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RESUMO 

O desenvolvimento de novas moléculas que auxiliam a manipulação de 

ácidos nucleicos é um tema que vem sendo alvo de grandes estudos nas 

áreas de bioquímica, biologia molecular, biotecnologia e química 

bioinorgânica, onde se buscam complexos que apresentam interação e/ou 

clivagem de ácidos nucleicos. Nestas áreas busca-se cada vez mais um 

modo de aprimoramento e incremento da seletividade destes complexos 

por regiões específicas do DNA. Dentro deste contexto, neste trabalho 

foram avaliados os potenciais de interação e clivagem de DNA através de 

5 complexos binucleares biomiméticos derivados de fosfatases ácida 

púrpura, tomando como base o complexo FeZn-L0 e adicionando cadeias 

carbônicas de diferentes tamanhos com diaminas, como um modo de 

mimetizar a segunda esfera de coordenação da enzima. Todos os cinco 

complexos foram capazes de clivar o DNA plasmdial de um modo 

concentração-dependente. A variação do pH alterou significativamente a 

atividade destes complexos, o que indicou um mecanismo de clivagem 

semelhante àquele sugerido para a hidrólise do substrato modelo 2,4-

BDNPP. Todos os complexos tiveram sua atividade inibida quando 

adicionado à reação concentrações crescentes dos sais NaCl e LiClO4, 

indicando que a neutralização das cargas do DNA pelos íons Na+ afeta 

diretamente o processo de catálise. Nenhum dos sequestradores de 

espécies reativas de oxigênio utilizados neste trabalho foram capazes de 

alterar a clivagem do DNA pelos complexos, sugerindo um mecanismo 

de atividade sem a participação de oxigênio, fato confirmado 

posteriormente pelo ensaio de clivagem na ausência de oxigênio em 

atmosfera de argônio. Foi possível perceber ainda que os complexos que 

apresentam as maiores cadeias carbônicas possuem uma preferência de 

interação com DNA através do sulco maior, sendo que o complexo que 

possui a menor cadeia carbônica não apresentou especificidade por ambos 

os sulcos, porém necessitou acessar o DNA por um destes. O complexo 

que não possui cadeia carbônica, por sua vez, apresentou uma preferência 

de interação ao DNA através do sulco menor. As constantes cinéticas 

encontradas neste trabalho mostraram que a inserção destas cadeias 

carbônicas ao complexo aumentou em até 5.5 vezes a eficiência catalítica 

dos mesmos. O ensaio de dicroísmo circular demonstrou que todos os 

complexos estudados foram capazes de alterar a estrutura secundária do 

DNA, diminuindo sua helicidade e o empilhamento de bases, fenômeno 

encontrado na literatura por moléculas que são capazes de acessar o DNA 

através dos sulcos maior ou menor. Por fim, ensaios de interação dos 

complexos com oligonucleotídeos demonstraram através da técnica de 



 

 

footprinting que os complexos são capazes de interagir com esta molécula 

e dificultar a clivagem do DNA pelo Fe-EDTA, principalmente em locais 

onde predominam bases pirimídicas, sugerindo uma especificidade destes 

complexos por estas regiões. De modo geral, a inserção de cadeias 

carbônicas como um modo de mimetizar uma segunda esfera de 

coordenação nestes complexos é uma estratégia viável para potencializar 

a atividade destas moléculas artificiais quanto a interação e clivagem de 

DNA. 

 

Palavras-chave: Clivagem de DNA; Nucleases sintéticas; Biomiméticos; 

Fosfatases ácida púrpura; DNA footprinting. 
  



ABSTRACT 

The development of new molecules that aid in the handling of nucleic 

acids has been the subject of many studies in the fields of biochemistry, 

molecular biology, biotechnology and bioinorganic chemistry, searching 

for complexes that are capable of interacting and/or cleaving these 

molecules. These studies focus on the increase and enhancement 

selectivity of complexes to specific regions of DNA. In this context, this 

study evaluated the potential of interaction and cleavage of DNA by 5 

biomimetic binuclear complexes derived from acid purple phosphatases, 

where, based on FeZn-L0 complex, carbon chains of different sizes  

containing diamines were added, in order to mimic the second 

coordination sphere of the model enzyme. All five compounds were able 

to cleave plasmid DNA in a concentration-dependent manner. Variations 

of pH changed significantly the activity of these complexes, which 

indicated a similar cleavage mechanism to the one suggested for the 

hydrolysis of the model substrate 2,4-BDNPP. All complexes had their 

activity inhibited by the addition of increasing concentrations of NaCl and 

LiClO4 salts to the reaction, indicating that neutralization of DNA 

charges by Na + ions directly affects the catalysis process. None of the 

scavengers of reactive oxygen species used in this study were able to 

change the cleavage of DNA, suggesting activity reaction mechanism 

without the participation of oxygen, a fact later confirmed by the cleavage 

assay in the absence of oxygen. It was perceived that the complexes 

having longer carbon chains had a preferably interaction to DNA through 

the major groove. The complex with smaller carbon chain displayed no 

specificity for both grooves, but still required access to the grooves to 

bind with DNA. The kinetic constants found in this study indicated that 

the inclusion of these carbon chains to the complex increased by up to 5.5 

times the catalytic efficiency of the complexes. The circular dichroism 

assay demonstrated that all studied complexes were able to alter the 

secondary structure of DNA, by reducing its helicity and base stacking, a 

phenomenon found in the literature on molecules that are able to access 

the DNA through major or minor grooves. Lastly, interaction assays 

between complex and oligonucleotides, evaluated by a hydroxyl radical 

footprinting technique, showed that the complexes are capable of 

interacting and hinder cleavage of DNA by Fe-EDTA generated hydroxyl 

radicals, particularly in regions rich in pyrimidine bases, suggesting a 

specificity of these complexes to these regions. In general, the inclusion 

of carbon chains as a way to mimic the second coordination sphere in 



 

 

these complexes is a viable strategy to potentiate the activity of these 

artificial molecules to interact and cleave DNA. 

 

Keywords: DNA cleavage; Synthetic Nucleases; Biomimetic; Purple 

Acid Phosphatase; DNA footprinting. 
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1 INTRODUÇÃO  

 

1.1 UM BREVE HISTÓRICO SOBRE O DNA 

A história do material genético remonta ao século XIX quando, 

em 1833, Brown descreveu o núcleo celular pela primeira vez (Brown, 

1833). Posteriormente, em 1839, Shleiden e Schwan propuseram a teoria 

celular, definindo a célula como uma unidade morfofisiológica, 

independente e portadora de autonomia de replicação, ideias publicadas 

em seu livro em 1847 (Schwann, 1847). Em 1869, Miesher, ao buscar os 

componentes químicos do núcleo celular de glóbulos brancos, encontrou 

um composto de natureza ácida, desconhecido até então, rico em fósforo 

e nitrogênio e resistente à ação de pepsina. Este composto que aparentava 

ser constituído por grandes moléculas foi então denominado por ele de 

nucleína (Miescher, 1869). Mais tarde, em 1889, Altman, que era aluno 

de Miesher, purificou a nucleína e comprovou sua natureza ácida, bem 

como a presença de proteína nestas moléculas, chamando estas 

moléculas, então, de “ácidos nucleicos” (Altmann, 1889). No entanto, 

somente alguns anos depois, no final do século XIX, é que se passou a 

aceitar o núcleo como um sítio físico onde se encontra o material genético, 

fato confirmado definitivamente em 1924 (Feulgen, 1924). Em 1920 foi 

descoberto então a unidade fundamental do ácido desoxirribonucleico 

(DNA) bem como suas propriedades, chamados desde então de 

nucleotídeos (Levene, 1920).  

Muitos foram os postulados que serviram de base para que 

Watson e Crick elucidassem a estrutura tridimensional do DNA em 1953 

(Watson e Crick, 1953), como algumas evidências químicas, em 

particular aquelas propostas por Chargaff em 1950, quando publicou as 
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proporções de bases do DNA (Chargaff, 1950), e as imagens de difração 

de raio-x de Wilkins e Randall (Wilkins e Randall, 1952). 

A elucidação da estrutura tridimensional do ácido 

desoxirribonucleico por Watson e Crick é considerada por muitos como 

a maior descoberta científica do século, não só pelo grande impacto que 

a caracterização estrutural de uma molécula tão importante trouxe para a 

comunidade científica, mas também pelo fato de que esta descoberta 

impulsionou diversos estudos subsequentes que buscaram entender mais 

a fundo a função destas moléculas nos sistemas biológicos (Patra, 2007). 

 
1.2 ÁCIDO DESOXIRRIBONUCLEICO 

O DNA é uma macromolécula pertencente aos ácidos nucleicos, 

classificação molecular na qual se encontram também os ácidos 

ribonucleicos (RNA). O DNA possui um papel fundamental na 

manutenção, adaptação e perpetuação da vida (Blackburn, 2006). As 

funções biológicas executadas por esta molécula desempenham um papel 

central na capacidade de sobrevivência de organismos vivos, além de 

serem um dos pré-requisitos para que a própria vida ocorra. Isso se dá 

porque estas moléculas contêm as informações necessárias para a síntese 

das biomoléculas que controlam os sistemas vivos, como as proteínas e 

outros ácidos nucleicos como o RNA, por exemplo (Nelson e Cox, 2014). 

De um modo geral o DNA consiste em um longo polímero linear 

constituído de monômeros chamados nucleotídeos (Figura 1). Watson e 

Crick puderam demonstrar que o DNA é composto por duas cadeias 

polinucleotídicas enoveladas em torno de um eixo, formando uma dupla-

hélice. O pareamento antiparalelo perfeito das duas cadeias cria duas 
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cavidades denominadas sulco maior e sulco menor (Watson e Crick, 

1953). 

 
Figura 1. Estrutura tridimensional do DNA mostrando a interação entre os 

nucleotídeos, o esqueleto açúcar-fosfato e os sulcos maiores e menores da 

molécula. Adaptado de (Horton, 2006). 

 

A sequência dada pela combinação dos nucleotídeos confere ao 

DNA a capacidade de armazenar e transmitir informação. Os nucleotídeos 

apresentam três componentes característicos: uma base nitrogenada, uma 

pentose e um fosfato (Figura 2 à esquerda). A molécula sem o grupo 

fosfato é denominada nucleosídeo. As bases nitrogenadas são derivadas 

de dois compostos relacionados chamados pirimidina e purina. Tanto 

DNA quanto RNA contêm duas bases púricas principais, adenina (A) e 

guanina (G), bem como duas pirimidinas, ambos possuindo citosina (C) 
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e outra base exclusiva, timina (T) para DNA e uracila (U) para RNA 

(Figura 2 à direita) (Alberts B, 2002; Blackburn, 2006; Nelson e Cox, 

2011; 2014). 

 

Figura 2. À esquerda estrutura geral de um nucleotídeo; à direita estrutura das 

diferentes bases nitrogenadas do DNA e RNA. Adaptado de (Lodish H, 2000). 

 

Os nucleotídeos são ligados covalentemente por “pontes” de 

grupos fosfato, nas quais o grupo 5’-fosfato de uma unidade nucleotídica 

é ligado ao grupo 3’-hidroxil do próximo nucleotídeo, criando uma 

ligação fosfodiéster (Figura 3). Portanto, a espinha dorsal covalente dos 

ácidos nucleicos consiste em fosfatos e resíduos de pentose alternados, 

sendo que as bases nitrogenadas podem ser consideradas como grupos 

laterais ligados em intervalos regulares. O esqueleto de ambos DNA e 

RNA são hidrofílicos, os grupos hidroxil dos resíduos de açúcar formam 

ligações de hidrogênio com a água. Os grupos fosfato, com um pKa 

próximo a 0, são completamente ionizados e carregados negativamente 

em pH 7,0 (Nelson e Cox, 2014).  
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Figura 3. Modelo de ligação fosfodiéster (Nelson e Cox, 2014). 

 

O DNA é particularmente resistente à hidrólise espontânea. Estima-

se que os tempos de meia-vida variam desde centenas de milhares até 

centenas de milhões de anos para a clivagem de uma única ligação 

fosfodiéster à 25 ºC e pH 7,2. Tal inércia hidrolítica, que garante a 

conservação da informação genética, torna bastante difícil sua 

manipulação, como por exemplo sua expressão, duplicação, reparação de 

danos e eliminação de DNA estranho. In vivo, estes problemas são 

resolvidos por uma grande diversidade de enzimas que interagem como 

DNA, incluindo enzimas hidrolíticas (nucleases e topoisomerases), que 

catalisam eficientemente o corte do DNA, acelerando a reação em 1012 a 

1016 vezes em relação à hidrólise espontânea (Sigman et al., 1993; 

Krämer, 1999; Mancin et al., 2005; Nelson e Cox, 2011; 2014). 
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1.3 A ESTRUTURA TRIDIMENSIONAL DO DNA 

O DNA apresenta algumas peculiaridades quanto às suas formas 

tridimensionais. A forma tridimensional mais comumente encontrada em 

sistemas biológicos é a forma B do DNA (B-DNA), esta estrutura é 

favorecida em ambiente hidratado e com baixa salinidade (Figura 4). O 

B-DNA foi aquele proposto por Watson e Crick e corresponde a estrutura 

mais estável do DNA em condições fisiológicas, portanto o mais utilizado 

como referência para estudos que envolvam propriedades estruturais 

destes ácidos nucleicos (Nelson e Cox, 2014; Pages et al., 2015).  

Existem ainda outras variantes estruturais que tiveram suas 

estruturas cristalográficas bem caracterizadas, que são as formas A e Z do 

DNA (Figura 4). A estrutura do A-DNA é favorecida em muitas soluções 

que são relativamente livres de água. Este DNA ainda é organizado na 

forma de dupla-hélice à direita, porém as hélices são mais largas, com 

maior número de pares de bases por cada volta. Além disso, os pares de 

bases no A-DNA não estão perfeitamente perpendiculares ao eixo da 

hélice. Estas mudanças estruturais aprofundam o sulco maior do DNA, ao 

mesmo tempo tornando o sulco menor mais superficial. A forma Z do 

DNA é um afastamento mais radical da estrutura do B-DNA, a diferença 

mais marcante sendo a rotação helicoidal à esquerda. Esta estrutura 

apresenta ainda mais pares de bases por volta helicoidal, fornecendo uma 

característica mais delgada à molécula. O sulco maior nesta forma de 

DNA é pouco visível, enquanto o sulco menor é estreito e profundo. A 

ocorrência do A-DNA em células é duvidosa, mas existem evidências 

para algumas pequenas extensões do Z-DNA em bactérias e em 

eucariotos. Os trechos de Z-DNA podem ter um papel na regulação da 
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expressão de alguns genes ou em recombinação genética (Blackburn, 

2006; Nelson e Cox, 2011; 2014; Pages et al., 2015). 

 

Figura 4. Comparação das formas A, B e Z do DNA (Nelson e Cox, 2014). 
 

1.4 DNA PLASMIDIAL 

Os seres procariotos apresentam alguns aspectos estruturais 

característiscos quanto ao tamanho e distribuição de sua estrutura celular, 

possuindo uma organização compactada. Isto afeta muitas de suas 

macromoléculas, entre estas seu DNA, incluindo seu material genético 

extracromossomal denominado plasmídeo. O plasmídeo é uma pequena 

cadeia de DNA de dupla-hélice cujas extremidades terminais são ligadas 
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entre si, apresentando-se como um DNA circular, bem diferente dos 

cromossomos mitóticos de eucariotos que usualmente são lineares e com 

extremidades terminais livres (Blackburn, 2006; Nelson e Cox, 2014).  

A circularização do DNA plasmidial confere uma outra 

propriedade estrutural específica chamada super-helicidade (Figura 5). 

Isto acontece quando o DNA espiralado em forma de dupla-hélice sofre 

uma nova torção em volta de um eixo, e o enrolamento deste eixo sobre 

si mesmo gera este DNA supertorcido, também chamado de 

superenovelado (Del Solar, 1998). No meio intracelular o 

superenovelamento é proporcionado por enzimas específicas (DNA 

girases e topoisomerases) (Gellert, 1976). Muitas moléculas de DNA 

permanecem altamente superenoveladas mesmo depois de serem 

extraídas e purificadas, indicando que parte deste superenovelamento é 

resultado de características intrínsecas da estrutura do DNA (Nelson e 

Cox, 2014). Por causa desta torção, o DNA superenovelado apresenta 

uma alta tensão, e perturbações físicas ou químicas podem ocasionar o 

relaxamento e, portanto, o retorno da estrutura para forma circular 

(aberta) original (Witz, 2010). 
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Figura 5. DNA plasmidial. (A) Esquema que mostra a estrutura do DNA 

superenovelado. (B) Micrografia eletrônica mostrando moléculas de DNA 

relaxados (FII) e superenovelados (FI). O grau de enovelamento aumenta de cima 

para baixo. Adaptado de (Nelson e Cox, 2014).  
 

Em muitos casos, os plasmídeos não conferem uma vantagem 

óbvia a seus hospedeiros e sua única função parece ser a autopropagação. 

Entretanto, alguns plasmídeos carregam genes que são úteis para a 

bactéria hospedeira, como os que as tornam resistentes a agentes 

antibacterianos. Este DNA pode ser facilmente extraído intacto das 

bactérias e modificado geneticamente, o que o torna uma ferramenta 

amplamente utilizada em processos biotecnológicos (Blackburn, 2006). 

De um modo geral, é possível realizar inserções de genes endógenos em 

plasmídeos, e estes podem ser levados a diferentes organismos que 

passam a expressar estes genes de interesse. Para isso faz-se necessário o 

uso de diversas ferramentas de biologia molecular, principalmente 

aquelas que fornecem a cisão, clivagem, da estrutura do DNA plasmidial 
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em sequências específicas, tornando possível a inserção de um novo gene. 

Estas ferramentas de clivagem são moléculas proteicas, mais 

especificamente enzimas chamadas nucleases, que possuem a função de 

clivar ácidos nucleicos. Estas enzimas possuem especificidade para um 

pequeno espectro de sequência de pares de bases, além de possuírem uma 

alta fidelidade à sua sequência alvo, o que dificulta a ação destas em 

outras moléculas de DNA com sequências distintas (Weber et al., 2014). 

 

1.5 INTERAÇÃO DE PEQUENAS MOLÉCULAS COM O DNA 

 A maioria dos processos biológicos são dependentes de 

reconhecimento molecular e interações reversíveis de um conjunto de 

moléculas com outras. Quando se trata de interação entre drogas e ácidos 

nucleicos, a meta desejável é que a maquinaria no processo de replicação 

ou expressão do gene possa ser modulada através de drogas que se ligam 

às estruturas específicas. Tais compostos teriam um papel direto e 

benéfico no tratamento de várias doenças resultantes de alterações nos 

processos que envolvem os ácidos nucleicos, como o câncer. Além disto, 

ocorre um grande uso dos ácidos nucleicos em pesquisas na área de 

biotecnologia e biologia molecular, que procuram encontrar ferramentas 

que facilitem a manipulação do material genético (Patra, 2007; Wijshake 

et al., 2014). 

