de grupos sulfidrilas faz dos resíduos de cisteína presentes nas 

cadeias peptídicas das proteínas um dos principais alvos da ação de moléculas radicais 

nos organismos. O marcador de spin Mal-6 se liga covalentemente aos grupos 

sulfidrilas (SH) dos resíduos de cisteína. Seus espectros de RPE reportam as 

características dinâmicas do microdomínio no qual o marcador está inserido. Uma das 

formas mais simples de se avaliar a dinâmica do marcador de spin Mal-6 ligado à 
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Figura 3.8: Espectros de RPE do marcador de spin protéico 6-MSL em membranas de eritrócitos 
incubadas com diferentes concentrações do agente oxidante AAPH, bem como, a indicação dos 
parâmetros espectrais S e W; (B) Razão dos parâmetros espectrais  W e S do marcador de spin 6- MSL 
em membranas isoladas de eritrócitos , em unidade arbitrária,  em função da concentração de AAPH 
na qual as amostras foram incubadas. As membranas eritrocitárias, diluídas em tampão PBS (10 mM, 
pH 7,4, NaCl 154 mM), foram incubadas em diferentes concentrações de AAPH durante 3 horas a 37°C, 
e logo depois, marcadas com o marcador de spin protéico 6-MSL. 
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proteína é obtida  através da aferição da razão de intensidade W/S. A componente 

espectral W está associada a uma população de marcadores de spin com um movimento 

mais livre e a componente S com uma população de movimento mais restrito. Em uma 

membrana mais rígida há uma limitação do movimento dos marcadores e, 

conseqüentemente, a predominância da componente S. A Figura 3.8.A apresenta os 

espectros de RPE do marcador de spin Mal-6 ligados aos grupos funcionais sulfidrilas 

dos resíduos de cisteína das proteínas presentes nas membranas de eritrócito, sujeitas ao 

processo de oxidação induzido por diferentes concentrações da molécula de AAPH. Na 

figura também estão indicados os parâmetros espectrais 2A||, S e W. A Figura 3.8.B 

apresenta os valores da razão W/S, em unidades arbitrárias, em função da concentração 

de AAPH utilizada. 

 O processo de oxidação produzido pela ação dos radicais gerados pelo AAPH 

induz a formação de radicais sulfidril     . O marcador de spin Mal-6 se liga 

exclusivamente aos grupos sulfidrilas (S-H). Dessa forma, monitorando-se a intensidade 

do sinal de RPE pode-se obter um parâmetro experimental de caráter qualitativo que 

represente a população de grupos sulfidrilas intactos e, portanto, o potencial de ação dos 

radicais livres. A Figura 3.9.A apresenta os valores do parâmetro 2A|| do marcador de 
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Figura 3.9: : Parâmetro espectral 2A||, em Gauss, (A) e integral dupla, em unidade arbitrária, (B) dos 
espectros de RPE do marcador de spin protéico 6-MSL em membranas isoladas de eritrócitos como 
função da concentração do agente antioxidante AAPH. As membranas eritrocitárias, diluídas em 
tampão PBS (fosfato 10 mM, pH 7,4, NaCl 154 mM), foram incubadas em diferentes concentrações de 
AAPH durante 3 horas a 37°C, e logo depois, marcadas com o marcador de spin protéico 6-MSL. 
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spin Mal-6 ligado às proteínas presentes na membrana de eritrócito em função da 

concentração de AAPH. A integral dupla do espectro de RPE do Mal-6 corresponde à 

intensidade do sinal de RPE e, portanto, é proporcional à população, N, de marcadores 

de spin presentes na amostra. Na Figura 3.9.B esta parâmetro está mostrado em função 

da concentração de AAPH. 

 

3.3 Avaliação da atividade antioxidante 

Conhecendo as alterações nas propriedades físicas das membranas eritrocitárias 

causadas pelas moléculas radicais oriundas da degradação do composto AAPH, pode-se 

utilizar a variação desses parâmetros para monitorar o grau de oxidação dessas 

membranas. Compostos com capacidade de atenuar a ação de radicais livres sobre 

membranas biológicas são conhecidos como antioxidantes. Nessa seção, as variações 

nas propriedades físicas da bicamada lipídica e das proteínas presentes nas membranas 

eritrocitárias serão utilizadas para monitorar a ação protetora desses compostos, contra 

os radicais livres produzidos artificialmente. 

