
Membranas biológicas são estruturas dinâmicas e heterogêneas que apresentam muitas 

unidades funcionais ou organelas altamente especializadas. Os componentes das membranas, tal 

como proteínas e lipídeos, têm um papel fundamental na regulação, sinalização, proteção, 

reconhecimento, disponibilização de sítios de ligação e catálise, regulação da fusão de 

membranas na célula, mobilidade celular entre outros. Estes processos celulares estão 

intimamente ligados às propriedades físicas das membranas como fluidez, formação de 

microdomínios, variabilidade química e dinâmica estrutural.  

Para compreender e prever o comportamento celular utilizam-se modelos sintéticos de 

bicamadas lipídicas de maneira a mimetizar as interações célula-célula. As bicamadas lipídicas, 

criadas pela fusão de vesículas compostas de fosfolipídeos,  têm sido utilizadas para este 

propósito, sendo que essas vesículas são usualmente denominadas lipossomas. 

Este trabalho tem como objetivo estudar o comportamento de sondas lipofílicas 

fluorescentes inseridas em meios lipossômicos através das espectroscopias de absorção e emissão 

de fluorescência.  

 As sondas lipofílicas fluorescentes escolhidas para o estudo são o 2-(5’-amino-2’-

hidroxifenil)benzoxazol e derivados. A obtenção do 2-(5’-amino-2’-hidroxifenil)benzoxazol 

ocorreu através de reação de condensação entre o ácido 5-aminosalicílico e o o-aminofenol em 

ácido polifosfórico. Os três derivados do benzoxazol , utilizados no trabalho, foram sintetizados, 

respectivamente, a partir de: substituição nucleofilica bimolecular com iodo-octano em 

metiletilcetona, reação de acoplamento para formação de ligação amídica com ácido oléico em 

diclorometano seco utilizando organocatalisadores (DCC/DMAP), e por fim, reação de abertura 

de anel epóxido com epicloridrina em etanol seguido de reação de substituição nucleofílica 

bimolecular com N,N-dimetildodecilamina. Todos os compostos foram purificados por 

cromatografia em coluna e caracterizados utilizando técnicas espectroscópicas clássicas (RMN-
1
H, RMN-

13
C, Infravermelho).    

As soluções de lipossomas foram obtidas ao se dissolver 60 mg do fosfolipídeo em 10 mL 

de acetato de etila, juntamente com 1 mg da sonda fluorescente. O solvente orgânico foi 

evaporado e ao filme formado no balão foram adicionados 10 mL de água destilada para formar 

as micelas. Desta forma os lipossomas são formados e o sistema apresenta-se como um líquido 

leitoso. As soluções de lipossoma contendo as sondas foram caracterizadas por UV-vis e emissão 

de fluorescência. 

  

 

 