As interações entre pequenas e/ou macromoléculas ao DNA se 

dão por meio de forças intermoleculares clássicas (ligação covalente, 

ligação de hidrogênio, interações eletrostáticas, ligações de Van der 

Waals, interações hidrofóbicas, entre outras), associadas a uma região ou 

macroestrutura da hélice do DNA (bases nitrogenadas, sulco maior ou 

menor, eixo da hélice ou esqueleto de fosfato-carbono, por exemplo). 
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Existem três maneiras principais em que ligantes de baixo peso molecular 

podem interagir com a dupla cadeia de DNA (Figura 6): Interações 

eletrostáticas, que envolve a ligação da molécula no exterior da hélice 

por meio de interações não específicas, principalmente com o esqueleto 

de açúcar-fosfato; intercalação, onde um sistema de um anel aromático 

planar se insere entre dois pares de bases adjacentes, perpendiculares ao 

eixo helicoidal.; e ligação pelos sulcos, onde o ligante faz contato direto 

com grupos funcionais sobre as bordas das bases que se projetam em 

ambos os sulcos maior ou menor (Blackburn, 2006). Os compostos que 

têm o potencial para ser clinicamente úteis normalmente são intercalantes 

ou ligantes de sulcos. 

 

Figura 6. Representações esquemáticas dos três modos principais de interação de 

moléculas com o DNA. O ligante é mostrado em vermelho e as cadeias de DNA 

em preto: (a) Interação eletrostática. (b) intercalação. (c) Ligação pelos sulcos 

(Blackburn, 2006). 

 

 

1.6 NUCLEASES 

Os estudos referentes a complexos metálicos que possuem a 

capacidade de interagir e clivar ácidos nucleicos tiveram início na década 

de 70, quando Sigman e colaboradores  buscavam elucidar o mecanismo 

de catálise de uma das principais enzimas da maquinaria metabólica dos 
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ácidos nucleicos, a DNA-polimerase (Sigman et al., 1979). Os estudos 

acerca da enzima começaram na década de 1950, quando esta foi pela 

primeira vez purificada e teve sua estrutura caracterizada (Bessman Mj, 

1956). Muitas foram as especulações posteriores sobre o mecanismo de 

funcionamento da DNA-polimerase. No final da década de 70, o grupo de 

Sigman procurou elucidar este mecanismo, buscando confirmar se a 

atividade da DNA-polimerase de Escherichia coli era dependente do íon 

Zinco (Sigman et al., 1979). Essa hipótese havia sido reportada por 

trabalhos anteriores que mostravam a inibição da atividade desta enzima 

na presença de um quelante de metais de transição, o 1,10-fenantrolina 

(D'aurora, 1977a; b). O objetivo de Sigman no fim da década de 70 era 

comprovar que o quelante de metal 1,10-fenantrolina era capaz de 

interagir com o sítio ativo da DNA-polimerase, que supostamente 

continha o íon Zinco, e deste modo diminuir sua atividade. No entanto, 

um resultado inesperado foi encontrado neste trabalho: a DNA-

polimerase realmente diminuiu sua atividade na presença do quelante, 

porém a quantidade de seu substrato (DNA) também estava diminuindo, 

sendo esta então a consequência da diminuição da atividade enzimática. 

Com base em algumas características da reação experimental o grupo de 

pesquisa constatou que havia nas reações traços do íon Cobre, e que este 

também era quelado pela molécula 1,10-fenantrolina, dando origem ao 

primeiro complexo sintético com capacidade de clivar moléculas de 

DNA: O Cu(I)-bis-(1,10-fenantrolina) (Figura7A) (Sigman et al., 1979). 
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Figura 7. Representação da estrutura dos complexos Cu(I)-bis-(1,10-

fenantrolina) (A) e Cu(II)-([9]aneN3)Cl2 (B). Hegg e Burstyn (1998) Sigman 

(1979). 

 

Depois de formado, o complexo Cu(I)-bis-(1,10-fenantrolina) era 

capaz de clivar as moléculas de DNA, diminuindo a disponibilidade de 

substrato para a atividade da DNA-polimerase, alterando, assim, sua 

atividade. Este complexo cliva o DNA através da geração de espécies 

reativas de oxigênio (EROs), que são capazes de oxidar tanto a 

desoxirribose quanto a base nitrogenada (Figura 8) (Sigman et al., 1979). 

A descoberta deste complexo metálico levou a criação de uma nova área 

de pesquisa que vem sofrendo um grande crescimento desde então: o 

estudo da interação de pequenas moléculas, principalmente complexos 

metálicos, com DNA (Graham, 1980). 
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Figura 8. Esquema proposto para o mecanismo oxidativo de clivagem do DNA. 

Adaptado de Sigman et al., 1979. 

 

O crescimento desta nova área de pesquisa levou à elucidação de 

um outro mecanismo possível de clivagem de DNA através de complexos 

metálicos, quando Hegg e Burstyn (1996) relataram a clivagem de DNA 

pelo complexo Cu(II)-([9]aneN3)Cl2 (Figura 7B) na ausência de oxigênio. 

Diferente do complexo Cu(I)-bis-(1,10-fenantrolina) que só apresentava 

atividade em aerobiose, sugeriu-se um possível mecanismo hidrolítico 

para a atividade do complexo Cu(II)-([9]aneN3)Cl2, o qual foi capaz de 

hidrolisar ésteres de fosfato com alta eficiência, característica semelhante 

as enzimas nucleases (Hegg, 1995; Deal, 1996). 

Sabe-se hoje que muitas das enzimas naturais, principalmente as 

nucleases, possuem centros metálicos em seu sítio ativo, chamadas de 

metaloenzimas, sendo que estes íons estão envolvidos no enovelamento 

da estrutura tridimensional das enzimas e são responsáveis pela 

manutenção dos estados de transição (Rangarajan e Shankar, 2001; 

Wong-Deyrup et al., 2012). A presença dos metais em seu sítio ativo 

também está relacionada com o aumento de afinidade da enzima pelo 
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substrato e ao favorecimento cinético da reação (Dupureur, 2008; Xie et 

al., 2008; Newie et al., 2016).  O mecanismo mais aceito para hidrólise 

do DNA catalisado pelas nucleases ocorre pelo ataque nucleofílico do 

oxigênio da água para formar um fosfato intermediário penta-coordenado. 

Em seguida, a clivagem de P-O3´ ou P-O5´ fornece a quebra da fita, 

liberando os terminais R-OH e R-O-PO3(H2) que podem ser religados 

enzimaticamente (Figura 9) (Liu et al., 2004; Mancin et al., 2005; Li et 

al., 2016). As nucleases são seletivas, uma vez que atuam em sequências 

específicas e conservadas no DNA e estão presentes em processos de 

reparação, degradação, recombinação e modificação da estrutura de 

ácidos nucléicos (Nelson e Cox, 2014). 

 

Figura 9. Mecanismo de clivagem hidrolítica de DNA, mostrando o ataque 

nucleofílico resultando na quebra das fitas e liberando os terminais R-OH e R-O-

PO3 (Mancin et al., 2005). 

 

Deste modo, muito esforço tem sido colocado em pesquisas 

dirigidas para o desenvolvimento de metalonucleases artificiais, ou seja, 
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agentes sintéticos que contenham um íon metal em seu sítio ativo, sendo 

estes principalmente FeIII, ZnII e CuII, que demonstram ser eficientes para 

clivagem da ligação fosfodiéster (Sigman e Chen, 1990; Sigman et al., 

1993; Hegg e Burstyn, 1995; Krämer, 1999; Sreedhara et al., 2000; 

Cowan, 2001; Liu et al., 2004; Jiang et al., 2007; Cowan, 2008; Liu e 

Wang, 2009; Souza, 2010; Souza et al., 2013; Zastrow e Pecoraro, 2014; 

Camargo et al., 2015; Chennam et al., 2016; Li et al., 2016; Xiao et al., 

2016). 

 

1.7 FOSFATASES ÁCIDAS PÚRPURAS 

Dentre as metalonucleases artificiais que são conhecidas por 

apresentarem capacidade de interagir e clivar o DNA, os biomiméticos de  

fosfatases ácidas púrpuras (PAPs) apresentam grande relevância. O sítio 

ativo desta metaloenzima se constitui de um centro binuclear de FeIIIMII, 

sendo MII um íon divalente de Fe, Zn ou Mn, dependendo do organismo 

vivo ao qual a enzima pertence (Mitić et al., 2006; Roberts et al., 2015). 

As fosfatases ácidas púrpuras vêm sendo isoladas a partir de vários 

organismos, como do fluído de útero suíno (Chen et al., 1973), baço 

bovino (Campbell e Zerner, 1973), feijão vermelho (Beck et al., 1986), 

batata doce (Hefler e Averill, 1987), soja (Lebansky et al., 1992), arroz 

(Zhang et al., 2011), ratos (Anderson e Toverud, 1986) e seres humanos 

(Lin et al., 1983). A função biológica destas metaloenzimas ainda não é 

bem compreendida, no entanto, alguns estudos as têm associado a 

diversas funções tanto em plantas quanto em mamíferos, sendo sugerido 

neste último a participação na manutenção da renovação óssea, 

designando esta enzima como um potencial alvo de fármacos para o 

tratamento de osteoporose (Mitić et al., 2006). Seu mecanismo catalítico 
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ainda é propósito de muitos estudos, e seu grande tamanho e 

complexidade dificulta o entendimento do processo de catálise, o que 

inspira o desenvolvimento de moléculas mais simples que mimetizem o 

seu centro ativo (Figura 10). São esses os chamados complexos 

biomiméticos, desenvolvidos para mimetizar propriedades estruturais e 

funcionais das enzimas originais (Zhao et al., 2013; Jana et al., 2016). 

Com isso há uma diminuição da complexidade do sistema o que facilita a 

compreensão dos mecanismos envolvidos no processo de catálise. Em 

2007, Ademir Neves e colaboradores conduziu o desenvolvimento do 

primeiro modelo biomimético das PAPs do feijão-vermelho cujo sítio 

ativo constitui-se de um centro metálico de FeIIIZnII (Neves et al., 2007). 

Em estudos posteriores este complexo modelo mostrou-se não apenas 

semelhante à enzima mimetizada em aspectos estruturais e físico-

químicos, mas também funcionais, sendo ativo na hidrólise de ésteres de 

fosfato ativados e ligações fosfodiéster (Peralta et al., 2010). 

 

Figura 10. Representação do sítio ativo da fosfatase ácida púrpura de feijão 

vermelho, mostrando os resíduos de aminoácidos que coordenam com os metais 

(Schenk et al., 2013). 
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1.8 ESFERAS DE COORDENAÇÃO 

Desde o desenvolvimento da primeira metalonuclease artificial na 

década de 70 (Sigman et al., 1979) busca-se cada vez mais o 

aprimoramento destas moléculas, visando o incremento da atividade 

catalítica, o aumento de sua seletividade ao DNA e a aproximação 

estrutural do sítio catalítico à nucleases biológicas. Sabe-se que para o 

alto desempenho catalítico de uma enzima faz-se necessária a 

estabilização de uma estrutura tridimensional a qual dará uma 

conformação característica à proteína. No contexto estrutural destas 

moléculas, a palavra estabilização expressa a tendência de uma proteína 

manter sua conformação nativa. Esta conformação é estabilizada 

principalmente pelas cadeias laterais dos aminoácidos dispostos na 

estrutura tridimensional da molécula que interagem entre si e entre o 

meio, através principalmente de interações fracas (Ligações de 

hidrogênio, interações hidrofóbicas, e iônica), além de interações 

covalentes (como as ligações dissulfeto) (Lindström e Pettersson, 2003; 

Nelson e Cox, 2014). 

Deste modo, até mesmo os aminoácidos mais distantes do sítio 

ativo são responsáveis pela manutenção da atividade catalítica. Estes 

estão envolvidos na manutenção da estabilidade proteica, além de, em 

muitos casos, mesmo não estando presentes no sítio ativo, serem cruciais 

para a interação da enzima com substrato, ou para a estabilização do 

complexo Enzima-Substrato (Shook e Borovik, 2010; Nelson e Cox, 

2014).  

Na grande maioria dos biomiméticos de metalonucleases a 

modelagem é realizada de modo a mimetizar os resíduos de aminoácidos 

que coordenam com o metal e o mantém estável em seu sítio ativo, a 
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chamada primeira esfera de coordenação. Esta primeira esfera de 

coordenação consiste em um metal com uma série de ligantes que o 

estabilizam (Hartwig, 2010), estes ligantes podem ser modulados de 

modo a alterar a reatividade da reação de catálise. Uma área de estudo 

recente busca mimetizar também a segunda esfera de coordenação de 

complexos metálicos, adicionando a estes complexos ligantes mais 

distantes do centro metálico e que não estão envolvidos diretamente na 

estabilização do metal. Esta modificação tem como objetivo integrar 

outras forças (principalmente não-covalentes), que estão associadas ao 

aumento da interação entre o catalisador e o substrato e a estabilidade do 

complexo formado por estes (Figura 11) (Funhoff et al., 2005; Shook e 

Borovik, 2010; Shaw et al., 2013; Liu et al., 2014; Guo e Marti-Rujas, 

2016).  

 

Figura 11. Esquema representando as esferas de coordenação de um complexo 

metálico e as forças envolvidas em cada uma das esferas. Adaptado de (Lewis, 

2013) 
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Um sistema enzimático que apresenta uma influência da segunda 

esfera de coordenação no processo de catálise é a enzima “staphylococcal 

nuclease”, responsável por catalisar a hidrólise de DNA e RNA 

aumentando a velocidade da reação em cerca de 1016 vezes. O mecanismo 

catalítico desta enzima consiste em uma reação ácido base envolvendo os 

resíduos aminoácidos  Arg35, Glu43 e Arg87. A entrada do substrato no 

sítio ativo da enzima é facilitada através da interação do grupo guanidínio 

do resíduo de aminoácido Arg35 com o diéster de fosfato através de 

ligações de hidrogênio. O nucleófilo é gerado pelo grupo carboxilato do 

Glu43, e por fim, a Arg87 estabiliza o estado de transição e promove a 

liberação do grupo de saída ao final da reação (Figura 12). Estes fatores 

combinados são responsáveis pelo aumento da velocidade da reação de 

hidrólise de ácidos nucleicos reduzindo a energia de ativação necessária 

para que a clivagem ocorra (Cotton et al., 1979; Zhao et al., 2013). 

 

Figura 12. Ilustração do sítio ativo da metaloenzima staphylococcal nucleasse. O 

cofator, a segunda esfera de coordenação e o substrato estão marcados em preto, 

azul e vermelho respectivamente (Zhao et al., 2013). 
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As fosfatases ácidas púrpuras também correspondem a um modelo 

enzimático onde há a participação de resíduos de aminoácidos localizados 

fora do sítio ativo no processo de catálise. Estudos desmonstraram que o  

resíduo His92 desemoenha um papel importante na hidrólise de ésteres 

de fosfato, mesmo este não fazendo parte do sítio ativo. Ao substituir este 

aminoácido por um resíduo de alanina, observou-se uma diminuição de 

10 vezes na atividade catalítica, ressaltando a importância deste resíduo 

na interação entre enzima e substrato (Funhoff et al., 2005). 

 

1.9 APLICAÇÕES  

Os complexos metálicos que interagem e/ou clivam o DNA 

podem ser utilizados como ferramentas em várias metodologias: 

desenvolvimento de DNA recombinante, modelagem de enzimas de 

restrição, aplicações terapêuticas, sequenciamento de DNA, mapeamento 

genético e footprinting (Bashkin, 1999; Krämer, 1999; Chakravarty, 

2006). 

A técnica de footprinting pode ser aprimorada pelo uso de 

complexos metálicos que produzem fragmentos de clivagem muito 

menores e menos específicos que os gerados pela enzima DNAse I 

utilizada tradicionalmente, e que promove um padrão de DNA clivado de 

melhor resolução (Armitage, 1998). A enzima DNAse I apresenta uma 

preferência em hidrolisar a ligação fosfodiéster adjacente à uma 

pirimidina (C ou T). Portanto, esta enzima pode oferecer alguma 

especificidade por sítio, o que nem sempre é o ideal para a técnica (Jeff, 

2016). Outros complexos são utilizados na técnica de DNA footprinting, 

como o Fe-EDTA, um pequeno complexo que cliva o DNA de modo 

inespecífico através da geração de espécies reativas de oxigênio (Tullius, 
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2005). Embora seja muito eficiente para a fragmentação de sequências 

curtas de DNA, o complexo Fe-EDTA leva muito tempo para a 

fragmentação de grandes sequências, inviabilizando seu uso com este tipo 

de molécula (Jain e Tullius, 2008; Jeff, 2016). 

Além disso, complexos metálicos sintéticos possuem uma maior 

estabilidade e uma síntese mais barata que uma enzima recombinante. As 

enzimas estão mais suscetíveis a eventuais problemas enfrentados durante 

os procedimentos experimentais, como perda de atividade durante ciclos 

de congelamento/descongelamento, alterações estruturais em 

consequência de oscilações de pequenas faixas de pH e temperatura, e 

adsorção em recipientes plásticos (Rebilly et al., 2015). 

Complexos metálicos que apresentam mecanismo oxidativo 

podem ser utilizados para investigar o processo de reparação do DNA 

quando este é danificado por EROS (Kimura e Sakaguchi, 2006; 

Schlacher et al., 2006), assim como os que apresentam atividade 

antimicrobiana podem ser aprimorados para utilização como fármacos 

(Efthimiadou et al., 2007; Patil et al., 2011; Raman et al., 2011). 

Complexos metálicos com capacidade de interação com o DNA, porém 

sem atividade de clivagem, podem ser utilizados como sondas 

conformacionais (Zeglis et al., 2007). 

O DNA possui um papel central no controle do metabolismo 

fisiológico, e sua função está ligada diretamente a manutenção celular. 

Dentro deste contexto busca-se, cada vez mais, moléculas que tenham a 

capacidade de interagir com o DNA e controlar o modo como esta 

desempenha sua função, principalmente no que diz respeito as mutações 

que levam à alterações de funções biológicas. A cisplatina, um fármaco 

que possui a capacidade de interagir com o DNA, é um exemplo de 
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complexo metálico que tem uma afinidade por uma região específica do 

DNA, interagindo com o N7 da base nitrogenada Guanina e bloqueando 

os processos de transcrição e replicação, levando a morte celular (Reedijk, 

1985). Os principais alvos desta molécula são as células tumorais, pelo 

fato de estarem em constante divisão estas se tornam mais suscetíveis à 

ação desta droga. 

Além deste, é possível encontrar outros complexos metálicos na 

literatura que também desempenham a função de clivar DNA com 

possíveis aplicações em tratamentos antitumorais (González-Álvarez et 

al., 2005; Peralta et al., 2010; Silva et al., 2011; Shahabadi, 2014; 

Srishailam et al., 2014; Wang, L. et al., 2014; Wang, Q. et al., 2014; 

Ragheb et al., 2015). 