 

3.3.1 Atividade antioxidante no componente lipídico da membrana isolada 

de eritrócito 

Em experimentos de investigação de atividade antioxidante, quanto menor a 

quantidade  da molécula ou conjunto de moléculas geradoras de radicais livres, menor 

será a concentração das compostos antioxidantes necessários. Levando essa situação em 

consideração, pode-se observar, através da análise da Figura 3.6.B, que o maior valor 

encontrado para o parâmetro 2A|| do marcador de spin 5-DSA em membranas de 

eritrócitos incubadas com o composto oxidante AAPH foi de 58,3 G, e que a menor 

concentração de AAPH necessária para produzir essa alteração, em 3 horas de 

incubação a 37 °C, foi de 50 mM.  

Foram utilizados nesse trabalho, as moléculas -tocoferol, (+)-catequina e 

quercetina, que são moléculas que vêem apresentando bons resultados em ensaios 

envolvendo atividade antioxidante, e a molécula 4-nerolidilcatecol (4-NRC) que é uma 

molécula recentemente isolada do óleo vegetal da pariparoba, árvore comumente 
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encontrada na maioria dos biomas brasileiros. O parâmetro espectral 2A||, que como 

demonstrado nos resultados previamente apresentados, reflete o grau de peroxidação 

dos lipídios das membranas eritrocitárias, foi utilizado como parâmetro quantitativo da 

atividade antioxidante das moléculas destacadas acima. A Figura 3.10 apresenta o 

parâmetro espectral 2A|| do marcador de spin 5-DSA (painel A) e a concentração de 

MDA, formado pelo processo de peroxidação dos lipídios eritrocitários (painel B), em 

função da concentração das moléculas antioxidantes utilizadas.  

 

  

  

Nota-se a partir da Figura 3.10.A que os compostos (+)-catequina, quercetina e 

4-NRC apresentaram considerável atividade antioxidante. Diferentemente, o composto 

-tocoferol não demonstrou efeito protetor nas membranas oxidadas com AAPH.  Para 

corroborar os dados obtidos com a espectroscopia de RPE aliada à técnica de 

marcadores de spin, ensaios clássicos de monitoramento da formação de MDA, 

principal produto da peroxidação de lipídios insaturados em membranas biológicas, 
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Figura 3.10(A) Parâmetro espectral 2A||, em Gauss, do marcador de spin 5-DSA em membranas de 
eritrócitos incubadas com 50 mM do agente oxidante AAPH em função da concentração de moléculas 
antioxidantes estudadas; (B): Concentração de MDA em função da concentração de antioxidante 
incorporado à membrana. As membranas de eritrócitos foram incubadas durante 1 hora e 30 min. 
com as diferentes concentrações de moléculas antioxidantes e logo depois de incubadas com 50 mM 

de AAPH durante 3 horas a 37 °C. Símbolos: -tocoferol, círculo preto; (+)-catequina, losângulo 
laranja; quercetina, triângulo verde; e 4-NRC, estrela azul. 
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foram realizados paralelamente aos testes realizados por RPE. Os resultados obtidos 

com o método de formação de MDA coincidem com aqueles observados com a 

espectroscopia de RPE. 

 

3.3.2 Atividade antioxidante no componente protéico da membrana isolada 

de eritrócito 
 

 

Como abordado na seção 3.3.2, a ação dos radicais livres em proteínas, mais 

especificamente nos resíduos de cisteína, pode ser monitorada através da espectroscopia 

de RPE de marcadores de spin. A Figura 3.11 apresenta os espectros de RPE do Mal-6 

ligado covalentemente aos resíduos de cisteína presentes em proteína de membrana de 

eritrócito oxidadas com 10 mM de AAPH (linha vermelha), não-oxidada (linha preta) e 

oxidada com 10 mM de AAPH, porém, previamente incubada com 100 M de 

quercetina (linha verde). 

Através de uma simples análise dos espectros apresentados na Figura 3.11, nota-

se que os radicais livres oxidam os grupos sulfidrilas. Em decorrência disso, há uma 

redução na intensidade do sinal de RPE indicando que estes grupos foram oxidados. 