Deste modo, a busca por novos complexos metálicos que 

possuam a capacidade de interagir e clivar o DNA com grande eficiência, 

pode auxiliar estudos de elucidações estruturais de sítio ativo de enzimas, 

bem como mecanismos de catálise enzimática, além do desenvolvimento 

de moléculas que possam ser utilizadas como estratégias metodológicas 

de biologia molecular e na indústria farmacêutica. 
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2 OBJETIVOS 

 

2.1 OBJETIVO GERAL 

 Analisar e comparar a interação e clivagem de DNA por 

diferentes complexos binucleares de FeIIIZnII e FeIIICuII biomiméticos de 

fosfatases ácidas púrpuras com alterações em sua segunda esfera de 

coordenação. 

 

2.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 Determinar a capacidade dos complexos de clivarem DNA 

plasmidial em diferentes concentrações, tempos e temperaturas 

de incubação; 

 Analisar o efeito do pH na clivagem de DNA plasmidial pelos 

complexos; 

 Analisar o modo de interação dos complexos ao DNA através 

de ensaios de força iônica, ligantes de sulco e interação com 

CT-DNA através de espectroscopia de dicroísmo circular (CD); 

 Analisar o mecanismo de clivagem dos complexos através da 

adição de sequestradores de radicais livres às reações, bem 

como através de ensaios de clivagem na ausência de oxigênio 

em atmosfera de argônio; 

 Determinar os parâmetros cinéticos dos complexos através da 

clivagem de DNA plasmidial; 

 Analisar a clivagem e interação sítio-específica dos complexos 

em estudo com oligonucleotídeos de sequência conhecida 
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através de clivagem direta em gel de poliacrilamida de alta 

resolução e da técnica footprinting; 
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3 MATERIAIS E MÉTODOS 

 

3.1 REAGENTES E SOLUÇÕES 

Todos os reagentes utilizados nos ensaios com DNA possuíam 

grau de biologia molecular e suas soluções foram preparadas em água 

ultrapura Milli-Q (resistividade a 25ºC de no máximo 18,2 MΩ cm, com 

Teor de Carbono Orgânico Total < 10 ppb) obtida pelo sistema Milli-Q 

Sinergy (Millipore, USA). Nos casos onde havia necessidade do uso de 

solventes orgânicos, como etanol e acetonitrila, os reagentes utilizados 

possuíam grau analítico para espectroscopia UV-Vis. Todas as soluções 

foram previamente esterilizadas, utilizando-se filtros de membrana tipo 

Millex de 0,22μm (Millipore, USA) para evitar a contaminação 

bacteriana. 

 

3.2 COMPLEXOS EM ESTUDO 

Os cinco complexos utilizados neste trabalho foram sintetizados 

pelo Dr. Tiago Pacheco de Camargo (Química) e pela doutoranda Renata 

da Silva sob orientação do Prof. Dr. Ademir Neves, do Departamento de 

Química (QMC/CFM), da Universidade Federal de Santa Catarina 

(UFSC). As moléculas correspondem à uma série de complexos 

binucleares de FeIIIZnII e FeIIICuII, os quais foram adaptados de um 

complexo original já estudado por nosso grupo de pesquisa (Peralta et al., 

2010), com centro metálico Fe e Zn.  

Estes complexos são biomiméticos da metaloenzima fosfatase 

ácida púrpura, a qual contem em seu sítio ativo um centro binuclear de 

FeIIIMII, sendo MII um íon de Fe, Zn ou Mn, dependendo do organismo 
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vivo ao qual a enzima pertence (Mitić et al., 2006). Nos complexos em 

estudo foram adicionadas cadeias carbônicas com diferentes números de 

átomos de carbono contendo diamina, com o objetivo de mimetizar a 

segunda esfera de coordenação nestes complexos, de modo a criar uma 

maior interação eletrostática entre o complexo e o DNA, resultado da 

diferença de cargas assumida por estes em solução e pH específico. Na 

Figura 13 é possível visualizar os 5 complexos que foram utilizados neste 

trabalho para verificar os efeitos da segunda esfera de coordenação, sendo 

o complexo controle aquele que possui um grupo aldeído na posição orto 

em relação ao fenol terminal (FeZn-L0) mostrado em (A). Realizaram-se 

modificações nesse grupo aldeído, do lado duro, por inserção de diaminas 

alifáticas como cadeias laterais, sendo elas: 1,2-diaminoetano (FeZn-L2) 

em (B), 1,4-diaminobutano (FeZn-L4) em (C) e 1,6-diaminohexano 

(FeZn-L6) em (D). Além destes complexos com o centro metálico Fe e 

Zn, em uma outra abordagem, foi substituído o íon ZnII por CuII no 

complexo que possui 1,6-diaminohexano como cadeia lateral com a 

intenção de avaliar um outro possível mecanismo de catálise 

proporcionado pela alteração deste segundo metal, sendo este o quinto 

complexo utilizado neste trabalho (FeCu-Lc) mostrado em (E). 
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Figura 13. Representação estrutural dos complexos FeZn-L0 (A), FeZn-L2 (B), 

FeZn-L4 (C), FeZn-L6 (D) e FeCu-Lc (E). 

 

3.3 OBTENÇÃO E PURIFICAÇÃO DO DNA PLASMIDIAL 

Foi utilizado para os ensaios de clivagem o plasmídeo pBSK-II 

(Stratagene, USA) dupla-fita e superenovelado, com 2961 pb. O DNA 

plasmidial superenovelado (FI) geralmente é uma manifestação de tensão 

estrutural, sendo que, ao ocorrer a quebra em apenas uma das fitas, esta 

molécula irá sofrer um relaxamento estrutural, adquirindo uma forma 

circular aberta (FII). Se um segundo corte acontecer na fita oposta e 

próximo ao primeiro, com um limite de aproximadamente 12 pares de 

bases de distância entre os cortes, este DNA irá assumir uma forma linear 

(FIII) (Figura 14). Estas três formas do DNA possuem diferenças 

estruturais que conferem mobilidades eletroforéticas distintas entre as 

mesmas, sendo que esta distinção de mobilidade (F I > F III > F II) torna 

possível a completa separação e posterior quantificação das formas do 

DNA plasmidial (Oliveira, 2006). 
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Este plasmídeo foi amplificado a partir da transformação em 

células competentes, neste caso a bactéria Escherichia coli DH5-α, 

seguindo protocolo preconizado por Ausubel e colaboradores (1995) e 

detalhadamente descrito por Oliveira (2006). Após a multiplicação, as 

culturas bacterianas foram centrifugadas e o DNA extraído e purificado 

seguindo o protocolo do kit de extração e purificação de DNA plasmidial 

HiSpeed Plasmid Maxi Kit (Qiagen). A concentração do DNA plasmidial 

extraído foi quantificada por espectrofotometria UV-Vis (A260 = 1,0 = 

50μg mL-1 de DNA) e a integridade verificada por eletroforese em gel de 

agarose (Ausubel, 1999; Oliveira, 2006). 

 

Figura 14. Ilustração das três formas do DNA plasmidial e sua separação em gel 

de agarose, mostrando as diferenças estruturais e de mobilidade eletroforética 

(Bortolotto, 2015). 
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3.4 CLIVAGEM DO DNA PLASMIDIAL 

3.4.1 Procedimento geral 

O procedimento geral de análise da clivagem plasmidial aplicado 

aos complexos de FeIIIZnII e FeIIICuII consistiram em uma reação típica 

de clivagem, contendo 330ng de DNA pBSK-II em um volume de 20μL, 

que foram tamponados com tampão adequado e tratados com 5μL de 

complexos solubilizados em acetonitrila 100% (em diferentes 

concentrações). O tempo de reação inicial foi de 8h a 50°C. Durante a 

reação as amostras foram mantidas ao abrigo da luz. Para finalizar as 

reações de clivagem foram adicionados 5μL de tampão de corrida 6x 

concentrado (EDTA 0,25M em pH 8.0, glicerol 50% e azul de bromofenol 

0,01%). Em seguida as amostras foram mantidas em geladeira (4°C) até 

serem submetidas à eletroforese em gel de agarose (1%) contendo 

brometo de etídio (0,3μg mL-1) por 100min a 90V em tampão TBE 0,5X 

(Tris 44,5mM, ácido bórico 44,5mM, EDTA 1mM em pH 8,0). Os géis 

foram então fotografados utilizando o sistema de fotodocumentação 

DigiDoc-It (UVP, USA) e as frações de cada forma do DNA plasmidial 

foram quantificadas por densitometria, utilizando o software KODAK 

Molecular Imaging Software 5.0 (Carestream Health, USA). Uma vez que 

o brometo de etídio possui uma maior dificuldade de intercalar-se com a 

forma superenovelada do DNA plasmidial, há uma menor emissão de 

fluorescência por esta forma de DNA em relação às demais. Para corrigir 

a real quantidade de DNA superenovelado da amostra, o valor encontrado 

foi multiplicado por 1,47 e corrigido por proporcionalidade os valores 

obtidos para as demais formas (Jin et al., 2007). A quantidade de DNA 

clivado (%) foi considerada como a soma das frações de DNA na forma 

circular aberta (F II) e linear (F III), enquanto a fração ou quantidade de 
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DNA intacto (%) foi considerada como a fração de DNA na forma 

superenovelada. 

Os dados apresentados referente aos ensaios de clivagem 

correspondem a média do resultado de três experimentos independentes, 

como um modo de avaliar possíveis variações experimentais, enquanto o 

substrato (DNA) e os complexos não apresentaram alterações 

significativas quanto a extração/lote que estimulassem repetições 

experimentais com estas soluções. 

 

3.4.2 Efeito da concentração dos complexos 

Os ensaios de atividade iniciaram a partir da busca pelas 

melhores concentrações de complexos que fossem capazes de fornecer 

uma clivagem eficiente do DNA em uma condição que este não 

apresentasse degradação espontânea. Foram realizadas reações controles, 

na ausência dos complexos, nas mesmas condições reacionais para 

observar esta possível degradação espontânea. A partir destes resultados 

foram escolhidos os tempos reacionais e concentrações de complexos, 

adequados para observação da clivagem do DNA, utilizados nos 

próximos testes. 

 

3.4.3 Efeito do pH 

O pH do meio reacional é de extrema importância na 

caracterização da atividade de complexos metálicos, principalmente 

naqueles com mecanismo predominantemente hidrolítico. Alterações das 

espécies tamponantes, bem como a disponibilidade de aceptores e 

doadores de elétrons, podem influenciar na desprotonação das águas 
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ligadas ao metais, dificultando a formação do nucleófilo (Mash et al., 

2003; Camargo et al., 2010b; Camargo et al., 2010d; Osório et al., 2012). 

Além disso, o pH tem um papel importante na manutenção da estrutura 

tridimensional das moléculas, sendo que algumas delas podem desnaturar 

ou sofrer modificações estruturais em soluções aquosas com pH 

extremados (Blackburn, 2006). 

Para analisar o efeito do pH na clivagem do DNA plasmidial 

mediada pelos complexos estudados neste trabalho, foram realizados 

testes de clivagem deste DNA em diferentes tampões na concentração de 

10mM sendo estes: MES (pH 5.5 e 6.0), HEPES (pH 7.0, 7.5 e 8.0) e 

CHES (pH 9.0), na presença de 5μM dos complexos. Os tampões foram 

selecionados por sua estabilidade e inércia em reação, citados como 

“Good buffers” (Mash et al., 2003) . 

 

3.5 ANÁLISE DOS MODOS DE INTERAÇÃO 

3.5.1 Efeito da força iônica 

Os grupos fosfatos presentes nos nucleotídeos do DNA são 

carregados negativamente a pH 7,0 conferindo uma carga negativa a 

macromolécula, portanto é plausível sugerir que complexos metálicos que 

possam se comportar como catiônicos em solução sejam responsáveis por 

um aumento da interação entre estes e o DNA através de forças 

eletrostáticas, contribuindo para ligação e consequente clivagem do DNA 

pelos complexos (Domingos, 2003). Deste modo, para confirmar se a 

interação destas moléculas com o DNA se dava através de interações 

eletrostáticas, por diferença de carga, foi adicionado na reação o sal NaCl 

nas concentrações de 5, 10, 25 e 50mM. 
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É necessário ressaltar que existe a possibilidade de os íons de Cl-  

coordenarem com os centros metálicos dos complexos, diminuindo a 

atividade do complexo por outro motivo além da neutralização de cargas. 

Para excluir essa possível interferência foram realizados testes de força 

iônica substituindo o NaCl por LiClO4, já que o íon ClO4 se associa mais 

fracamente ao centro metálico do que o íon Cl-, neste ensaio foram 

utilizadas as mesmas concentrações do teste com NaCl, bem como a 

mesma concentração dos complexos (5μM). 

Além dessa coordenação comum do Cl- com os centros 

metálicos, sabe-se que complexos com centro metálico FeIIIZnII apontam 

uma capacidade de hidrolisar o DNA, logo sua atividade é dependente da 

formação de um nucleófilo ligado ao metal, sendo ainda mais necessário 

a exclusão da participação dos íons Cl-/ClO4
-
 na atividade destes 

complexos frente ao DNA. Todas as concentrações de NaCl e LiClO4 

foram testadas em reações com DNA na ausência dos complexos para 

descartar possível degradação da molécula causada por estes sais. 

 

3.5.2 Efeito dos ligantes de sulco 

O reconhecimento molecular de pequenas estruturas sintéticas ao 

DNA é fundamental para a biologia estrutural bem como para o 

desenvolvimento e aprimoramento de fármacos e moduladores da 

expressão gênica (Morávek et al., 2002; Terenzi et al., 2016).  

A ligação de pequenas moléculas por sulcos do DNA é um modo 

de associação intramolecular reversível caracterizado pela topografia e 

características químicas da molécula ligante (Kim e Nordén, 1993; 

Asatkar et al., 2017). Os sulcos maiores e menores diferem 

significativamente em tamanho, forma, hidratação, potencial 
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eletrostático, e posição de sítios para pontes de hidrogênio (Oguey et al., 

2010). A associação por um sulco ou outro pode depender de diversas 

circunstâncias, por exemplo, a ligação ao sulco maior do DNA é um 

processo entálpico, enquanto a interação ao sulco menor é um processo 

favorecido por efeitos entrópicos (Breslauer et al., 1987; Pages et al., 

2015). 

 Deste modo procurou-se determinar se a interação entre os 

complexos em estudo e o DNA se dava através do acesso de pelo menos 

um dos sulcos menor/maior do DNA. Para tal foram realizados ensaios 

na presença de ligantes conhecidos de ambos os sulcos, sendo estes a 

netropsina que se liga no sulco menor (Van Dyke et al., 1982) e o verde 

de metila ligante do sulco maior (Kim e Nordén, 1993). Para isso os 

ligantes (50μM) foram pré-incubados com o DNA tamponado (10mM 

HEPES, pH 7.0) por 30min antes da adição dos complexos. Após a adição 

dos complexos (5μM) a reação foi incubada por 8h a 50ºC. Ambos 

inibidores foram testados na ausência dos complexos e nenhuma 

clivagem de DNA superior ao controle (contendo somente DNA) foi 

observada. 

 

3.5.3 Interação com CT-DNA 

O dicroísmo circular (CD) é um fenômeno espectroscópico 

originado a partir da interação de moléculas quirais com a luz 

circularmente polarizadas à esquerda e à direita (Nakanishi, 1999). O 

espectro de absorção do DNA é analisado comumente em um intervalo 

de comprimento de onda entre 180-300nm, faixa na qual as bases de DNA 

absorvem luz. Esta absorção da luz circularmente polarizada para direita 
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e esquerda pelo DNA difere, sendo esta diferença chamada de CD 

(Johnson, 1996). 

O DNA em sua forma B (B-DNA) possui picos característicos de 

CD, sendo um negativo em 245nm resultante da helicidade direita deste 

DNA, e um pico positivo em 275nm devido ao empilhamento de bases 

(Nakanishi, 1999). Portanto, este método foi utilizado para verificar 

alterações na estrutura secundária do DNA.  

Os ensaios de CD foram realizados com o espectropolarímetro 

de CD modelo J-815 (Jasco, USA). Uma amostra de 200μM de CT-DNA 

em 10mM de tampão (HEPES pH 7,0) foi titulada com concentrações 

crescentes dos complexos na razão de [Complexo]/[DNA] de 0,05 a 1. As 

varreduras foram realizadas na faixa de 220 a 500nm, a 20ºC. Espectros 

contendo somente os complexos foram determinados na ausência de 

DNA, bem como somente na presença do solvente (acetonitrila) e nenhum 

sinal significativo foi encontrado. 

 

3.6 AVALIAÇÃO DO MECANISMO DE CLIVAGEM 

3.6.1 Efeito da clivagem na presença de um agente redutor 

Como um modo de analisar a possibilidade de modular a 

atividade dos complexos frente ao DNA foram realizados ensaios de 

clivagem na presença do agente redutor ascorbato de sódio. Essa 

possibilidade de incremento da atividade é sugerida desde que Fenton 

(1876) descreveu a geração de espécies reativas de oxigênio através de 

uma série de reações envolvendo agentes redutores e oxidantes com o íon 

Ferro (Fenton, 1876). Deste modo foram realizados ensaios de clivagem 

de DNA plasmidial com a concentração de 5μM dos complexos deixados 
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reagir por 1h a 37ºC na presença de 50μM de ascorbato de sódio  (Wende 

e Kulak, 2015). 

 

3.6.2 Efeito dos sequestradores de espécies reativas de oxigênio 

Como já comentado anteriormente, complexos metálicos são 

capazes de clivar o DNA por dois mecanismos distintos: oxidativo e/ou 

hidrolítico. Desde que Sigman e colaboradores (1979) propuseram que 

um complexo metálico pode clivar o DNA através da geração de espécies 

reativas de oxigênio, procura-se investigar o mecanismo de clivagem para 

um novo complexo. As espécies reativas de oxigênio podem ser formadas 

a partir da redução do oxigênio molecular, que pode resultar em danos ao 

DNA por uma clivagem oxidativa (Jiang et al., 2007; Butenko et al., 

2015; Raza et al., 2016). 

Para compreensão do mecanismo de clivagem do DNA (se por 

via hidrolítica ou oxidativa) pelos complexos analisados neste trabalho, 

foram adicionados às reações uma série de sequestradores de radicais 

livres, sendo estes DMSO (dimetil-sulfóxido) (0,4M) inibidor do radical 

hidroxila (OH●); KI (iodeto de potássio) (0,5mM), inibidor da geração de 

peróxidos (R-O-OH); e NaN3 (azida de sódio) (0,5mM) sequestrador de 

oxigênio singlete (1O2). A concentração dos complexos utilizada nestas 

reações foi de 5μM. Todos os sequestradores também foram testados na 

ausência dos complexos. 

 

3.6.3 Efeito da ausência de oxigênio 

Com o intuito de confirmar o mecanismo de clivagem apontado 

pelos ensaios de sequestradores de espécies reativas de oxigênio e 
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verificar qual a influência do oxigênio molecular na clivagem do DNA 

pelos complexos, foram realizados testes de clivagem, nas condições 

padrão, porém na ausência de oxigênio, em atmosfera de argônio.  

As soluções e misturas reacionais foram realizadas em uma 

“GloveBag”, sendo que estas foram desgaseificadas à vácuo e 

borbulhadas com argônio. Foi realizada também uma reação utilizando 

como agente de clivagem o complexo Fe-EDTA que tem a capacidade de 

oxidar a molécula do DNA apenas em aerobiose (Netto et al., 1996; Jeff, 

2016). Estas mesmas reações, incluindo o controle com Fe-EDTA, 

também foram realizadas na presença de oxigênio como um modo de 

comparar a clivagem do DNA pelos complexos nestas duas condições 

distintas. A concentração de complexo utilizada neste experimento foi de 

5μM. 

 

3.7 CINÉTICA DE CLIVAGEM DO DNA PLASMIDIAL 

A cinética de clivagem é um ponto chave para comparação de 

diferentes catalisadores quanto à sua eficiência. De modo geral as reações 

de cinética de clivagem foram realizadas conforme descrito: em um 

volume final de 120μL foram adicionados 2μg de DNA plasmidial em 

10mM de HEPES pH 7.0, em seguida foram adicionados 30μL dos 

complexos em diferentes concentrações (0.5, 1, 2.5, 5 e 10μM) e alíquotas 

de 20μL foram retiradas em diferentes tempos (0, 1, 2, 4, 6 e 8h) e 

submetidas a eletroforese em gel de agarose. As reações foram realizadas 

a 50°C ao abrigo da luz. Controles nas mesmas condições reacionais, mas 

na ausência dos complexos, foram utilizados para observar a degradação 

espontânea do DNA. As constantes cinéticas de clivagem (kobs) foram 

calculadas para cada concentração do complexo, tomando estas reações 
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como de pseudo primeira-ordem, onde há um excesso de catalisador 

(complexo) em relação do substrato (DNA). O valor de kobs foi obtido 

diretamente a partir do coeficiente angular das regressões lineares 

originadas do plote do logaritmo natural da quantidade da forma intacta 

de DNA em função do tempo de reação.  

 

3.8 INTERAÇÃO E CLIVAGEM DE OLIGONUCLEOTÍDEOS 

3.8.1 Clivagem direta de oligonucleotídeos 

Com o objetivo de buscar uma possível especificidade de 

clivagem dos complexos no que se refere a sequências nucleotídicas e 

estrutura do DNA uma série de testes foram realizados com a substituição 

do plasmídeo p-BSK-II por um oligonucleotídeo sintético como substrato 

(ATCG) (Figura 15). O oligonucleotídeo é composto por uma única fita 

que apresenta uma região auto-complementar de 42 nucleotídeos (21 pb), 

correspondendo a duas voltas completas de dupla hélice. Na extremidade 

5’ está ligado covalentemente o marcador fluorescente fluoresceína 

(FAM). Esta região de 21 pb possui duas subdivisões: uma rica em AT e 

outra em GC, além de uma região não pareada formada por 5 bases timina 

(hairpin). Utilizando essa molécula como substrato é possível verificar 

possíveis regiões preferenciais de clivagem pelos complexos. Além disso, 

o hairpin proporciona uma estrutura de fita simples diferente daquela 

encontrada na dupla-fita de DNA, agregando mais informações que 

podem ser obtidas a partir de ensaios de clivagem com este 

oligonucleotídeo.  
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Figura 15. Representação da sequência do oligonucleotídeo de ATCG utilizado 

neste trabalho. Em vermelho e verde destacam-se as regiões ricas em AT e GC, 

respectivamente. Em amarelo, localiza-se o hairpin loop de TTTTT. O FAM 

refere-se ao grupo fluorescente fluoresceína ligada à extremidade 5’-fosfato do 

DNA. 
 

Para estas reações uma amostra de oligonucleotídeo (2,5 

pmol/μL) foi tamponada (HEPES 10mM pH 7,0) e submetida ao 

aquecimento a 95ºC por 5min para a completa desnaturação de possíveis 

pareamentos inespecíficos de DNA. Em seguida, 7,5μL da amostra foram 

transferidos para os tubos de reação e mantidos em temperatura ambiente 

por 1h para permitir o correto anelamento do DNA. Por fim, o complexo 

(2,5μL) foi adicionado aos tubos e a reação foi mantida ao abrigo da luz 

por diferentes intervalos de tempo a 37ºC. Demais informações acerca das 

concentrações de complexo utilizadas, o tempo total de reação e os 

tempos das retiradas das alíquotas estão claramente discriminados nas 

figuras e suas respectivas legendas na seção 4 de Resultados e Discussão. 

Ao final da reação, uma mistura de 1μL de acetato de sódio (3M , pH 5,2) 

e 1μL de glicogênio (20mg mL-1) foram adicionadas às reações sendo, 

logo em seguida, adicionados mais 3x o volume corrigido da amostra (3 

x 12μL = 36μL) de etanol 100% com objetivo de iniciar o processo de 

precipitação do oligonucletídeo, finalizando assim a reação. As amostras 

foram então mantidas em precipitação em -20ºC por pelo menos 16h. Em 

seguida, o DNA precipitado foi isolado por centrifugação (4ºC, 16000 x 

g por 40min). O sobrenadante foi descartado e o precipitado foi lavado 

com 50μL de etanol 70% e re-centrifugado (4ºC, 16000 x g por 10min). 
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O etanol 70% foi evaporado em um concentrador a vácuo e o DNA 

precipitado foi ressuspendido em 5μL de tampão de amostra desnaturante 

(80% de formamida, 10mM de NaOH, 1mM de EDTA e 0,05% de azul 

de bromofenol).  

As amostras de DNA já ressuspendidas foram então submetidas 

à eletroforese vertical em gel de poliacrilamida desnaturante (16% 

acrilamida:bis-acrilamida 19:1, TBE 1x e 7M de ureia). O gel (42cm x 

33cm x 0,4mm) foi preparado em um volume total de 100mL e 

polimerizado com 0,6mL de persulfato de amônio (APS, 10% m/v) e 

60μL de TEMED entre duas placas de vidro. O gel foi submetido a uma 

pré-corrida eletroforética por ~1h a 50W (~1700V) em TBE 1x até que a 

temperatura do gel atingisse ~50ºC. Neste momento as amostras de DNA 

foram aquecidas por 3min a 95ºC para a completa desnaturação de 

possíveis pareamentos inespecíficos de DNA e 4μL (~20pmols de DNA) 

de amostra foram aplicados em cada poço. Um marcador tipo Maxam-

Gilbert A + G (Maxam, 1977) foi utilizado para identificar fragmentos 

terminados em A ou G. 

 A corrida eletroforética foi realizada com potência constante 

(50W) por pelo menos 150min. Em seguida, o gel ainda dentro das placas 

de vidro, foi digitalizado com ajuda do sistema de fotodocumentação 

FLA-9000 (Fuji) no modo de fluorescência específico para FAM. 

 

3.8.2 Clivagem direta na presença de um agente redutor 

Nos ensaios de clivagem direta de oligonucleotídeos também 

foram realizadas reações na presença do agente redutor ascorbato de sódio 

na concentração de 50μM. Este agente foi empregado como um modo de 

forçar a geração de espécies reativas de oxigênio através da redução do 
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centro metálico destes complexos. Deste modo, estas espécies reativas 

são capazes de oxidar a molécula de DNA, ampliando a fragmentação de 

algumas regiões, principalmente daquelas onde o complexo está 

interagindo com a molécula. Estas reações foram realizadas com o 

complexo FeZn-L2 nas concentrações de 10, 50 e 500μM. A utilização 

de apenas um complexo da série é devido ao fato do objetivo deste 

experimento: avaliar a possibilidade de os metais do centro metálico desta 

série gerarem espécies reativas de oxigênio capazes de oxidar moléculas 

de oligonucleotídeo quando na presença de um agente redutor. Os tempos 

de reação para este ensaio foram de 0, 2, 6 e 24h. A metodologia de 

clivagem, preparação de amostra, corrida eletroforética e análise de 

resultados segue a mesma descrita no item 3.8.1. 

 

3.8.3 Footprinting de DNA por Fe-EDTA 

Uma outra técnica que permite a identificação de regiões 

específicas de interação de pequenas moléculas com DNA é a 

metodologia de DNA footprinting (Jeff, 2016). Nesta metodologia, um 

agente capaz de clivar o DNA com baixa especificidade de sequência 

nucleotídica é desafiado a fragmentar uma molécula de sequência 

conhecida na presença de pequenas moléculas (como complexos 

metálicos) na tentativa de encontrar sítios específicos onde a clivagem 

pelo agente é diminuída. Esta metodologia fornece muitas informações 

acerca da especificidade de complexos metálicos com DNA, 

principalmente aqueles que não possuem a capacidade de clivar o 

oligonucleotídeo (Bailly et al., 2005; Jeff, 2016). 

Deste modo, neste trabalho foi avaliado a capacidade do agente 

Fe-EDTA de clivar o oligonucleotídeo ATCG na presença ou ausência 
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dos complexos FeZn e FeCu. O resultado é interpretado a partir da 

comparação do perfil de clivagem do Fe-EDTA na ausência e presença 

de diferentes concentrações de complexos de modo a identificar 

mudanças no perfil de fragmentação do oligonucleotídeo provocado pelo 

Fe-EDTA. As alterações observadas dentro deste contexto, como a 

diminuição da clivagem pelo Fe-EDTA por exemplo, é um indício da 

interação dos complexos ao DNA, pois a ligação destas pequenas 

moléculas ao oligonucleotídeo inibe e/ou dificulta a clivagem 

proporcionada pelo Fe-EDTA. Portanto, os sítios de clivagem de Fe-

EDTA que forem alterados na presença dos complexos estão próximos 

aos sítios de ligação destes complexos ao DNA. Desta forma, é possível 

verificar uma pegada (footprinting) no perfil de fragmentação da 

molécula (Figura 16). Os procedimentos utilizados nestes ensaios seguem 

o preconizado pela literatura (Kikuta et al., 2002) com modificações. 
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Figura 16. Representação de um gel de poliacrilamida desnaturante contendo 

amostras de um ensaio de footprinting de DNA por Fe-EDTA. A primeira 

canaleta possui somente o DNA tratado com o complexo Fe-EDTA. Junto a 

esta amostra seguem as amostras de DNA que foram tratadas com Fe-EDTA 

na presença de concentrações crescentes de um determinado ligante, como 

um complexo metálico. É possível perceber que com o aumento da 

concentração do ligante ocorre uma diminuição da clivagem de algumas 

bandas pelo Fe-EDTA. Estes locais de menor clivagem aparentam uma 

proteção do DNA pelo ligante, podendo inferir que estes são os sítios de 

interação destas moléculas com o DNA. Adaptado de Urbach e Waring, 

(Urbach e Waring, 2005). 

 

Para este experimento uma amostra de oligonucleotídeo 

(2,5pmols μL-1) foi tamponada com 10mM de HEPES (pH 7,0) e 

submetida ao aquecimento a 95ºC por 5 minutos para a completa 

desnaturação de possíveis pareamentos inespecíficos de DNA. Em 

seguida a amostra foi transferida para os tubos de reação e mantida em 
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temperatura ambiente por 1h para permitir o correto anelamento do DNA. 

Após o resfriamento das amostras os complexos em diferentes 

concentrações foram adicionados e mantidos por 30min a temperatura 

ambiente para formação do equilíbrio complexo-DNA. A reação de 

clivagem de DNA se inicia com a adição de 2μL de cada uma das 

seguintes soluções: Fe-EDTA (40mM), ascorbato de sódio (40mM) e 

H2O2 (2%) e deixados reagir por 90seg. Com a intenção de parar as 

reações foram adicionados após os 90seg 5μL de Tiuréia (0,5M). Em 

seguida foi adicionado à reação 1μL de glicogênio (20mg mL-1), 2,10μL 

de acetato de sódio (3M, pH 5,2) e 3x o volume corrigido da amostra de 

etanol 100% com o objetivo de iniciar o processo de precipitação do 

oligonucleotídeo, finalizando assim a reação. Todos os demais 

procedimentos para precipitação do oligonucleotídeo das amostras, 

ressuspensão, eletroforese e análise dos géis, segue o descrito no item 

3.8.1. 
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4 RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

4.1 CLIVAGEM DE DNA PLASMIDIAL 

4.1.1 Efeito da concentração dos complexos 

Os primeiros ensaios realizados com os complexos verificaram a 

atividade de clivagem do DNA plasmidial em diferentes concentrações, 

tempos e temperaturas. As primeiras reações foram realizadas em uma 

faixa de concentração de complexo entre 5 e 250μM, com tempos de 

incubação de 4, 8 e 16h à 37 e 50ºC (dados não mostrados). Com o 

resultado deste experimento foi possível observar que todos os complexos 

foram capazes de clivar o DNA plasmidial em concentrações menores que 

10μM; o uso de concentrações acima desta induziu a precipitação do 

DNA dificultando a avaliação de clivagem. Por este motivo os 

experimentos subsequentes não ultrapassaram uma concentração de 

10μM de complexo. Com base nestes ensaios iniciais foram encontradas 

as melhores condições experimentais, chegando a conclusão de que a 

concentração mais segura para ensaios posteriores, na presença de outros 

compostos, seria a de 5μM. O tempo de reação selecionado foi de 8h 

devido ao incremento de atividade dos complexos em comparação às 

reações de 4h e a integridade do DNA utilizado como controle na reação 

ser maior neste tempo do que 16h, na qual há uma maior clivagem 

espontânea. A temperatura que proporcionou a melhor condição para a 

clivagem do DNA pelos complexos foi de 50ºC, que apresentou um 

incremento de aproximadamente 2.37 vezes em relação à temperatura de 

37ºC  (Figuras 17 a 21). Portanto, as condições adotadas para os ensaios 

apresentados a seguir foram: temperatura de 50ºC, tempo de 8h e 

concentração de 0 a 10μM. 
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Figura 17. Clivagem do DNA plasmidial pelo complexo FeZn-L0 em diferentes 

concentrações. Condições reacionais: [DNA] = 330ng, ~25μM; [Tampão]= 

HEPES (10mM, pH 7.0); [Complexo] = 0,5 a 10μM; Temperatura = 50ºC; Tempo 

= 8h ao abrigo da luz. Resultados expressos como média ± desvio padrão de três 

experimentos independentes. 
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Figura 18. Clivagem do DNA plasmidial pelo complexo FeZn-L2 em diferentes 

concentrações. Condições reacionais: [DNA] = 330ng, ~25μM; [Tampão]= 

HEPES (10mM, pH 7.0); [Complexo] = 0,5 a 10μM; Temperatura = 50ºC; Tempo 

= 8h ao abrigo da luz. Resultados expressos como média ± desvio padrão de três 

experimentos independentes. 
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Figura 19. Clivagem do DNA plasmidial pelo complexo FeZn-L4 em diferentes 

concentrações. Condições reacionais: [DNA] = 330ng, ~25μM; [Tampão]= 

HEPES (10mM, pH 7.0); [Complexo] = 0,5 a 10μM; Temperatura = 50ºC; Tempo 

= 8h ao abrigo da luz. Resultados expressos como média ± desvio padrão de três 

experimentos independentes. 
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Figura 20. Clivagem do DNA plasmidial pelo complexo FeZn-L6 em diferentes 

concentrações. Condições reacionais: [DNA] = 330ng, ~25μM; [Tampão]= 

HEPES (10mM, pH 7.0); [Complexo] = 0,5 a 10μM; Temperatura = 50ºC; Tempo 

= 8h ao abrigo da luz. Resultados expressos como média ± desvio padrão de três 

experimentos independentes. 
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Figura 21. Clivagem do DNA plasmidial pelo complexo FeCu-Lc em diferentes 

concentrações. Condições reacionais: [DNA] = 330ng, ~25μM; [Tampão]= 

HEPES (10mM, pH 7.0); [Complexo] = 0,5 a 10μM; Temperatura = 50ºC; Tempo 

= 8h ao abrigo da luz. Resultados expressos como média ± desvio padrão de três 

experimentos independentes. 

 

Todos os complexos foram capazes de clivar o DNA de modo 

concentração-dependente, ou seja, a medida que a concentração de 

complexo foi aumentada no meio reacional aumentou também sua 

capacidade de clivar o DNA. Os complexos FeZn-L4, FeZn-L6 e FeCu-

Lc mostraram um perfil semelhante de atividade na primeira 

concentração testada (0,5μM), promovendo uma quebra simples no DNA 

superenovelado gerando aproximadamente 40% da forma circular aberta 

do DNA (FII). Já o complexo FeZn-L0 apresentou este mesmo potencial 

de clivagem apenas em sua maior concentração (10μM), sendo este então 

o complexo menos ativo da série. O complexo FeZn-L2 se mostrou como 

o mais ativo deles, gerando aproximadamente 60% de FII do DNA em 

sua menor concentração, enquanto a maior concentração utilizada neste 

ensaio (10μM) gerou aproximadamente 95% de quebra do DNA. Nesta 
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última concentração o potencial de clivagem dos complexos FeZn-L2 e 

FeZn-L4 foram muito semelhantes, porém, na concentração utilizada para 

os ensaios posteriores (5μM) como sendo a mais segura, sem 

possibilidade de precipitação de DNA, o complexo FeZn-L2 apresentou 

maior potencial de clivagem (~80%) enquanto o complexo FeZn-L4 

gerou ~65% de DNA circular aberto. 

O incremento nas cadeias carbônicas a partir do complexo FeZn-

L0 contribuiu para um aumento da atividade dos complexos no que se 

refere à clivagem de DNA como já discutido anteriormente. Esta maior 

reatividade dos complexos que possuem as caudas com o grupo amino na 

extremidade pode ser explicada pela diferença de carga entre este grupo, 

que quando protonado possui carga positiva, enquanto o DNA possui uma 

natureza aniônica, facilitando a formação do sistema complexo-DNA 

(Blackburn, 2006; Pages et al., 2015). 

 O aumento do número de átomos de carbono na cadeia não foi 

proporcional ao aumento da atividade dos complexos na clivagem do 

DNA plasmidial. Isto pode ser observado nos resultados de ensaio de 

clivagem onde o complexo que possui a cadeia com 2 carbonos (FeZn-

L2) é o que apresenta maior atividade, e não aqueles que possuem as 

maiores cadeias carbônicas. Isto pode se dar por uma facilidade deste 

complexo com menor cadeia de interagir com o DNA sem que haja um 

impedimento estérico devido ao tamanho de sua estrutura. Além disso, as 

cadeias maiores (4 ou 6 carbonos) podem conduzir o grupo amino 

próximo ao nucleófilo, e uma interação entre estes grupos podem 

diminuir a atividade do complexo na clivagem do DNA (Camargo, 2013). 