Porém, quando estas membranas de eritrócitos foram previamente incubadas com o 

composto quercetina, a redução do sinal pela ação dos radicais foi consideravelmente 

diminuída. Além da redução da perda de sinal, a presença da quercetina evitou a 

redução drástica na razão W/S, razão essa que está intimamente ligada dinâmica do 

segmento da cadeia polipeptídica onde marcador Mal-6 está alocado. 
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A Figura 3.12 apresenta, no painel A, os valores da intensidade relativa, em 

escala de porcentagem, dos espectros de RPE do marcador Mal-6 em membranas 

eritrocitárias oxidadas com diferentes concentrações de AAPH e oxidadas na presença 

de 100 M dos compostos antioxidantes (+)-catequina e quercetina. Nota-se que a 

oxidação induzida pela degradação do composto AAPH reduz a população de sítios 

sulfidrila aptos a reagir com o marcador de spin Mal-6 para apenas aproximadamente 

20% da população encontrada em membranas não-oxidadas. É notória também, uma 

considerável diminuição da redução da população de grupos sulfidrilas quando as 

membranas foram previamente incubadas com 100 M dos compostos antioxidantes 

(+)-catequina e quercetina, principalmente quando se utilizou pequenas concentrações 

de AAPH.. 

3300 3320 3340 3360 3380 3400 3420

Campo Magnético (G)

 nمo-oxidada

 oxidada

 oxidada + quercetina

Figura 3.11: (A) Espectros de RPE do marcador de spin protéico 6-MSL em membrana de eritrócito 
não-oxidada (linha preta), oxidada com 10 mM de AAPH (linha vermelha) e oxidada com 10 mM de 

AAPH  e previamente incubada com 100 M da composto antioxidante quercetina. As membranas de 
eritrócito diluídas em tampão PBS (10 mM, pH 7,4, 154 mM de NaCl) foram incubadas durante 1 h e 

30 min. com 100 M de quercetina e posteriormente incubadas por 3 horas a 37 °C com o agente 
oxidante AAPH. Após a oxidação, as membranas foram incubadas durante 15 min. com ~4 mM do 
marcador de spin 6-MSL. O excesso de marcadores que não se ligaram covalentemente as proteínas 
foi retirado através de centrifugação com o tampão PBS. 
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 A Figura 3.12.B apresenta o parâmetro espectral razão W/S, em porcentagem 

relativa ao valor observado em membranas não-oxidadas, dos espectros de RPE do Mal-

6 em condições experimentais análogas aquelas apresentada previamente para a 

obtenção da Figura 3.12.A. Diferentemente da Figura 3.12.A, onde foi observado um 

efeitos protetores consideráveis, porém parciais das moléculas antioxidantes (+)-

catequina e quercetina relativos a quantidade de grupos sulfidrilas disponíveis, os 

mesmos compostos antioxidantes apresentaram um efeito protetor quase que total para a 

queda da razão W/S. 
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Figura 3.12: Intensidade relativa do sinal de RPE (A) e razão de intensidade W/S (B) do marcador de 
spin protéico 6-MSL em membranas de eritrócitos oxidadas com diferentes concentrações de AAPH 
(quadrado preto) e incubadas previamente com as moléculas antioxidantes quercetina (triângulo 
verde) e (+)-catequina (losângulo laranja). As membranas de eritrócitos diluídas em tampão PBS (10 
mM, pH 7,4, 154 mM de NaCl) foram incubadas previamente à indução da oxidação com a adição da 

molécula oxidante AAPH, com 100 M das moléculas antioxidantes quercetina e (+)-catequina. Após o 
processo de oxidação as membranas foram marcadas com o marcador de spin 6-MSL (~4 mM) e 
levadas à medição no espectrômetro de RPE. 
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A Figura 3.13 apresenta os valores para intensidade relativa do sinal de RPE do 

Mal-6 em membranas incubadas com 10 mM de AAPH em distintos intervalos de 

tempo. As colunas em laranja e verde correspondem às populações de marcadores de 

spin em membranas de eritrócitos que foram previamente incubados com 100 M de 

(+)-catequina e quercetina, respectivamente. Nota-se que a perda de sítios sulfidrila 

devido à presença de AAPH só foi observada depois de 60 minutos de incubação com o 

AAPH, e nessa etapa inicial não foi observado efeito protetor pelos compostos 

antioxidantes. Porém, em intervalos maiores de tempo de incubação com o AAPH, os 

antioxidantes passaram a apresentar um efeito protetor contra a perda de grupos 

sulfidrila similar ao apresentado na Figura 3.12.A. 

 

 

No mesmo experimento em que se obteve a cinética da queda da população de 

grupos sulfidrilas aptos a se ligarem covalentemente aos marcadores Mal-6, obteve-se 

também a cinética da queda da razão W/S (Figura 3.13). Os resultados obtidos 

demonstraram a total proteção exercida pelos antioxidantes (+)-catequina e quercetina 

Figura 3.13: Integral dupla relativa, em porcentagem, do espectro de RPE do marcador de spin 6-MSL 
em função do período de incubação das membranas com 10 mM de AAPH a 37 °C (coluna preta).  As 
membranas de eritrócitos diluídas em tampão PBS (10 mM, pH 7,4, 154 mM de NaCl) foram incubadas 

com 100 M das moléculas antioxidantes quercetina (coluna verde) e (+)-catequina (coluna laranja) 
durante 1 h e 30 min. a 37 °C, previamente à indução do processo de oxidação. Após o término do 
processo de oxidação, foi acrescentado às membranas ~4 mM do marcador de spin 6-MSL, cujo 
excesso foi retirado das amostras através de múltiplas centrifugações com tampão tampão PBS  (10 
mM, pH 7,4, 154 mM de NaCl). 
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contra a queda desse parâmetro, o que corrobora os resultados anteriormente 

apresentados na Figura 3.12.B. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 3.14: Parâmetro espectral W/S, em porcentagem, dos espectros de RPE do 6-MSL em eritrócitos 
oxidados, em função do intervalo de tempo em que as amostras foram incubadas com 10 mM de 
AAPH (coluna preta). As membranas de eritrócitos diluídas em tampão PBS  (10 mM, pH 7,4, 154 mM 

de NaCl) foram incubadas com 100 M das moléculas antioxidantes quercetina (coluna verde) e (+)-
catequina (coluna laranja) durante 1 h e 30 min. a 37 °C, previamente a indução do processo de 
oxidação. Após o término do processo de oxidação, foi acrescentado às membranas ~4 mM do 
marcador de spin 6-MSL, cujo excesso foi retirado das amostras através de múltiplas centrifugações 
com tampão tampão PBS  (10 mM, pH 7,4, 154 mM de NaCl). 
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4 Discussões 

A técnica de RPE aplicada a marcadores de spin tem sido largamente utilizada no 

estudo da dinâmica e do ordenamento estrutural de membranas lipídicas. Dentre os 

marcadores de spin, os derivados do ácido esteárico são uns dos mais utilizados devido 

principalmente a sua alta capacidade de incorporação em membranas lipídicas e 

naturais. Nesse trabalho, foram utilizados os marcadores de spin derivados do ácido 

esteárico 5-  e 12-DSA, no estudo das alterações na dinâmica molecular de membranas 

de fosfatidilcolina (EPC, sigla em inglês) de ovo sujeitas ao processo de peroxidação 

lipídica por moléculas radicais oriundas da degradação do composto AAPH.  Esses 

marcadores de spin possuem o grupo nitróxido na 5
a
 e 12

a
 posições da cadeia carbônica, 

o que permite o monitoramento das alterações na fluidez em diferentes regiões da 

bicamada lipídica. 

 As EPCs de ovo utilizadas são compostas por lipídios insaturados (~17%) e por 

lipídios saturados. O parâmetro espectral 2A|| foi utilizado para monitorar a fluidez das 

membranas lipídicas. Através dos dados apresentados nas figuras 3.3 e 3.5 é possível 

observar que o processo de peroxidação lipídica provocou a diminuição da dinâmica do 

marcador de spin 12-DSA, inserido nas membranas, em temperaturas acima da 

transição de fase dos lipídios. Porém, quando o marcador de spin 5-DSA foi utilizado, 

nenhuma alteração na dinâmica molecular foi observada. Esse resultado indica que a 

diminuição na fluidez dos lipídios ocorre em regiões da bicamada lipídica próximas aos 

sítios-alvo das espécies radicais, que são as insaturações presentes nas cadeias 

carbônicas dos lipídios, as quais para as lipídios utilizados nesse trabalho, estão 

posicionadas na 12
a
  posição da cadeia carbônica. Em estudos realizados com uma série 

de marcadores de spin derivados do ácido esteárico em membranas de EPC de soja, foi 

observado que a peroxidação lipídica provocou a diminuição da dinâmica dos 

marcadores de spin 7-, 10-, 12-DSA, enquanto que para os marcadores de spin 5- e 16-

DSA, nenhuma alteração considerável foi observada [39].  