Ensaios de cinética de clivagem são capazes de demonstrar com mais 

facilidade o efeito deste incremento das cadeias de carbono com grupos 
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amino na interação e clivagem do DNA, já que estas alterações de 

segunda esfera de coordenação parecem não somente alterar a atividade 

de clivagem, mas também a afinidade dos complexos pelo DNA. Isto é 

de extrema importância para a manutenção e estimulação de uma 

atividade de clivagem sítio-específica, como já comentado por outros 

autores que trabalharam com complexos similares (Neves et al., 1996; 

Jovito, 2010; Peralta et al., 2010; Camargo, 2013). 

 

4.1.2 Efeito do pH 

O pH do meio racional pode alterar o modo como a clivagem de 

DNA por complexos metálicos ocorre, tendo em vista que complexos 

metálicos que tendem a um mecanismo hidrolítico sofrem grande 

alteração de atividade em pH diferentes. Sendo os complexos utilizados 

neste trabalho derivados do complexo metálico FeZnOH, (Peralta et al., 

2010) que cliva o DNA por um mecanismo hidrolítico, faz-se necessário 

a análise da atividade destes em função do pH (Camargo et al., 2010b; 

Camargo et al., 2010d; Massoud et al., 2014). O teste foi realizado apenas 

com os complexos FeZn-L2, tendo em vista que a única alteração nos 

complexos com este centro metálico é a inserção da cadeia carbônica, e 

FeCu-Lc, já que este complexo pode apresentar um mecanismo de 

clivagem diferente devido a presença do íon cobre em substituição ao 

zinco dos demais complexos. Os resultados mostram que a atividade de 

ambos os complexos possui uma dependência à variação de pH, com uma 

atividade ótima em pH 7.0. O complexo FeZn-L2, quando analisada sua 

atividade em função do pH apresentou um perfil de sino, como pode ser 

observado na Figura 22. Este comportamento concorda com o perfil 
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observado para a hidrólise do éster de fosfato 2,4-BDNPP, utilizado como 

mimético da ligação fosfodiéster (Camargo, 2013). 
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Figura 22. Clivagem de DNA plasmidial pelo complexo FeZn-L2 com variação 

de pH. Condições reacionais: [DNA] = 330ng, ~25μM; [Tampão] = 10mM; 

(MES pH 5.5 a 6.0; HEPES pH 7.0 a 8.0; e CHES pH 9.0); [Complexo FeZn-L2] 

= 5μM; Temperatura = 50ºC; Tempo = 8h ao abrigo da luz. Resultados expressos 

como média ± desvio padrão de três experimentos independentes. 

 

O resultado de ensaio de pH é um primeiro indicativo de que o 

mecanismo de clivagem de DNA pode se assemelhar aquele proposto por 

Camargo (2013) para a hidrólise do substrato artificial 2,4-BDNPP 

(Figura 23). No referido trabalho foi sugerido que o substrato coordena-

se com o ZnII e uma molécula de água ligada ao FeIII sofre uma 

desprotonação gerando um íon hidróxido que promove o ataque 

nucleofílico ao átomo de fósforo da ligação fosfodiéster (Camargo, 2013). 

O resultado de pH sugere um mecanismo hidrolítico para estes 

complexos, uma vez que complexos metálicos que possuem este 

mecanismo apresentam grandes alterações de potencial de clivagem com 
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a mudança de espécies tamponantes, como mostrado neste experimento. 

Ensaios subsequentes com sequestradores de espécies reativas de 

oxigênio e em atmosfera de argônio irão buscar a confirmação deste 

mecanismo.  

 
Figura 23. Proposta do mecanismo de hidrólise do 2,4-BDNPP pelo complexo 

FeZn-L4. Na primeira etapa o substrato coordena-se ao centro de ZnII pelo 

deslocamento de uma molécula de água. Em seguida o íon hidróxido presente no 

centro de FeIII atua como nucleófilo, atacando o átomo de fósforo do substrato, 

ocorrendo então a clivagem da ligação fosfodiéster e a consequente liberação do 

2,4-dinitrofenolato. O monoéster, 2,4-dinitrofenilfosfato, permanece coordenado 

ao complexo, podendo ser deslocado pela presença de excesso do substrato 2,4-

BDNPP, reiniciando o processo catalítico. Retirado de Camargo (2013). 

 

Foi realizado também o ensaio de clivagem de DNA plasmidial 

com alteração do meio tamponante na presença do complexo FeCu-Lc. 

Como já mencionado, pelo fato da substituição do zinco por cobre deste 

centro metálico, faz-se necessário a caracterização do perfil de atividade 
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deste complexo em diferentes faixas de pH. O resultado deste ensaio está 

apresentado na Figura 24. 
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Figura 24. Clivagem de DNA plasmidial com variação de pH. Condições 

reacionais: [DNA] = 330ng, ~25μM; [Tampão] = 10mM; (MES pH 5.5 a 6.0; 

HEPES pH 7.0 a 8.0; e CHES pH 9.0); [Complexo FeCu-Lc] = 5μM; 

Temperatura = 50ºC; Tempo = 8h ao abrigo da luz. Resultados expressos como 

média ± desvio padrão de três experimentos independentes. 

 

O resultado do ensaio com o complexo FeCu-Lc mostra também 

uma atividade dependente de pH, porém apresentando um perfil diferente 

do complexo FeZn-L2. Esta diferença pode ser resultante de um 

mecanismo diferente de clivagem devido à presença do íon cobre, que 

pode alterar as espécies moleculares envolvidas no processo de catálise. 

Além disso, metais de transição, como o CuII, podem gerar espécies 

reativas de oxigênio através de reações tipo Fenton, clivando o DNA 

através de um mecanismo oxidativo (Asatkar et al., 2017). O mecanismo 

de clivagem deste complexo, assim como dos demais, foram 

caracterizados e estão mostrados em ensaios subsequentes. Todavia, este 
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complexo, assim como o complexo FeZn-L2, apresentou sua atividade 

ótima em pH 7.0, o qual foi adotado para todos os ensaios posteriores. 

 

4.2 ANÁLISE DOS MODOS DE INTERAÇÃO 

4.2.1 Efeito da força iônica 

Um dos modos de interação entre pequenas moléculas com o 

DNA corresponde às interações interações eletrostáticas. Tendo em vista 

que, nas condições reacionais utilizadas neste trabalho os grupos fosfato 

da ligação fosfodiéster apresentam-se carregados negativamente 

(Domingos, 2003), interações eletrostáticas podem ser um dos 

mecanismos responsáveis pela ligação dos complexos utilizados neste 

trabalho com o DNA. Ao neutralizar estas cargas com a adição de agentes 

externos é sugerido que esta afinidade possa ser modulada. Além disso, 

nos complexos que possuem a cadeia carbônica (FeZn-L2, L4, L6 e FeCu-

Lc) encontram-se grupos amino, que no meio reacional em pH 7.0 

apresentam-se desprotonados, assumindo uma carga catiônioca 

contribuindo para existência de interações iônicas entre estes e o DNA, 

que neste mesmo meio reacional possui um caráter aniônico (Camargo, 

2013). Deste modo, foram realizadas reações de clivagem na presença dos 

sais NaCl e LiClO4, com a intenção de neutralizar estas cargas que podem 

estar envolvidas no processo de catálise, diminuindo esta interação 

quando presente. 

Os resultados da clivagem do DNA pelos complexos FeZn-L0, 

FeZn-L2, FeZn-L4, FeZn-L6 e FeCu-Lc na concentração de 5μM sob 

diferentes concentrações de NaCl estão mostrados nas Figuras 25 a 29. 

Os resultados mostram que com o aumento gradativo da concentração de 

NaCl (5 a 50mM) no meio reacional, há uma diminuição parcial da 
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clivagem do DNA por todos os complexos. O complexo FeZn-L0 

apresentou uma diminuição de ~77% de clivagem na presença de 50 mM 

de NaCl quando comparado com a reação padrão de clivagem (sem a 

presença do sal). Os complexos FeZn-L2 e FeZn-L4 apresentaram ~80% 

de inibição, e os complexos FeZn-L6 e FeCu-Lc diminuíram sua 

atividade em ~75% nesta mesma concentração de NaCl. 
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Figura 25. Clivagem do DNA plasmidial pBSK-II pelo complexo FeZn-L0 em 

função de diferentes concentrações de NaCl. Condições reacionais: [DNA] = 

330ng, ~ 25μM; [Tampão] = Hepes (10mM, pH 7,0); [complexo] = 5μM; [NaCl] 

= 5-10mM; Temperatura = 50ºC; Tempo = 8h ao abrigo de luz. Resultados 

expressos como média ± desvio padrão de três experimentos independentes. 
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Figura 26. Clivagem do DNA plasmidial pBSK-II pelo complexo FeZn-L2 em 

função de diferentes concentrações de NaCl. Condições reacionais: [DNA] = 

330ng, ~ 25μM; [Tampão] = Hepes (10mM, pH 7,0); [complexo] = 5μM; [NaCl] 

= 5-10mM; Temperatura = 50ºC; Tempo = 8h ao a abrigo de luz. Resultados 

expressos como média ± desvio padrão de três experimentos independentes. 
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Figura 27. Clivagem do DNA plasmidial pBSK-II pelo complexo FeZn-L4 em 

função de diferentes concentrações de NaCl. Condições reacionais: [DNA] = 

330ng, ~ 25μM; [Tampão] = Hepes (10mM, pH 7,0); [complexo] = 5μM; [NaCl] 

= 5-10mM; Temperatura = 50ºC; Tempo = 8h ao abrigo de luz. Resultados 

expressos como média ± desvio padrão de três experimentos independentes. 
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Figura 28. Clivagem do DNA plasmidial pBSK-II pelo complexo FeZn-L6 em 

função de diferentes concentrações de NaCl. Condições reacionais: [DNA] = 

330ng, ~ 25μM; [Tampão] = Hepes (10mM, pH 7,0); [complexo] = 5μM; [NaCl] 

= 5-10mM; Temperatura = 50ºC; Tempo = 8h ao abrigo de luz. Resultados 

expressos como média ± desvio padrão de três experimentos independentes. 
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Figura 29. Clivagem do DNA plasmidial pBSK-II pelo complexo FeZn-L0 em 

função de diferentes concentrações de NaCl. Condições reacionais: [DNA] = 

330ng, ~ 25μM; [Tampão] = Hepes (10mM, pH 7,0); [complexo] = 5μM; [NaCl] 

= 5-10mM; Temperatura = 50ºC; Tempo = 8h ao abrigo de luz. Resultados 

expressos como média ± desvio padrão de três experimentos independentes. 



88 

 

Os íons de Na+ tendem a estabilizar a conformação do DNA, 

reduzindo a repulsão dos grupos fosfato carregados negativamente 

(Altmann, 1889; Blackburn, 2006), podendo assim diminuir a interação 

do complexo ao fosfato dificultando o processo de catálise, o que pode 

ser observado nestes resultados. Além disso, os complexos que possuem 

a cadeia carbônica com amina tiveram resultados semelhantes aos já 

encontrados para a hidrólise do 2,4-BDNPP, onde a amina carregada na 

cadeia carbônica contribui positivamente para a estabilização do grupo 

fosfato no sítio catalítico (Camargo, 2013). A diminuição da clivagem do 

DNA plasmidial pelos complexos também ocorreu quando o NaCl foi 

substituído por LiClO4 (Figuras 30 a 34 e Tabela 1). Isso reforça o 

pressuposto de que os íons Na+ possuem o papel fundamental de 

neutralização e estabilização das cargas do DNA. Além disso, indica que 

os íons Cl-/ClO4
-
 não atuam diretamente no processo de catálise, ou 

interferem na reação catalítica. A relação entre o aumento da 

concentração de Na+ e a diminuição do potencial de clivagem dos 

complexos já foi visualizado para complexos similares (Camargo et al., 

2015), como para o FeZnOH de Peralta e colaboradores (2010), e também 

para complexos diferentes (Auras et al., 2016), e parece corroborar com 

o mecanismo de hidrólise do substrato 2,4-BDNPP (Peralta et al., 2010; 

Camargo, 2013). 
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Figura 30. Clivagem do DNA plasmidial pBSK-II pelo complexo FeZn-L0 em 

função de diferentes concentrações de LiClO4. Condições reacionais: [DNA] = 

330ng, ~ 25μM; [Tampão] = Hepes (10mM, pH 7,0); [complexo] = 5μM; 

[LiClO4] = 5-10mM; Temperatura = 50ºC; Tempo = 8h ao abrigo de luz. 

Resultados expressos como média ± desvio padrão de três experimentos 

independentes. 
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Figura 31. Clivagem do DNA plasmidial pBSK-II pelo complexo FeZn-L2 em 

função de diferentes concentrações de LiClO4. Condições reacionais: [DNA] = 

330ng, ~ 25μM; [Tampão] = Hepes (10mM, pH 7,0); [complexo] = 5μM; 

[LiClO4] = 5-10mM; Temperatura = 50ºC; Tempo = 8h ao abrigo de luz. 
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Resultados expressos como média ± desvio padrão de três experimentos 

independentes. 
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Figura 32 . Clivagem do DNA plasmidial pBSK-II pelo complexo FeZn-L4 em 

função de diferentes concentrações de LiClO4. Condições reacionais: [DNA] = 

330ng, ~ 25μM; [Tampão] = Hepes (10mM, pH 7,0); [complexo] = 5μM; 

[LiClO4] = 5-10mM; Temperatura = 50ºC; Tempo = 8h ao abrigo de luz. 

Resultados expressos como média ± desvio padrão de três experimentos 

independentes. 
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Figura 33. Clivagem do DNA plasmidial pBSK-II pelo complexo FeZn-L6 em 

função de diferentes concentrações de LiClO4. Condições reacionais: [DNA] = 

330ng, ~ 25μM; [Tampão] = Hepes (10mM, pH 7,0); [complexo] = 5μM; 

[LiClO4] = 5-10mM; Temperatura = 50ºC; Tempo = 8h ao abrigo de luz. 

Resultados expressos como média ± desvio padrão de três experimentos 

independentes. 
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Figura 34 . Clivagem do DNA plasmidial pBSK-II pelo complexo FeZn-L0 em 

função de diferentes concentrações de LiClO4. Condições reacionais: [DNA] = 

330ng, ~ 25μM; [Tampão] = Hepes (10mM, pH 7,0); [complexo] = 5μM; 

[LiClO4] = 5-10mM; Temperatura = 50ºC; Tempo = 8h ao abrigo de luz. 
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Resultados expressos como média ± desvio padrão de três experimentos 

independentes. 

 

Tabela 1. Comparação da inibição da atividade de clivagem pelos complexos 

FeZn-L0, FeZn-L2, FeZn-L4, FeZn-L6 e FeZn-Lc quando expostos as maiores 

concentrações de NaCl e LiClO4 testadas (50mM). 

Complexo Inibição de clivagem por  

NaCl (%) 

Inibição de clivagem por  

LiClO4 (%) 

FeZn-L0 ±77 ±71 

FeZn-L2 ±80 ±81 

FeZn-L4 ±80 ±82 

FeZn-L6 ±75 ±79 

FeZn-Lc ±75 ±82 

 

4.2.2 Efeito dos ligantes de sulco 

Outra abordagem para avaliar o modo de interação dos 

complexos metálicos à estrutura do DNA é através da adição de ligantes 

de sulcos maior ou menor à reação de clivagem. Estes ligantes bloqueiam 

o acesso dos complexos a estes sulcos, possibilitando a determinação do 

possível sítio de ligação dos complexos ao DNA Os resultados de 

clivagem do DNA plasmidial na presença dos ligantes de sulco maior e 

menor estão dispostos nas Figuras 35 a 39. Os dados mostram que o 

complexo FeZn-L0, que não possui a cadeia carbônica como alteração em 

sua segunda esfera de coordenação, teve uma maior inibição da clivagem 

quando utilizado o ligante de sulco menor netropsina, indicando que este 

complexo pode atuar principalmente acessando o DNA através do 
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mesmo, enquanto a utilização do ligante de sulco maior verde de metila 

não afetou significativamente a clivagem deste complexo. O mesmo foi 

visto por Peralta (2010), onde o ligante de sulco maior também não 

mostrou alteração do potencial de clivagem do complexo FeZnOH 

(Peralta et al., 2010), resultados que também foram observados com 

complexos que possuem ligantes semelhantes (Camargo et al., 2010).  

Por outro lado o complexo FeZn-L2, que possui a cadeia com 

dois carbonos, teve sua clivagem parcialmente inibida por ambos ligantes 

de sulco, indicando que este complexo não possui especificidade quanto 

aos sulcos, mas que seja necessária a interação com um destes para que o 

processo de clivagem ocorra. Os complexos FeZn-L4 e FeZn-L6, que 

possuem as cadeias com quatro e seis carbonos respectivamente, tiveram 

uma inibição maior da clivagem quando utilizado o verde de metila, 

ligante de sulco maior, sugerindo que estes complexos, por possuírem 

uma maior cadeia de carbono, acessam o DNA preferencialmente pelo 

sulco maior. O empilhamento de bases nitrogenadas no sulco maior do 

DNA aparenta expor principalmente o N-7 de purinas, e alguns metais de 

transição, como o Cu, o Zn e o Ti, já foram caracterizados como ligantes 

evidentes destes grupos nitrogenados nestas regiões do DNA (Barton, 

1994). O complexo FeCu-Lc não teve sua clivagem alterada na presença 

dos ligantes, sugerindo que este complexo não apresenta preferência 

quanto aos sulcos para acessar o DNA. 
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Figura 35. Clivagem do DNA plasmidial pBSK-II pelo complexo FeZn-L0, na 

presença dos diferentes ligantes de sulcos do DNA, netropsina (Net) ou verde de 

metila (VM). Condições reacionais: [DNA] = 330ng, ~ 25μM; [Tampão] = Hepes 

(10 mM, pH 7,0); [complexo] = 5μM; [Net] ou [VM] = 50μM; Temperatura = 

50ºC; Tempo = 8h ao abrigo de luz. Resultados expressos como média ± desvio 

padrão de três experimentos independentes. 

- -

+ 
N
E
T

+ 
V
M

0

20

40

60

80

100

FII

FI

[FeZn-L2]

FII

FI

F
o

rm
a
 d

o
 D

N
A

 p
la

s
m

id
ia

l 
(%

)

 
Figura 36. Clivagem do DNA plasmidial pBSK-II pelo complexo FeZn-L2, na 

presença dos diferentes ligantes de sulcos do DNA, netropsina (Net) ou verde de 

metila (VM). Condições reacionais: [DNA] = 330ng, ~ 25μM; [Tampão] = Hepes 

(10 mM, pH 7,0); [complexo] = 5μM; [Net] ou [VM] = 50μM; Temperatura = 

50ºC; Tempo = 8h ao abrigo de luz. Resultados expressos como média ± desvio 

padrão de três experimentos independentes. 
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Figura 37. Clivagem do DNA plasmidial pBSK-II pelo complexo FeZn-L4, na 

presença dos diferentes ligantes de sulcos do DNA, netropsina (Net) ou verde de 

metila (VM). Condições reacionais: [DNA] = 330ng, ~ 25μM; [Tampão] = Hepes 

(10 mM, pH 7,0); [complexo] = 5μM; [Net] ou [VM] = 50μM; Temperatura = 

50ºC; Tempo = 8h ao abrigo de luz. Resultados expressos como média ± desvio 

padrão de três experimentos independentes. 
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Figura 38. Clivagem do DNA plasmidial pBSK-II pelo complexo FeZn-L6, na 

presença dos diferentes ligantes de sulcos do DNA, netropsina (Net) ou verde de 

metila (VM). Condições reacionais: [DNA] = 330ng, ~ 25μM; [Tampão] = Hepes 

(10 mM, pH 7,0); [complexo] = 5μM; [Net] ou [VM] = 50μM; Temperatura = 

50ºC; Tempo = 8h ao abrigo de luz. Resultados expressos como média ± desvio 

padrão de três experimentos independentes. 
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Figura 39. Clivagem do DNA plasmidial pBSK-II pelo complexo FeCu-Lc, na 

presença dos diferentes ligantes de sulcos do DNA, netropsina (Net) ou verde de 

metila (VM). Condições reacionais: [DNA] = 330ng, ~ 25μM; [Tampão] = Hepes 

(10 mM, pH 7,0); [complexo] = 5μM; [Net] ou [VM] = 50 μM; Temperatura = 

50 ºC; Tempo = 8 horas ao abrigo de luz. Resultados expressos como média ± 

desvio padrão de três experimentos independentes. 

 

A interação com sulco menor e a intercalação são os principais 

modos de associação não covalente de pequenas moléculas ao DNA, a 

qual na maioria das vezes é favorecida pelas diferenças de carga. Além 

disso, estas interações podem depender das condições do ambiente da 

reação, como temperatura, pH, força iônica e até mesmo a sequência de 

bases do DNA, já que as interação com sulco menor parecem ser 

favorecidas por regiões ricas em A-T (Barton et al., 1986; Pages et al., 

2015), por isso se faz necessário a realização de outros ensaios que 

possam indicar com mais precisão os modos de interação dos complexos 

metálicos com DNA. 
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4.2.3 Interação com CT-DNA 

O terceiro modo de avaliar o mecanismo de interação dos 

complexos ao DNA foi realizado através da espectroscopia de dicroísmo 

circular (CD). Por meio desta técnica é possível analisar algumas 

mudanças na estrutura secundária de CT-DNA, através do 

acompanhamento de alterações de bandas características do DNA que 

indicam o empilhamento de bases e a helicidade direta da dupla-fita. Os 

resultados destes ensaios são apresentados nas Figuras 40 a 44 e 

demonstram que, com a adição de concentrações crescentes dos 

complexos ao CT-DNA (200 μM) na razão [Complexo]/[DNA] de 0,1 a 

1, as alterações no sinal de CD das bandas típicas 275 e 245 nm 

mantiveram-se semelhantes para todos os complexos, sendo que com o 

aumento da concentração destes a intensidade de ambas foi reduzida. 

Ensaios paralelos utilizando somente o solvente dos complexos não 

provocaram alterações no espectro de CD, demostrando, portanto, não se 

tratar de um simples efeito de diluição. 
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Figura 40. Espectro de dicroísmo circular de DNA na presença de concentrações 

crescentes do complexo FeZn-L0. Condições reacionais: [CT-DNA] = 200μM; 

[Tampão] = 10mM de HEPES pH 7,0; [complexo] = 0 a 181μM; Temperatura = 

20ºC. 
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Figura 41. Espectro de dicroísmo circular de DNA na presença de concentrações 

crescentes do complexo FeZn-L2. Condições reacionais: [CT-DNA] = 200μM; 

[Tampão] = 10mM de HEPES pH 7,0; [complexo] = 0 a 181μM; Temperatura = 

20ºC. 
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Figura 42. Espectro de dicroísmo circular de DNA na presença de concentrações 

crescentes do complexo FeZn-L4. Condições reacionais: [CT-DNA] = 200μM; 

[Tampão] = 10mM de HEPES pH 7,0; [complexo] = 0 a 181μM; Temperatura = 

20ºC. 
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Figura 43. Espectro de dicroísmo circular de DNA na presença de concentrações 

crescentes do complexo FeZn-L6. Condições reacionais: [CT-DNA] = 200μM; 

[Tampão] = 10mM de HEPES pH 7,0; [complexo] = 0 a 181μM; Temperatura = 

20ºC. 
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Figura 44. Espectro de dicroísmo circular de DNA na presença de concentrações 

crescentes do complexo FeCu-Lc. Condições reacionais: [CT-DNA] = 200μM; 

[Tampão] = 10mM de HEPES pH 7,0; [complexo] = 0 a 181μM; Temperatura = 

20ºC. 

 

Estes resultados indicam que todos os complexos são capazes de 

alterar a estrutura secundária do DNA de modo semelhante. A diminuição 

da intensidade das típicas bandas do DNA em 275 e 245 nm mostra o 
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oposto das alterações provocadas no DNA quando submetidos a este 

experimento na presença de moléculas intercalantes como o brometo de 

etídeo (Parodi, 1975) ou azul de metileno (Norden, 1982). Estas 

moléculas tendem a aumentar a intensidade do sinal de CD de pelo menos 

uma destas bandas (Tavakolyanpour et al., 2016), diferente dos resultados 

encontrados neste trabalho. Ao analisar cada banda percebe-se que a 

ligação dos complexos diminui a helicidade direita do DNA, resultando 

em uma perda de torção deste, o que consequentemente altera também o 

empilhamento de bases (Nakanishi, 1999). Estas alterações também já 

foram reportadas em estudos com complexos que interagem com o DNA 

majoritariamente através dos sulcos do que por intercalação (Dehkordi, 

2011; Derakhshankhah, 2012; Shahabadi, 2014).  

Estes resultados, em conjunto com os demais encontrados nesta 

seção de avaliação dos modos de interação, sugerem que todos os 

complexos são capazes de se ligar ao DNA por modos semelhantes. Esta 

interação parece ser favorecida por diferenças de cargas entre os 

complexos e o DNA como apresentado no item 4.2.1. Além disso, os 

resultados de ensaio de clivagem na presença de ligantes de sulco indicam 

que os complexos acessam o DNA através de um dos sulcos, excetuando-

se o complexo FeCu-Lc que não apresentou uma preferência de interação 

por um destes. De um modo geral, sugere-se que estes complexos são 

capazes de interagir com o DNA através de interações eletrostáticas, 

acessando e clivando o DNA através dos sulcos, onde as ligações 

fosfodiéster e as bases nitrogenadas estão mais expostas, o que facilita a 

clivagem (Pages et al., 2015). 
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4.3 AVALIAÇÃO DO MECANISMO DE CLIVAGEM 

Alguns complexos metálicos possuem a capacidade de clivar o 

DNA por um mecanismo oxidativo através da geração de espécies 

reativas de oxigênio na presença de um co-reagente (redutor; ditiotreitol 

e oxidante; H2O2), fazendo-se necessária a investigação do mecanismo de 

clivagem para um novo complexo. Quando há tanto um redutor como um 

oxidante, a reação tipo-Fenton (abaixo) é a principal via utilizada na 

clivagem oxidativa do DNA (Fenton, 1876). Nestes casos, o metal 

reduzido (no exemplo FeII) reage com H2O2 gerando como ERO o radical 

hidroxila (●OH) que é um forte oxidante (Halliwell, 2007; Chitrapriya et 

al., 2015). 

 

Esquema 1 

FeII + H2O2 → FeIII + ●OH + OH- 

 

Na presença somente de um agente redutor (o ascorbato neste 

exemplo), o mecanismo sofre algumas alterações, onde o metal é reduzido 

pelo agente redutor o qual reage com o oxigênio molecular gerando como 

ERO o radical ânion superóxido (O2
●-), que rapidamente dismuta a H2O2 

e participa na geração de ●OH. 

 

Esquema 2 

FeIII + Ascorbato → FeII + ERO 

FeII + O2 → FeIII + O2
●- 

2O2
●- + 2H+ → H2O2 + O2 

FeII + H2O2 → FeIII + ●OH + OH- 
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O FeIII pode também gerar ERO mesmo na presença somente de 

H2O2 (Pecci et al., 1997), sendo que o FeIII reage com o H2O2 gerando 

uma espécie tipo metal-peróxido. Este por sua vez reage com outra 

molécula de H2O2 formando um equivalente de FeII e o próprio radical 

OH●.  

 

Esquema 3 

FeIII + H2O2 → FeIII-HO2
● + H+ 

FeIII-HO2
● + H2O2 → FeII + O2 + ●OH + H2O 

FeII + H2O2 → FeIII + ●OH + OH- 

 

Deste modo, alguns complexos que necessitam de um co-

reagente para que o processo de clivagem ocorra irão apresentar uma 

mecansimo oxidativo. Esse co-reagente pode ser um oxidante como o 

H2O2 ou KHSO5 (Sreedhara et al., 2000; Patwardhan e Cowan, 2001; 

Chitrapriya et al., 2015) ou um redutor como o ascorbato, 3-ácido 

mercaptopropanóico ou ditiotreitol  (Jin et al., 2007; García-Giménez et 

al., 2009; Gómez-García et al., 2016). Em alguns casos é necessário a 

presença de ambos co-reagentes na reação (oxidante e redutor) (Gómez-

García et al., 2016). 

 

4.3.1 Efeito da clivagem na presença de um agente redutor 

Como um modo de avaliar se a atividade dos complexos pode ser 

modulada na presença de um co-reagente, neste caso o ascorbato de sódio, 

foram realizadas reação de clivagem com todos os complexos em estudo 

na presença de 50μM de ascorbato de sódio em um tempo de incubação 

de 1h a 37ºC. O tempo de reação e temperatura deste ensaio diferiram 
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daqueles padrões (8h a 50ºC) devido aos resultados de clivagem 

encontrados para os complexos nestas condições experimentais. Os dados 

de clivagem estão apresentados na Figura 45. 
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Figura 45. Clivagem do DNA plasmidial pBSK-II na presença de agente redutor. 

Condições reacionais: [DNA] = 330ng, ~ 25μM; [Tampão] = Hepes (10mM, pH 

7,0); [complexos] = 5μM; [Ascorbato] = 50μM; Temperatura = 37ºC; Tempo = 

1h ao abrigo de luz. Resultados expressos como média ± desvio padrão de três 

experimentos independentes. 

 

Com base neste experimento foi possível perceber que os 

complexos são capazes de ter sua atividade modulada na presença de um 

agente externo, como no caso do ascorbato de sódio. É possível propor 

neste caso que o ascorbato atue reduzindo o FeIII
 para FeII e gere espécies 

reativas de oxigênio através de reações de Fenton (Fenton, 1876), 

conforme apresentado no esquema 2 do item 4.3. O mesmo mecanismo 

vale para o complexo com centro metálico FeCu, onde o CuII inicia a 

reação a partir da redução pelo ascorbato. 
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Estes resultados apontam um possível controle do incremento de 

atividade destes complexos, sendo possível aumentar em até nove vezes 

a atividade de clivagem em um tempo curto de reação (1h). Esta 

abordagem se torna interessante para o emprego destes complexos em 

metodologias que requerem uma clivagem relativamente alta de DNA 

para avaliação de interação drogas-DNA, por exemplo, como a técnica de 

DNA footprinting (Jain e Tullius, 2008; Jeff, 2016). 

Vale ressaltar que os complexos aqui utilizados são capazes 

também de clivar o DNA plasmidial na ausência de um co-reagente, não 

excluindo a possibilidade de estes agirem no DNA através de um 

mecanismo de hidrólise. A geração de espécies reativas de oxigênio neste 

ensaio na presença de um agente redutor foi ocasionada por meio de um 

“artefato”, forçando a oxidação da molécula. 

 

4.3.2 Efeito dos sequestradores de espécies reativas de oxigênio 

Conforme observado no ensaio de clivagem na presença de um 

agente redutor, os complexos foram capazes de clivar o DNA com grande 

eficiência na presença de ascorbato. Todavia, como já visto em ensaios 

anteriores, na ausência deste também há uma alta atividade de clivagem. 

No entanto, por não necessitar de um co-reagente para que a clivagem 

ocorra um mecanismo hidrolítico pode ser sugerido erroneamente para 

estes complexos, já que alguns são capazes de sofrer diferentes processos 

redox sem a participação de co-reagentes gerando espécies reativas ou 

oxidando diretamente a molécula de  DNA (Melvin et al., 2001; 

Maheswari et al., 2008; Tan et al., 2009; Roy et al., 2016). Em alguns 

casos há também a participação de mecanismos mistos de clivagem 

(Peralta et al., 2010). Por isso é necessário verificar o efeito que os 
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sequestradores de espécies reativas de oxigênio podem causar na 

atividade dos complexos, mesmo na ausência de co-reagentes, pois 

existem outros modos de geração de EROs. 

Quando os ensaios de clivagem de DNA plasmidial foram 

realizados na presença de sequestradores de EROs, observou-se 

evidências que apontam um mecanismo hidrolítico de clivagem (Figuras 

46 a 50), pois nenhum dos sequestradores foi capaz de inibir a clivagem 

de DNA mediada pelos complexos. Todos os resultados obtidos até aqui 

sugerem que os complexos de FeZn com alteração em sua segunda esfera 

de coordenação, embora sejam muito mais reativos que o complexo 

modelo FeZnOH (Peralta et al., 2010), permaneceram com seu 

mecanismo de hidrólise de DNA inalterado. Este efeito é muito 

significante, pois reforça a validade da proposta levantada por estes 

complexos: aumento da atividade sem que mecanismo seja afetado. Além 

disso, é possível afirmar também até o momento que o complexo FeCu-

Lc, apesar de ter uma alteração no segundo metal do sítio ativo, não sofreu 

alterações quanto ao mecanismo de clivagem. 

Estes resultados isolados não afirmam um mecanismo hidrolítico 

destes complexos, pois alguns complexos podem gerar EROs tão 

próximas ao DNA que a oxidação da molécula se dá antes mesmo da 

inativação destas espécies pelos sequestradores (Melvin et al., 2001; 

Maheswari et al., 2008; Tan et al., 2009; Silva et al., 2011). Isto estimula 

estudos subsequentes para confirmar os resultados encontrados, como o 

ensaio de clivagem na ausência de oxigênio em atmosfera de argônio. 
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Figura 46. Clivagem do DNA plasmidial pBSK-II pelo complexo FeZn-L0, na 

presença dos diferentes sequestradores de EROs. Condições reacionais: [DNA] = 

330ng, ~ 25μM; [Tampão] = Hepes (10mM, pH 7,0); [complexo] = 5μM; 

[DMSO] = 0,4M; [KI] = 0,5M; [NaN3] = 0,5M; Temperatura = 50ºC; Tempo = 

8h ao abrigo de luz. Resultados expressos como média ± desvio padrão de três 

experimentos independentes. 
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Figura 47. Clivagem do DNA plasmidial pBSK-II pelo complexo FeZn-L2, na 

presença dos diferentes sequestradores de EROs. Condições reacionais: [DNA] = 

330ng, ~ 25μM; [Tampão] = Hepes (10mM, pH 7,0); [complexo] = 5μM; 

[DMSO] = 0,4M; [KI] = 0,5M; [NaN3] = 0,5M; Temperatura = 50ºC; Tempo = 

8h ao abrigo de luz. Resultados expressos como média ± desvio padrão de três 

experimentos independentes. 
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Figura 48. Clivagem do DNA plasmidial pBSK-II pelo complexo FeZn-L4, na 

presença dos diferentes sequestradores de EROs. Condições reacionais: [DNA] = 

330ng, ~ 25μM; [Tampão] = Hepes (10mM, pH 7,0); [complexo] = 5μM; 

[DMSO] = 0,4M; [KI] = 0,5M; [NaN3] = 0,5M; Temperatura = 50ºC; Tempo = 

8h ao abrigo de luz. Resultados expressos como média ± desvio padrão de três 

experimentos independentes. 
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Figura 49. Clivagem do DNA plasmidial pBSK-II pelo complexo FeZn-L6, na 

presença dos diferentes sequestradores de EROs. Condições reacionais: [DNA] = 

330ng, ~ 25μM; [Tampão] = Hepes (10mM, pH 7,0); [complexo] = 5μM; 

[DMSO] = 0,4M; [KI] = 0,5M; [NaN3] = 0,5M; Temperatura = 50ºC; 
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Temperatura = 50ºC; Tempo = 8h ao abrigo de luz. Resultados expressos como 

média ± desvio padrão de três experimentos independentes. 

0 Lc

D
M

SO K
I 3

N
aN

0

20

40

60

80

100

FII

FI

[FeCu-Lc]

FII

FI

F
o

rm
a
 d

o
 D

N
A

 p
la

s
m

id
ia

l 
(%

)

 
Figura 50. Clivagem do DNA plasmidial pBSK-II pelo complexo FeCu-L6, na 

presen-ça dos diferentes sequestradores de EROs. Condições reacionais: [DNA] 

= 330ng, ~ 25μM; [Tampão] = Hepes (10mM, pH 7,0); [complexo] = 5μM; 

[DMSO] = 0,4M; [KI] = 0,5M; [NaN3] = 0,5M; Temperatura = 50ºC; Tempo = 

8h ao abrigo de luz. Resultados expressos como média ± desvio padrão de três 

experimentos independentes. 

 

4.3.3 Efeito da ausência de oxigênio 

Como comentado anteriormente nos ensaios de sequestradores 

de espécies reativas de oxigênio, os complexos demonstraram um 

possível mecanismo hidrolítico, uma vez que sua atividade não foi 

alterada na presença dos diferentes sequestradores de diversas formas 

moleculares do oxigênio. Como também já mencionado, este ensaio não 

é o suficiente para afirmar a natureza do mecanismo de clivagem, sendo 

que existe a possibilidade do DNA sofrer a oxidação antes que o sequestro 

das espécies reativas ocorra, fazendo-se necessária a realização de um 

experimento em ausência de oxigênio para tal confirmação (Melvin et al., 

2001; Tan et al., 2009). Dentro deste contexto foram realizados ensaios 
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de clivagem de DNA plasmidial em atmosfera de argônio com a 

concentração de 5μM de complexo, a reação ocorreu por 2h a 50ºC na 

ausência de oxigênio. O tempo de reação para este experimento foi 

reduzido para 2h com o intuito de diminuir a probabilidade de entrada de 

oxigênio no sistema. Paralelamente foi realizado um ensaio em condição 

aeróbia (na presença de oxigênio) utilizando como controle para para 

ambos os ensaios (aerobiose e anaerobiose) uma solução de Fe-

EDTA/DTT, cujo o complexo formado a partir desta é capaz de gerar 

radicais hidroxila na presença de oxigênio através de reações de Fenton, 

que por sua vez são capazes de oxidar a molécula de DNA (Fenton, 1876; 

Netto et al., 1996; Pogozelski e Tullius, 1998). 