Nas Figuras 3.3 e 3.5 estão apresentados os valores do parâmetro 2A|| em função da 

temperatura. Pode-se observar nesses gráficos que, a adição de 30% de colesterol (p/p) 

nas vesículas de EPC de ovo não alterou a dinâmica dos marcadores de spin 5-DSA e 

provocou uma pequena diminuição da dinâmica dos marcadores 12-DSA em 

temperaturas superiores 10°C.  A diminuição da dinâmica do marcador de spin 12-DSA 

em membranas de EPC de ovo com 30% de colesterol, provocada pelo processo de 
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peroxidação lipídica, foi consideravelmente maior do que a observada em membranas 

sem colesterol. O colesterol é um importante componente das membranas biológicas. 

As alterações na dinâmica e na ordem de membranas lipídicas provocadas pela presença 

do colesterol são conhecidas. Em determinadas concentrações, o colesterol tende a 

aumentar a fluidez das membranas na fase gel e diminuir na fase fluída. Vale ressaltar 

também que, a presença de lipídios insaturados tende a diminuir o efeito da adição do 

colesterol na dinâmica de membranas lipídicas. No processo de peroxidação lipídica 

ocorre a perda das insaturações dos lipídios insaturados. Sem essas insaturações, a 

diminuição da dinâmica provocada pela presença do colesterol se intensifica, o que 

justifica a maior diminuição da fluidez de membranas com 30% de colesterol, sujeitas a 

peroxidação lipídica, quando comparadas a membranas peroxidadas na ausência de 

colesterol. 

Em membranas plasmática de eritrócitos o processo de oxidação das biomoléculas 

presentes nessas membranas acarretou no aumento dos parâmetros 2A|| e c, o que 

demonstra a diminuição da fluidez. Paralelamente aos experimentos de espectroscopia 

de RPE foram realizados o testes de formação de MDA através de espectroscopia ótica. 

O aumento da concentração de MDA em função da concentração de AAPH incubado 

junto com as membranas apresentou comportamento similar ao observado com o 

parâmetro 2A|| dos marcadores de spin 5-DSA. Esse fato sugere uma forte correlação 

entre o processo de peroxidação lipídica e a perda da fluidez das membranas 

eritrocitárias.  Os resultados encontrados estão de acordo com estudos de oxidação de 

microssomos de ratos investigados por espectroscopia de fluorescência do fluoróforo 

difenilhexatrieno (DPH, sigla em inglês), o qual também apresentou uma forte 

correlação entre a perda da dinâmica dos lipídios das membranas e a peroxidação 

lipídica monitorada pela formação de MDA [17].  

A espectroscopia de RPE de marcadores de spin lipídicos vem sendo utilizada para 

estudar o grau de peroxidação lipídica de membranas biológicas. Estudos realizados por 

RPE de marcadores de spin em raízes de café encubadas a 10 °C em ambiente na 

ausência de luz revelaram o aumento da rigidez dessas raízes, inibição do crescimento 

das plantas, mudança nos processos metabólicos e formação de MDA, os quais foram 

relacionados ao processo de peroxidação lipídica [40]. As variações no parâmetro 2A|| 

de marcadores de spin 5-DSA incorporados as raízes dessas plantas foram de ~ 2G. 

Alterações similares foram encontradas em membranas de mitocôndria sujeitas a ação 

de radicais livres produzidos pela presença de ferro. As variações encontradas nas 
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membranas de mitocôndria foram evitadas quando essas membranas foram incubadas 

previamente com o fármaco dipiridamole, um vasodilatador [41]. Esses dados são 

consistentes com as alterações encontradas nas membranas eritrocitárias sujeitas a 

oxidação por AAPH e estudadas por RPE do marcador de spin 5-DSA. 