A Figura 51 apresenta a clivagem do DNA plasmidial na 

presença/ausência de oxigênio, sendo possível perceber através destes 

dados que a atividade dos complexos se mantém semelhante em ambos 

os cenários (aerobiose ou anaerobiose), o que concorda com os resultados 

já encontrados neste trabalho, principalmente com aqueles encontrados 

nos ensaios com sequestradores de EROs. É importante ressaltar também 

que a solução Fe-EDTA/DTT teve uma grande diferença em seu potencial 

de clivagem na presença e ausência de oxigênio, sendo esta maior em 

aerobiose, sugerindo que a reação em atmosfera de argônio teve realmente 

pouca ou nenhuma participação de oxigênio.  

Estes resultados corroboram com alguns estudos já descritos na 

literatura, onde diversos autores também confirmam através de ensaio em 

atmosfera de argônio que não há oxigênio envolvido na clivagem do DNA 

plasmidial por complexos que também mimetizam o sítio ativo de 

fosfatases ácidas púrpuras (Liu et al., 2002; Horn Jr et al., 2005; 

Lanznaster et al., 2005; Neves et al., 2010). Além disso, os resultados 
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confirmam o mecanismo proposto por Peralta (2010) para complexos 

com o mesmo centro metálico (Fe e Zn) e com ligantes semelhantes, 

porém sem alterações na segunda esfera de coordenação (Peralta et al., 

2010). Outro resultado que chama atenção neste ensaio é que a 

substituição do íon Zn por Cu no complexo FeCu-Lc não alterou o 

mecanismo de clivagem deste complexo, o qual também apresentou um 

mecanismo hidrolítico. Este resultado foi similar ao apontado por Souza 

e colaboradores (2013), ao sugerirem um mecanismo hidrolítico para um 

complexo biomimético de fosfatase ácida púrpura com centro metálico 

FeIIICuII (Souza et al., 2013). 
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Figura 51. Clivagem do DNA plasmidial pBSK-II pelos complexos FeZn-L0, 

FeZn-L2, FeZn-L4, FeZn-L6 e FeCu-Lc em aerobiose ou anaerobiose. Condições 

reacionais: [DNA] = 330ng, ~ 25μM; [Tampão] = Hepes (10mM, pH 7,0); 

[complexos] = 5μM; [FeEDTA] = 50μM; Temperatura = 50ºC; Tempo = 2h ao 

abrigo de luz. Resultados expressos como média ± desvio padrão de três 

experimentos independentes. 

 



111 

 

A confirmação do mecanismo hidrolítico destes complexos atrai 

grandes perspectivas quanto ao emprego destas moléculas como 

nucleases sintéticas ou até mesmo como precursoras de novos complexos 

metálicos. Por possuírem esta natureza hidrolítica, estas moléculas podem 

ser empregadas em diversas áreas da biologia molecular, por exemplo 

como enzimas de restrição, já que o mecanismo hidrolítico de clivagem é 

capaz de gerar extremidades do DNA que podem ser novamente religadas 

com a ação de enzimas ligases (Lanznaster et al., 2005).  

 

4.4 CINÉTICA DE CLIVAGEM DE DNA PLASMIDIAL 

O perfil cinético de clivagem do DNA por diferentes 

concentrações dos complexos em estudo foi determinado através do 

desaparecimento da forma supernovelada (FI) do DNA plasmidial em 

função do tempo. Nestes ensaios as concentrações dos complexos foram 

de 0.5, 1.0, 2.5, 5.0 e 10μM. A concentração máxima de 10μM foi 

estabelecida pelo fato de as concentrações maiores apresentarem 

comportamentos não lineares de clivagem de DNA em função do tempo. 

Os tempos de reação foram de 1, 2, 4, 6 e 8h e a temperatura de reação de 

50ºC. Para cada concentração foi extraído um kobs a partir da inclinação 

da reta originada do plote de ln (FI) em função do tempo, quando R2 > 

0.95. As Figuras 52 a 56 mostram o plote de kobs em função de cada 

concentração de complexo, tratando estes dados como uma cinética de 

pseudo-primeira-ordem, onde há um excesso de catalisador em relação ao 

substrato (Sreedhara et al., 2000). 
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Figura 52. Gráfico de kobs versus concentração de complexo FeZn-L0, mostrando 

o comportamento de saturação. Condições reacionais: [DNA] = 330ng, ~ 25μM; 

[Tampão] = Hepes (10mM, pH 7,0); [complexos] = 0,5 - 10μM; Temperatura = 

50ºC; Tempo = 0 - 8h ao abrigo de luz. Resultados expressos como média ± 

desvio padrão de três experimentos independentes. 
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Figura 53. Gráfico de kobs versus concentração de complexo FeZn-L2, mostrando 

o comportamento de saturação. Condições reacionais: [DNA] = 330ng, ~ 25μM; 

[Tampão] = Hepes (10mM, pH 7,0); [complexos] = 0,5 - 10μM; Temperatura = 

50ºC; Tempo = 0 - 8h ao abrigo de luz. Resultados expressos como média ± 

desvio padrão de três experimentos independentes. 
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Figura 54. Gráfico de kobs versus concentração de complexo FeZn-L4, mostrando 

o comportamento de saturação. Condições reacionais: [DNA] = 330ng, ~ 25μM; 

[Tampão] = Hepes (10mM, pH 7,0); [complexos] = 0,5 - 10μM; Temperatura = 

50ºC; Tempo = 0 - 8h ao abrigo de luz. Resultados expressos como média ± 

desvio padrão de três experimentos independentes. 
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Figura 55. Gráfico de kobs versus concentração de complexo FeZn-L6, mostrando 

o comportamento de saturação. Condições reacionais: [DNA] = 330ng, ~ 25μM; 

[Tampão] = Hepes (10mM, pH 7,0); [complexos] = 0,5 - 10μM; Temperatura = 

50ºC; Tempo = 0 - 8h ao abrigo de luz. Resultados expressos como média ± 

desvio padrão de três experimentos independentes. 
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Figura 56. Gráfico de kobs versus concentração de complexo FeCu-Lc, mostrando 

o comportamento de saturação. Condições reacionais: [DNA] = 330ng, ~ 25μM; 

[Tampão] = Hepes (10mM, pH 7,0); [complexos] = 0,5 - 10μM; Temperatura = 

50ºC; Tempo = 0 - 8h ao abrigo de luz. Resultados expressos como média ± 

desvio padrão de três experimentos independentes. 
 

Na Tabela 2 estão expostos os dados cinéticos de todos os 

complexos em estudo. Ao analisar os valores de eficiência catalítica 

(kcat/KM) é possível perceber que o complexo com maior valor é aquele 

que se mostrou como mais ativo durante todos os experimentos anteriores 

(FeZn-L2). Embora sua constante catalítica (kcat) seja a segunda maior em 

comparação aos outros complexos, sua constante de afinidade (KM) é 

maior do que o complexo com maior kcat (FeZn-L4) classificando assim o 

complexo FeZn-L2 com a maior eficiência catalítica. Os complexos 

FeZn-L6 e FeCu-Lc apresentaram valores similares de kcat e de KM, 

indicando que a alteração do segundo metal do sítio catalítico não alterou 

de modo expressivo as constantes cinéticas destes complexos. 
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Tabela 2. Parâmetros cinéticos para as reações de clivagem dos complexos FeZn-

L0/L2/L4/L6 e FeCu-Lc. Constante catalítica (kcat), constante de afinida-de (KM), 

eficiência catalítica (kcat/KM), kcat/kunc, e fator de incremento da atividade vs FeZn-

L0 obtida com os complexos FeZn-L2/L4/L6 e FeCu-Lc pelos dados cinéticos 

de eficiência catalítica. 

Complexo 

 

kcat 

(h-1) 

 

 

KM 

(L mol-1) 

(x 10-6) 

 

 

kcat/KM 

(L mol-1 h-1) 

(x 104) 

 

 

kcat/kunc* 

(L mol-1) 

(x 106) 

 

𝒌𝒄𝒂𝒕 𝑲𝑴⁄ ∗∗

𝒌𝒄𝒂𝒕 𝑲𝑴⁄ ∗∗∗
 

FeZn-L0 0.1105 3.995 2.765 3.06 1 

FeZn-L2 0.3565 2.391 14.91 9.90 5.5 

FeZn-L4 0.4518 5.820 7.762 12.5 2.8 

FeZn-L6 0.1718 1.245 13.79 4.77 5.0 

FeCu-Lc 0.1851 1.519 12.18 5.14 4.4 

- *kunc = 3,6 x 10-8h-1. 

- **Complexo 

- *** FeZn-L0 

- Condições reacionais: [DNA] = 330 ng; [Tampão] = HEPES (10 mM, pH 7,0); 

[complexo] = 0,5 a 10 μM; Temperatura = 50 ºC; Tempo = até 8 horas. 

 

O aumento da cadeia carbônica como alteração da segunda esfera 

de coordenação destes complexos a partir do complexo FeZn-L0 

contribuiu para o aumento da atividade dos mesmos, embora a eficiência 

catalítica dos complexos não tenha aumentado de modo proporcional ao 

incremento do número de átomos de carbono contidos nesta cadeia, como 

mostrado na última coluna da Tabela 2. Este aumento de atividade não 

proporcional ao tamanho da cadeia carbônica também já havia sido 

relatado nos ensaios de efeito da concentração dos complexos (Item 

4.1.1). Conforme apresentado na Tabela 2, a eficiência catalítica destes 

complexos seguiu a seguinte ordem de reatividade, considerando o 
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incremento da cadeia carbônica a partir do complexo FeZn-L0: FeZn-L2 

> FeZn-L6 > FeCu-Lc > FeZn-4. 

Alguns trabalhos com complexos que mimetizam o sítio ativo de 

fosfatases ácidas púrpuras apresentam alguns valores de constantes 

cinéticas semelhantes as encontradas neste trabalho, como por exemplo 

no trabalho de Peralta e colaboradores (2010) onde foram analisados 

complexos que também possuem os íons FeIIIZnII em seu centro metálico, 

e uma estrutura semelhante ao complexo FeZn-L0. Neste trabalho citado 

foram encontrados, para os complexos [FeIIIZnII(L-CH3); [FeIIIZnII(L-Br) 

e [FeIIIZnII(L-H), os seguintes valores de KM = 3.23 x 10-3, 3.66 x 10-3  e 

3.73 x 10-3 (mM) respectivamente (Peralta et al., 2010), similar ao valor 

de 3.99 x 10-3 (mM) encontrado no presente trabalho para o complexo 

FeZn-L0 (Tabela 2). Os complexos que possuem a cadeia carbônica como 

uma alteração da segunda esfera de coordenação apresentaram, de um 

modo geral, uma eficiência catalítica (kcat/KM) maior que aquela 

encontrada por Peralta e colaboradores (2010), sendo que o maior valor 

de eficiência encontrado pelo grupo foi de 1.39 x 104 (L mol-1 h-1), 

enquanto neste estudo todos os complexos apresentaram valores maiores, 

inclusive o complexo FeZn-L0 que não possui a cadeia carbônica. É 

importante destacar dentro deste contexto, o complexo FeZn-L2 que 

apresentou uma eficiência catalítica de 14.91 x 104 (mol-1 L h-1), cerca de 

10 vezes maior que os valores encontrados por Peralta e colaboradores 

(2010). 

Ao analisar as constantes cinéticas encontradas por Souza e 

colaboradores (2013) para um outro complexo modelo de fosfatase ácida 

púrpura, porém com os íons FeIIICuII como centro metálico, com um 

ligante semelhante ao complexo FeCu-Lc, foram encontrados valores de 
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kcat  e KM = 0.12 h-1 e 19.5μM  respectivamente. Os valores indicam uma 

menor eficiência deste complexo quando comparado ao complexo FeCu-

Lc (Souza et al., 2013). Portanto a eficiência catalítica do complexo 

FeCu-Lc é cerca de 20 vezes maior que aquela encontrada para o 

complexo estudado no trabalho de Souza e colaboradores (2013), 

variação essa que pode derivar de diferenças estruturais entre os mesmos, 

principalmente pela alteração na segunda esfera de coordenação do FeCu-

Lc através da inserção da cadeia carbônica carregada positivamente. 

Como observado em ensaios anteriores, isto aumentou a interação deste 

com o DNA através de diferenças de carga.  

Todos os complexos apresentaram uma maior afinidade ao DNA 

(KM) quando comparados a outros complexos que utilizaram ligantes 

semelhantes, mas sem a inserção das cadeias carbônicas (Camargo et al., 

2010; Peralta et al., 2010; Camargo et al., 2010d; Souza et al., 2013), 

indicando que os complexos estudados no presente trabalho alcançam o 

objetivo que lhe foi pressuposto: o aumento da afinidade ao DNA através 

de alterações na segunda esfera de coordenação. 

 

4.5 INTERAÇÃO E CLIVAGEM DE OLIGONUCLEOTÍDEOS 

4.5.1 Clivagem direta de oligonucleotídeos 

 Após a caracterização da atividade dos complexos quanto a 

clivagem de DNA plasmidial, foram realizados experimentos 

substituindo este pelo oligonucleotídeo ATCG, na busca da identificação 

de sequências específicas de interação dos complexos com o DNA. Este 

oligonucleotídeo possui uma sequência específica e uma estrutura 

conhecida, o que permite a análise de uma possível seletividade dos 

complexos em termo de estrutura/sequência nucleotídica. O fato de o 
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DNA plasmidial ser uma estrutura mais extensa e complexa para tal 

método, a substituição deste por esta estrutura menor como substrato é 

capaz de fornecer informações mais específicas quanto a seletividade do 

complexo, além de outros fatores de análise relevantes como o 

mecanismo de clivagem (oxidativo ou hidrolítico) que será discutido 

adiante. 

 Todos os cinco complexos foram submetidos à clivagem direta 

do oligonucleotídeo em diferentes concentrações (0 a 500μM) e 

condições de tempo (0 a 24h) e, mesmo com elevadas concentrações de 

complexo, a fragmentação do oligonucleotídeo não se mostrou efetiva o 

suficiente para identificação de sítios preferenciais de clivagem (Figuras 

57 a 61). Nestas maiores concentrações, principalmente dos complexos 

FeZn-L2, FeZn-L4 e FeZn-L6, os poços apresentam uma diminuição da 

quantidade de oligonucleotídeo, sugerindo que os complexos apresentam 

clivagem do DNA, mesmo que de um modo indistinto. Alguns autores 

descrevem complexos metálicos que são capazes de clivar o DNA 

plasmidial com grande eficiência, mas que apresentam menor atividade 

de clivagem em moléculas menores e lineares como o oligonucleotídeo 

(Schnaith et al., 1994; Mancin et al., 2005; Liu e Sadler, 2011). Por razões 

estruturais o DNA plasmidial em sua forma superenovelada facilita a 

interação e aumenta atividade do complexo, enquanto formas lineares e 

curtas de DNA dificultam o processo de hidrólise 



119 

 

 

 

Figura 57. Clivagem do oligonucleotídeo ATCG pelo complexo FeZn-L0. 

Condições reacionais: [DNA] =  ~ 20 pmol [Tampão] = Hepes (10mM, pH 7,0); 

[complexo] = 0 - 500μM; Temperatura = 37ºC; Tempo = 0 - 24h ao abrigo de luz. 

Resultados expressos como média ± desvio padrão de três experimentos 

independentes. 
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Figura 58. Clivagem do oligonucleotídeo ATCG pelo complexo FeZn-L2. 

Condições reacionais: [DNA] =  ~ 20 pmol [Tampão] = Hepes (10mM, pH 7,0); 

[complexo] = 0 - 500μM; Temperatura = 37ºC; Tempo = 0 - 24h ao abrigo de luz. 

Resultados expressos como média ± desvio padrão de três experimentos 

independentes. 
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Figura 59. Clivagem do oligonucleotídeo ATCG pelo complexo FeZn-L4. 

Condições reacionais: [DNA] =  ~ 20 pmol [Tampão] = Hepes (10mM, pH 7,0); 

[complexo] = 0 - 500μM; Temperatura = 37ºC; Tempo = 0 - 24h ao abrigo de luz. 

Resultados expressos como média ± desvio padrão de três experimentos 

independentes. 
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Figura 60. Clivagem do oligonucleotídeo ATCG pelo complexo FeZn-L6. 

Condições reacionais: [DNA] =  ~ 20 pmol [Tampão] = Hepes (10mM, pH 7,0); 

[complexo] = 0 - 500μM; Temperatura = 37ºC; Tempo = 0 - 24h ao abrigo de luz. 

Resultados expressos como média ± desvio padrão de três experimentos 

independentes. 
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Figura 61. Clivagem do oligonucleotídeo ATCG pelo complexo FeCu-Lc. 

Condições reacionais: [DNA] =  ~ 20 pmol [Tampão] = Hepes (10mM, pH 7,0); 

[com-plexo] = 0 - 500μM; Temperatura = 37ºC; Tempo = 0 - 24h ao abrigo de 

luz. Resultados expressos como média ± desvio padrão de três experimentos 

independentes. 
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4.5.2 Clivagem direta na presença de um agente redutor 

 Tendo em vista o resultado encontrado nos ensaios de clivagem 

direta, nos quais não foi observada fragmentação específica do 

oligonucleotídeo, outro teste foi realizado com a intenção de buscar uma 

visualização de especificidade de clivagem, realizando um ensaio de 

clivagem direta com o complexo que apresentou a maior atividade em 

DNA plasmidial (FeZn-L2) na presença do agente redutor ascorbato de 

sódio (50 μM). Através deste experimento é possível induzir um 

mecanismo oxidativo neste complexo devido à reduçãodo centro metálico 

pelo agente redutor induzindo a liberação de espécies reativas de oxigênio 

através de reações de Fenton conforme esquema 2 do item 4.3. Este 

artefato permite um incremento do potencial de clivagem de DNA pelos 

complexos, visando encontrar sítios específicos de oxidação que seriam 

próximos ao local onde o complexo estaria interagindo com a sonda 

(Raymond Y. N. Ho et al., 1995). 