Os estudos sobre os efeitos do processo de oxidação sobre as proteínas da 

membrana plasmática de eritrócito foram realizados através do monitoramento do 

espectro de RPE do marcador de spin 4-maleimido-tempo (Mal-6, sigla em inglês), que 

se liga covalentemente aos grupos sulfidrilas livres. Como o processo de marcação das 

proteínas pelo Mal-6 é realizado após o término do processo oxidativo, o 

monitoramento da intensidade do espectro de RPE, e por conseqüência, da população de 

marcadores ligados covalentemente às proteínas, permite avaliar o grau de oxidação dos 

grupos sulfidrilas pelas espécies radicais. Através da análise da Figura 3.9, a qual 

apresenta os valores da integral dupla dos espectros de RPE, que é proporcinal à 

população de spin presentes nas amostras, é possível observar a queda considerável da 

população de Mal-6 ligados às proteínas, indicando a oxidação dos grupos sulfidrilas, 

mesmo quando foram utilizadas baixas concentrações do agente oxidante AAPH. Isso 

se deve a alta susceptibilidade dos grupos sulfidrila aos ataques radicalares. Estudos 

realizados por Soszynski e Bartosz [42], sobre a ação de diferentes compostos oxidantes 

na população de sítios sulfidrilas intactos, através do monitoramento do composto 

DTNB por espectroscopia ótica, demonstraram a oxidação dos grupos sulfidrilas por 

radicais livres oriundos da degradação do AAPH. 

As principais alterações estruturais nas proteínas devido à ação de espécies radicais 

estão listadas na tabela 1.1. Em uma análise simplificada, essas alterações levam ao 

aumento da hidrofobicidade das proteínas, promovendo a diminuição da mobilidade das 

cadeias peptídicas dessas biomoléculas. A restrição à mobilidade das regiões proteicas 

foi observada através do parâmetro W/S. A razão de intensidade das componentes 

espectrais W e S tem sido utilizada para monitorar a dinâmica da região das proteínas 

nas quais os marcadores de spin estão ligados [43]. Essa razão vem sendo utilizada para 

monitorar o ação de radicais livres em proteínas de membranas.  Nesse trabalho a 

componente W é identificada como devida a população de spins que apresenta rápidos 

movimentos moleculares e a componente S, a população de spins com movimento mais 

restrito [44]. O processo de oxidação induzido provocou a queda da razão W/S nos 

espectros de RPE, indicando a perda de mobilidade dos marcadores de spin ligados às 

proteínas. A diminuição da dinâmica do marcador Mal-6 também foi observada através 
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do parâmetro espectral 2A||, o qual apresentou resultados similares aos observados pela 

razão W/S. 

A atividade antioxidante dos compostos -tocoferol, (+)-catequina, quercetina e 4-

nerolidilcatecol (4-NRC) foi monitorada através das alterações nos espectros de RPE 

dos marcadores de spin 5-DSA e Mal-6, promovidas pelo processo de oxidação dos 

lipídios e das proteínas, respectivamente. Os compostos antioxidantes (+)-catequina, 

quercetina e 4-NRC, em concentrações relativamente baixas, evitaram a perda de 

mobilidade dos marcadores de spin 5-DSA. Já o composto -tocoferol apresentou 

atividade antioxidante relativamente baixa, quando comparado aos demais compostos 

utilizados. Paralelamente aos experimentos de espectroscopia de RPE, foram realizados 

ensaios de formação de MDA por espectroscopia ótica, cujos dados apresentaram 

comportamentos similares aos da técnica de RPE. Sendo mais um indicativo da forte 

correlação entre a peroxidação lipídica e a perda de mobilidade dos domínios lipídicos 

das membranas. O composto 4-NRC é um metabólico secundário da pariparoba, árvore 

comum em vários biomas brasileiros, e apresentou considerável atividade antioxidante 

mesmo quando comparado a antioxidantes que vem demonstrando alta capacidade de 

inibição de espécies radicais como a (+)-catequina e a quercetina. Sua atividade 

antioxidante deriva da presença do anel catecol em sua estrutura molecular. O anel 

catecol possui dois grupos funcionais hidroxila com alto poder de redução de espécies 

radicais. A característica anfifílica dessa molécula, com uma cadeia carbônica 

hidrofóbica e uma cabeça polar, a torna um composto com alta afinidade por 

membranas biológicas.  