A Figura 62 apresenta o resultado deste experimento, 

visualizando que o complexo na presença do ascorbato de sódio é capaz 

de clivar toda a sonda indistintamente de um modo diferente de quando 

este é desafiado a clivar o oligonucleotídeo sem a presença deste agente 

redutor. Esse aumento da clivagem em regiões não específicas pode 

afirmar que o complexo é capaz de interagir em vários locais da sonda, 

onde este libera espécies reativas de oxigênio em seu centro metálico e 

estas, por sua vez, oxidam a molécula de DNA em uma região próxima 

de onde ele se encontra. 
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Figura 62. Clivagem do oligonucleotídeo ATCG pelo complexo FeZn-L2 na 

presença de agente redutor. Condições reacionais: [DNA] =  ~ 20 pmol [Tampão] 

= Hepes (10mM, pH 7,0); [complexo] = 0 - 500μM; [Ascorbato] = 50 μM; 

Temperatura = 37ºC; Tempo = 0 - 24h ao abrigo de luz. Resultados expressos 

como média ± desvio padrão de três experimentos independentes. 
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No gel apresentado na Figura 62 é perceptível a presença de 

bandas duplas (conforme destacado na Figura 63), sendo este um dado 

interessante quanto ao mecanismo de clivagem do complexo FeZn-L2 na 

presença do ascorbato. Esta segunda banda possui uma mobilidade 

eletroforética maior que aquelas bandas que coincidem com a do 

marcador A+G de Maxam e Gilbert, moléculas de oligonucleotídeo que 

foram tratadas com piperidina e geram extremidades 3’-fosfato (Maxam, 

1977). Portanto, é possível afirmar que as bandas geradas pelo complexo 

na ausência do agente redutor, mesmo que com baixa intensidade de 

clivagem, apresentam uma mobilidade eletroforética semelhante ao 

marcador, inferindo assim que a clivagem do complexo sozinho também 

gera uma extremidade 3’-fosfato, o que já foi reportado por outros autores 

na literatura (Pitié et al., 2000; Humphreys et al., 2002; González-Álvarez 

et al., 2005; Massoud et al., 2014).  

 

Figura 63. Clivagem do oligonucleotídeo ATCG pelo complexo FeZn-L2 na 

presença de agente redutor com destaque às regiões que apresentam bandas 

duplas como resultado de oxidação de nucleotídeos. Condições reacionais: 

[DNA] =  ~ 20 pmol; [Tampão] = Hepes (10mM, pH 7,0); [complexo] = 0 - 

500μM; [Ascorbato] = 50 μM; Temperatura = 37ºC; Tempo = 0 - 24h ao abrigo 
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de luz. Resultados expressos como média ± desvio padrão de três experimentos 

independentes. 

Deste modo, as bandas de menor intensidade com uma 

mobilidade eletroforética levemente maior que aquelas com a 

extremidade 3’-fosfato correspondem ao mesmo fragmento, porém com 

uma outra extremidade, e não um fragmento diferente com um 

nucleotídeo a menos. Uma destas extremidades derivada como um 

produto de oxidação da desoxirribose do DNA é a 3’-fosfoglicolato 

(Figura 64) (Pogozelski e Tullius, 1998). 

 

Figura 64. Esquema que representa a clivagem do DNA através do complexo FeII-

Bleomicina, mostrando a oxidação do C’4 da desoxirribose através de um 

rearranjo do radical peroxil ou peróxido formados pelo oxigênio molecular, 

resultando na clivagem do anel da desoxirribose e a abertura da pentose, gerando 

a fragmentação da molécula DNA liberando uma extremidade 5’-fosfato e uma 

3’-fosfoglicolato, além da base-propenal (Pogozelski e Tullius, 1998). 

 

Na Figura 64 é apresentado um esquema que representa a 

clivagem do DNA mediado pelo complexo FeII-Bleomicina na presença 

de O2, gerando fragmentos com terminais 5’-fosfato, 3’-fosfoglicolato e 

também a base propenal, a qual é um produto exclusivo da oxidação do 

C’4 da pentose, sendo possível classificar este como um marcador 
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específico para o mecanismo de clivagem oxidativo (Pogozelski e Tullius, 

1998; Chen et al., 2007; Jiang et al., 2007; Angele-Martinez et al., 2014). 

Neste trabalho não foi avaliado a geração deste produto, portanto não é 

possível afirmar que os fragmentos com maior mobilidade eletroforética 

presentes nas bandas duplas visíveis no gel de poliacrilamida são 

realmente resultados desta oxidação e caracterizados como 3’-

fosfoglicolato. Porém, mesmo sem a confirmação da geração da base 

propenal é sugerido através deste experimento que o complexo FeZn-L2 

na presença do agente redutor ascorbato de sódio é capaz de fragmentar o 

oligonucleotídeo indistintamente por um provável mecanismo oxidativo 

e gera extremidades 3’-fosfato e possíveis extremidades 3’-fosfoglicolato. 

 

4.5.3 Footprinting de DNA por Fe-EDTA 

 Como não foi possível a visualização de sítios específicos de 

clivagem dos oligonucleotídeos pelos complexos em estudo, outra 

abordagem foi realizada com a intenção de identificar regiões de 

ligação/interação dos complexos com a molécula de DNA: o footprinting 

de DNA por Fe-EDTA. Esta técnica é utilizada com mais frequência para 

estudos de interação de pequenas moléculas orgânicas com o DNA  

(Bailly et al., 2005; Jain e Tullius, 2008), porém alguns autores relatam o 

emprego desta técnica para determinar sítios específicos de interação de 

pequenas moléculas inorgânicas, como complexos metálicos, com o DNA 

(Kikuta et al., 2002; Ruba et al., 2004; Chvalova et al., 2006). 

Nesta técnica, inicialmente o complexo metálico irá se ligar ao 

oligonucleotídeo, e em seguida será adicionado à reação uma solução de 

Fe-EDTA que é capaz de oxidar a molécula do DNA, inclusive nas 

ligações fosfodiéster. Nos locais específicos onde o complexo está 



129 

 

interagindo com o DNA a oxidação pelo Fe-EDTA é dificultada, 

resultando em algumas “pegadas” no perfil de fragmentação relativo ao 

local onde o complexo estaria ligado ao oligonucleotídeo. Deste modo, 

esta reação foi realizada com todos os complexos em estudo e os 

resultados estão dispostos nas Figuras 65 e 66. 

 

Figura 65. Footprinting por Fe-EDTA do oligonucleotídeo ATCG titulado com 

diferentes concentrações dos complexos FeZn-L0 (A) e FeZn-L2 (B). Condições 

reacionais: [DNA] =  ~ 20 pmol; [Tampão] = Hepes (10mM, pH 7,0); 

[complexos] = 0 - 500μM; Temperatura = 37ºC; Tempo = 90 segundos ao abrigo 

de luz. Resultados expressos como média ± desvio padrão de três experimentos 

independentes. 
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Figura 66. Footprinting por Fe-EDTA do oligonucleotídeo ATCG titulado com 

diferentes concentrações dos complexos FeZn-L4 (A) e FeZn-L6 (B) e FeCu-Lc 

(C). Condições reacionais: [DNA] =  ~ 20 pmol; [Tampão] = Hepes (10mM, pH 

7,0); [complexos] = 0 - 500μM; Temperatura = 37ºC; Tempo = 90 segundos ao 

abrigo de luz. Resultados expressos como média ± desvio padrão de três 

experimentos independentes. 
 

Ao analisar os resultados do footprinting é possível perceber, em 

um primeiro momento, que o Fe-EDTA foi capaz de oxidar a molécula 

de oligonucleotídeo em toda a sua extensão, gerando diversos fragmentos 

como podem ser visualizados nas regiões referentes a esta reação em cada 

gel (poço 1 na Figura 65 e poço 2 na Figura 66). Essa oxidação é 

caracterizada principalmente pelo aparecimento das bandas duplas como 

resultado de oxidação, sendo o 3’–fosfoglicolato um possível fragmento 

gerado, como já comentado anteriormente. Ao adicionar concentrações 

crescentes de complexo nesta reação previamente à adição de Fe-EDTA, 
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é visível que esta molécula tem sua atividade de oxidação diminuída, isto 

fica claro quando em alguns poços com as maiores concentrações de 

complexo passam a apresentar buracos/pegadas no local onde antes, 

somente na presença do Fe-EDTA, havia clivagem do oligonucleotídeo. 

Além disso, também é possível perceber o desaparecimento da banda 

dupla de produto de oxidação na presença das concentrações maiores de 

complexo (50 e 500μM). 

Os complexos com centro metálico FeZn apresentaram modos 

semelhantes de proteção do oligonucleotídeo. Em um primeiro momento 

não foi possível perceber uma proteção específica quanto à estrutura da 

sonda ou quanto as bases de DNA, já que os complexos aparentemente 

protegeram diversos pontos esparsos do oligonucleotídeo. Todos os 

complexos com centro FeZn apresentaram uma proteção das bases A 42-

44 (Sítio 1). Esta proteção difere um pouco das demais que ocorreram 

neste experimento, pois as bandas referentes a estas bases ficaram mais 

nítidas na presença dos complexos, o que demonstra que o complexo 

permitiu uma diminuição da oxidação pelo Fe-EDTA, mas que de alguma 

forma influenciou na clivagem específica destas três bases. As bases T 40 

e 41(Sítio 2) também sofreram uma proteção de todos os complexos de 

FeZn. A fita simples desta sonda, composta por bases Timinas 24-28 não 

pareadas, formando um hairpin, também apresentaram uma proteção por 

estes complexos, sendo visível este perfil nas concentrações de 50 e 500 

μM principalmente (Sítio 3). Todos os complexos FeZn apresentaram 

uma proteção das bases C e T que seguem na sequência após o hairpin 

(Sítios 4, 5, 6, 7 e 8), neste ponto parece haver uma preferência dos 

complexos por bases pirimídicas.  
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Os resultados deste experimento apontam para uma possível 

preferência de interação dos complexos por regiões que contêm bases 

pirimídicas, tendo em vista que estas foram as que apresentaram maior 

diminuição da clivagem por Fe-EDTA na presença dos complexos. Uma 

única região composta por purinas apresentou uma proteção (Sítio 1), 

porém esta localiza-se na fita oposta de uma região pirimídica que 

apresentou uma grande proteção (sítio 7), deste modo sugere-se que os 

complexos possam estar interagindo com a sequência T 8, 9 e 10 (sítio 7) 

e de algum modo atacando hidroliticamente as bases A 42, 43 e 44 (sítio 

1) enquanto as protege da ação do Fe-EDTA, já que estas apresentam 

maior intensidade de suas bandas acompanhada de uma diminuição da 

ação do Fe-EDTA evidenciado pelo desaparecimento de bandas duplas e 

de fragmentação indiscriminada nesta região. 

O complexo FeCu-Lc não apresentou uma visível diminuição de 

clivagem do oligoucleotídeo pelo Fe-EDTA, isto pode se dar por uma 

possível dificuldade que o complexo apresenta em interagir com a 

molécula. Alguns complexos já foram descritos na literatura como 

eficientes na interação e clivagem de DNA plasmidial, mas que ao ter sua 

atividade testada frente à uma molécula menor e mais linear, como o 

oligonucleotídeo utilizado neste trabalho, apresentam uma baixa 

afinidade pela molécula (Schnaith et al., 1994; Mancin et al., 2005). Na 

Figura 67 estão destacados os possíveis sítios de interação dos complexos 

com centro metálico FeZn neste oligonucleotídeo. 
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Figura 67. Representação da sequência do oligonucleotídeo de ATCG utilizado 

neste trabalho evidenciando as regiões (sítios) protegidos pelos complexos com 

centro metálico FeZn na presença de Fe-EDTA. Em vermelho e verde destacam-

se as regiões ricas em AT e GC, respectivamente. Em amarelo, localiza-se o 

hairpin loop de TTTTT. O FAM refere-se ao grupo fluorescente fluoresceína 

ligada à extremidade 5’-fosfato do DNA. 
  



134 

 

  



135 

 

5 CONCLUSÕES 

Os cinco complexos estudados neste trabalho foram capazes de 

clivar o DNA plasmidial de um modo concentração-dependente, sendo 

capazes de clivar uma das fitas desta molécula gerando até 90% de DNA 

circular aberto (FII). Os ensaios de concentração mostraram que todos os 

complexos com alteração em sua segunda esfera de coordenação 

apresentaram maior atividade que aquele que não possui essa alteração 

(FeZn-L0). A variação de pH alterou significativamente a atividade dos 

complexos, tanto para o complexo que contém o centro metálico Fe e Zn, 

quanto para o que contém Fe e Cu. Estas alterações de atividade 

concordam com a hidrólise do substrato artificial 2,4-BDNPP, sugerindo 

assim que o mecanismo de hidrólise deste éster modelo pode ser aplicado 

ao DNA. O perfil de sino apresentado pelo complexo com centro metálico 

Fe e Zn indica um possível mecanismo hidrolítico, similar ao complexo 

original FeZnOH. 

Todos os complexos tiveram uma inibição de sua atividade na 

presença dos sais NaCl e LiClO4, indicando que a neutralização de cargas 

na molécula de DNA, favorecida pelos íons Na+, influencia no processo 

de catálise. Segundo o mecanismo proposto para a hidrólise do substrato 

modelo, a amina carregada positivamente na cadeia carbônica contribui 

significativamente para a estabilização da interação complexo-DNA. Isto 

explica como os íons Na+ afetam o processo de catálise. 

O complexo FeZn-L0 que não possui a cadeia carbônica como 

alteração na segunda esfera de coordenação apresentou uma diminuição 

de atividade de clivagem de DNA plasmidial na presença do ligante de 

sulco menor netropsina, indicando que este complexo possui uma 

preferência de interação ao DNA por este sulco. O complexo que possui 
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a cadeia com dois carbonos (FeZn-L2) apresentou uma diminuição da 

atividade de clivagem na presença de ambos os ligantes de sulco, 

sugerindo então que este complexo não possui preferência por um dos 

sulcos para ligação ao DNA, mas que necessita acessar o DNA por um 

destes para que a clivagem seja efetiva. Os complexos com cadeias 

carbônicas maiores FeZn-L4 e FeZn-L6 apresentam uma preferência de 

acesso ao DNA pelo sulco maior, uma vez que ambos apresentaram uma 

diminuição da atividade de clivagem na presença do ligante deste sulco. 

Por fim, o complexo FeCu-Lc não teve sua atividade influenciada pelos 

ligantes de sulco, indicando que este acessa o DNA por um outro 

mecanismo. 

Todos os complexos foram capazes de interagir e alterar a 

estrutura secundária do CT-DNA, resultado observado nos ensaios de 

titulação de complexos ao CT-DNA acompanhado pela alteração no sinal 

de CD em espectroscopia de dicroísmo circular. Este experimento indicou 

que todos os complexos foram capazes de alterar a helicidade do DNA, 

bem como os empilhamentos de bases, caracterizados pela diminuição da 

intensidade do sinal de CD das bandas características de 275 e 245 nm do 

CT-DNA. 

Nos ensaios de clivagem na presença dos sequestradores de 

espécies reativas de oxigênio foi possível sugerir novamente um 

mecanismo hidrolítico para todos os complexos, já que nenhum dos 

sequestradores afetou significativamente o potencial de clivagem do 

DNA. No ensaio subsequente, de clivagem de DNA plasmidial na 

ausência de oxigênio em atmosfera de argônio, foi possível afirmar que 

não há influência de oxigênio molecular no processo de catálise já que 

todos os complexos mantiveram sua atividade de clivagem semelhantes 
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em condições aeróbias e anaeróbias (atmosfera de argônio). Estes 

resultados indicam que, apesar de os complexos serem muito mais 

reativos que o complexo FeZnOH, eles ainda mantêm o mecanismo 

hidrolítico de clivagem.  

Os dados cinéticos encontrados neste trabalho para todos os 

complexos indicaram que as cadeias carbônicas adicionadas nos 

complexos aumentaram em até 5,5 vezes a eficiência catalítica destes 

quando comparados com o complexo FeZn-L0, que não possui alteração. 

De um modo geral estas modificações modularam a atividade catalítica 

e/ou aumentaram a afinidade do complexo pelo DNA, sendo que o 

complexo FeCu-Lc por exemplo apresentou uma atividade catalítica 

cerca de 20 vezes maior que um complexo semelhante reportado por 

Souza e colaboradores (2013). Nestes ensaios cinéticos foi perceptível 

que o complexo que se apresentou como mais ativo durante os ensaios 

anteriores (FeZn-L2), foi aquele que apresentou a melhor eficiência 

catalítica.  

Por fim, nenhum dos complexos apresentou uma clivagem 

específica do oligonucleotídeo ATCG utilizado nos ensaios de clivagem 

direta e visualização em gel de alta resolução. Porém, no ensaio em que 

foi adicionado o agente redutor ascorbato de sódio à reação, o complexo 

FeZn-L2 foi capaz de oxidar o oligonucleotídeo quase que por completo, 

gerando inclusive bandas duplas que indicam um fragmento resultante da 

oxidação da pentose do nucleotídeo, possivelmente o 3’-fosfoglicolato. 

No ensaio posterior de footprinting por Fe-EDTA foi possível perceber 

que os complexos são capazes de interagir em quase toda extensão da 

molécula de nucleotídeo protegendo algumas bases nitrogenadas da 

oxidação pela solução de Fe-EDTA. Neste resultado chama-se a atenção 
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para uma possível preferência de proteção/interação nas bases 

pirimídicas. 

Foi perceptível que as alterações na segunda esfera de 

coordenação destes complexos através da inserção de cadeias carbônicas 

com grupos amino é capaz de causar um incremento da atividade de 

complexos metálicos, bem como da afinidade destes pelo DNA, 

indicando que esta metodologia é capaz de potencializar a atividade de 

interação e clivagem de DNA por complexos metálicos. 
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6 PERSPECTIVAS 

Em ensaios futuros pretende-se analisar a interação e a clivagem 

de outros oligonucleotídeos, com diferentes tamanhos e estruturas, como 

modo de buscar outras regiões que podem ser específicas para a ligação 

do complexo ao DNA. Além disso, pretende-se também, dentro deste 

contexto, realizar ensaios de footprinting utilizando outros agentes de 

clivagem de DNA diferentes do Fe-EDTA, como por exemplo as enzimas 

DNAse I, exonuclease III, Benzonase, DNAse II, que produzem padrões 

diferentes de fragmentação do DNA. 

Pretende-se também determinar os sítios de clivagem destes 

complexos através de técnicas mais específicas e que forneçam 

informações mais detalhadas, como por exemplo através de 

espectrometria de massas por Ionização/Dessorção de Matriz Assistida 

por Laser, com detecção por tempo de voo (MALDIToF- MS, do inglês, 

Matrix Assisted Laser Desorption/Ionization with Time of Flight Mass 

Spectrometry). 

Busca-se em trabalhos futuros ancorar a estes complexos 

sintéticos moléculas que tenham especificidade por regiões específicas do 

DNA, como um modo de utilizar esta segunda esfera de coordenação 

como um ponto de ancoramento para outras biomoléculas. Deste modo, 

seria possível modular a atividade destes complexos para uma catálise de 

DNA sítio-dirigida. Um exemplo de moléculas que podem ser 

empregadas dentro deste contexto para aumentar a seletividade dos 

complexos ao DNA são peptídeos que possuem afinidade ao DNA, como 

por exemplo aqueles que constituem o sítio de interação ao DNA de 

fatores de transcrição. 
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