A atividade antioxidante dos compostos (+)-catequina e quercetina, os quais já 

haviam apresentado alta capacidade antioxidante em ensaios envolvendo a peroxidação 

lipídica, foi estudada através da espectroscopia de RPE do marcador de spin protéico 

Mal-6. Os resultados demonstram que em concentração de 100 mM os compostos 

citados inibiram a queda da razão espectral W/S, induzida pela oxidação promovida por 

espécies radicais derivadas do composto AAPH. Como esse parâmetro espectral está 

relacionado à dinâmica das proteínas, esse resultado indica uma real proteção das 

moléculas (+)-catequina e quercetina sobre a oxidação das estruturas protéicas das 

membranas eritrocitárias. Porém, quando a intensidade do espectro de RPE foi 

analisada, notou-se que esses compostos não foram capazes de inibir completamente a 

queda da população de grupos sulfidrila. Em experimentos de cinética de tempo de 

incubação das membranas plasmáticas de eritrócitos com o 50 mM de AAPH,  notou-se 



 
65  

que a perda de população dos sítios sulfidrilas intactos não foi evitada pela presença dos 

compostos (+)-catequina e quercetina nos intervalos iniciais de incubação com o 

AAPH. Já em intervalos maiores de incubação, observou-se considerável diferença de 

intensidade entre membranas oxidadas com e sem as moléculas antioxidantes. Isso 

sugere que a população de sítios sulfidrila mais expostas ao solvente, e que, portanto, é 

a primeira a sofrer ação de radicais livres, não foi protegida pela presença de 

antioxidantes de membrana.   
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5 Conclusões 

 As alterações na dinâmica molecular de membranas modelos foram observadas 

apenas em experimentos onde o marcador de spin 12-DSA foi utilizado. As 

alterações reportadas foram observadas no intervalo de temperatura entre -15°C 

e aproximadamente 20°C. Em temperaturas superiores a 20°C, notou-se que a 

desorganização da membrana, em conseqüência da elevada dinâmica dos 

lipídios, atenua o efeito das alterações estruturais nas cadeias carbônicas 

lipídicas sobre a mobilidade dos lipídios de membranas. Em membranas de EPC 

com 30% de colesterol (p/p), as alterações no parâmetro espectral, 2A||, e 

dinâmico, c, foram observadas tanto quando utilizou-se o marcador de spin 12-

DSA quanto para o 5-DSA. Sendo essas alterações, muito mais representativas 

em membranas marcadas com o marcador de spin 12-DSA. O colesterol 

potencializou consideravelmente os efeitos da peroxidação lipídica sobre as a 

rigidez das membranas de EPC; 

 Em membranas de eritrócitos livres de hemoglobina, a oxidação das 

biomoléculas provocou um considerável aumento do parâmetro espectral 2A|| e 

do parâmetro dinâmico c, indicando um nítido enrijecimento da membrana. Os 

experimentos de formação de conjugados do ácido tiobarbitúrico apresentaram 

resultados similares aos obtidos em testes realizados com a espectroscopia de 

RPE. Sugerindo uma forte correlação entre a peroxidação lipídica e o 

enrijecimento da membrana eritrocitária; 

 Os danos causados nas proteínas da membrana de eritrócito foram visualizados 

em concentrações bem inferiores do composto oxidante AAPH, comparadas 

com as necessárias para provocar a perda de mobilidade da bicamada lipídica 

eritrocitária. Isto demonstra a alta susceptibilidade dos grupos sulfidrila dos 

resíduos de cisteína das proteínas à ação dos radicais livres; 

 Através da espectroscopia de RPE aplicada à metodologia de marcadores de 

spin, foi possível monitorar a atividade antioxidante dos compostos quercetina, 

(+)-catequina, -tocoferol e 4-NRC. Os dados obtidos com o teste de formação 

de conjugados do TBA corroboraram os resultados apresentados pela técnica de 
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RPE, demonstrando a viabilidade da metodologia proposta nesse trabalho para o 

estudo de propriedades antioxidantes de compostos naturais. Dentre as 

moléculas utilizadas, o 4-NRC apresentou a maior atividade antioxidante, o que 

torna esse composto interessante para experimentos futuros; 

 Nos ensaios de atividade antioxidante nas proteínas das membranas 

eritrocitárias, as moléculas (+)-catequina e quercetina, que haviam apresentado 

considerável efeito protetor sobre o componente lipídico das membranas, 

também demonstraram atividade antioxidante sobre a componente protéica das 

membranas. Porém, apesar da considerável proteção sobre a população de sítios 

sulfidrila, as moléculas antioxidantes utilizadas, não foram capazes de 

proporcionar uma inibição completa. Pode-se, então ser sugerido que, como 

essas moléculas, em sua maioria, se alojam no interior da bicamada lipídica, a 

população de sítios sulfidrila mais exposta ao solvente, e por conseqüência, às 

moléculas radicais, ainda permanecem suscetíveis à oxidação. 
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