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“A persistência é o menor caminho do êxito.”  
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RESUMO 

 

Jayme, C. C. Estudo da utilização de filmes poliméricos a base de DNA como sistema 

carreador de fármacos e ativos. 2018. 130 páginas. Tese (Doutorado) – Faculdade de Filo-

sofia Ciências e Letras de Ribeirão Preto, Universidade de São Paulo, Ribeirão Preto, São 

Paulo, Brasil. 

 

Os filmes poliméricos a base de DNA (DNA-PFs) são um sistema de veiculação de fármacos 

extremamente promissor aplicado à medicina moderna além de convergir busca de alternati-

vas mais seletivas para o tratamento de câncer de boca via Terapia Fotodinâmica. A Ftalocia-

nina de alumínio-cloro (AlClPc) é um fotossensibilizador de segunda geração aplicado em 

terapia fotodinâmica (TFD) caracterizado por seu caráter anfifílico e tendência de auto-

agregação em meio aquoso, prejudicando diretamente seu potencial de aplicação. Objetivando 

a busca das melhores condições de incorporação da (AlClPc) ao (DNA) foram determinadas 

as melhores proporções dos componentes a serem estudadas em diferentes condições de solu-

bilidade. Os (DNA-PFs) foram preparados via Casting e para esclarecer sua compatibilidade e 

aplicabilidade, foram avaliados os aspectos morfológicos, bioquímicos e adesão celular das 

células de carcinoma escamosas orais (OSCC) nos (DNA-PFs). Foi observada uma alteração 

inicial e temporária na morfologia das células, devido ao processo de ligação ao filme nos 

estágios iniciais, conforme esperado, que retorna então a um estado morfológico normal mais 

tarde na configuração. Os estudos de citometria de fluxo mostraram baixa citotoxicidade de 

(DNA-PFs) no sistema, apresentando viabilidade superior a 90% em todos os (DNA-PFs) 

testados. Corroboram com esses resultados as análises da cinética do ciclo celular, mostrando 

que a cinética das células OSCC é mantida na presença de (DNA-PFs). Esses resultados indi-

cam uma alta biocompatibilidade dos (DNA-PFs) produzidos. Após a incorporação da (Al-

ClPc) aos (DNA-PFs) efetuou-se o uso do novo do sistema de veiculação aplicado a (TFD). 

Ficando evidente o aumento da morte celular, nas respectivas doses aplicadas. Tento em vista 

a redução de viabilidade celular apresentada pelo tratamento dos (DNA-PFs-AlClPc) verifi-

cou-se ainda o tipo de morte celular induzida pelo tratamento indicando como via preferencial 

de morte celular ocasionado por apoptose Estes resultados servem como base e possibilitam a 

abertura de novas perspectiva do potencial uso dos (DNA-PFs) aplicados como sistema de 

veiculação de fármacos para o tratamento fotodinâmico. 

 

 

  



 

ABSTRACT 

 

Jayme, C. C. Study the use of DNA-based polymer films as a drug and active drug deli-

very system. 2018. 130 páginas. Thesis (Doctoral Degree) – Faculty of Philosophy, Sciences 

and Letters of Ribeirão Preto, University of São Paulo, Ribeirão Preto, São Paulo, Brazil. 

 

DNA-based polymer films (DNA-PFs) are an active drug delivery system applied to modern 

medicine besides converging search for more selective alternatives for the treatment of oral 

cancer through Photodynamic Therapy (PDT). Aluminum chlorine phthalocyanine (AlClPc) 

is a second-generation photosensitizer applied in PDT characterized by amphiphilic and ten-

dency for self-aggregation in the aqueous medium, directly damaging its application potential. 

Aiming the search for the best conditions of incorporation of AlClPc to DNA the best propor-

tions of the components to be studied under different solubility conditions were determined. 

The DNA-PFs were prepared via Casting and to clarify their compatibility and applicability, 

the morphological, biochemical and cell adhesion aspects of oral squamous cell carcinoma 

(OSCC) were evaluated in DNA-PFs. An initial and temporary alteration in cell morphology 

was observed due to the process of binding to the film in the initial stages, as expected, which 

then returns to a normal morphological state later in the configuration. Flow cytometry studies 

showed low cytotoxicity of DNA-PFs in the system, presenting viability higher than 90% in 

all DNA-PFs tested. They corroborate with these results the analyzes of the cell cycle kine-

tics, showing that the kinetics of OSCC cells is maintained in the presence of DNA-PFs. 

These results demonstrate high biocompatibility of the DNA-PFs produced. After incorpora-

tion of AlClPc to the DNA-PFs, the new one of the delivery system applied to PDT was used. 

The increase in cell death was evident in the several doses applied. Given the reduction of cell 

viability presented by the treatment of DNA-PFs-AlClPc, the type of cell death induced by 

the treatment was also showing, as the preferential route of cell death caused by apoptosis. 

These results allow new opportunities for potential use DNA-PFs DNA applied as a drug de-

livery system for PDT. 
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1 INTRODUÇÃO 

 

1.1 Câncer  

 

O câncer é uma das doenças que mais causam temor na sociedade, por ter se tornado 

um estigma de mortalidade e dor. Na verdade, a palavra câncer de origem latina (“cancro”) 

significado de “caranguejo” se referindo à proliferação de células cancerosas no organismo, 

processo de metástase, que se espalham pelo corpo com crescimento infiltrante dificultando o 

tratamento e a remoção tumoral (ALMEIDA et al., 2005). 

Estima-se, atualmente, que o câncer seja responsável por mais de 12% de todas as cau-

sas de óbito no mundo, mais de 7 milhões de pessoas morrem anualmente dessa patologia. 

Nos últimos anos a  incidência de câncer, que em 2002 foi de 11 milhões de casos, alcançará, 

segundo a International Union Against Cancer (UICC), mais de 15 milhões em 2020 (DE 

FREITAS et al., 2016). 

O câncer pode ser definido como uma sucessão de várias alterações que uma célula 

sadia sofre no DNA (ácido desoxirribonucleico) dos genes, chamada de mutação genética. A 

partir do acumulo dessas alterações as células alteradas passam a se comportar de maneira 

diferente da sadia, essas células são caracterizadas por possuírem multiplicação descontrolada 

e a capacidade de formação de vasos para nutrição de massa tumoral (antiogenese), podendo 

crescer e invadir outros tecidos podendo levar a morte. As células cancerosas são, geralmente, 

menos especializadas nas suas funções que as suas correspondentes sadias. Conforme as célu-

las cancerosas vão substituindo as sadias, os tecidos invadidos vão perdendo suas funções, 

crescendo e podendo ainda invadir outros tecidos (ALMEIDA et al., 2005). 

A denominação de câncer pode ser dada a um conjunto de mais de 100 tipos diferentes 

de doenças, que tem em comum o crescimento anômalo de células, com capacidade de invadir 

tecidos ou órgãos. O acumulo dessas células proveniente do crescimento descontrolado das 

mesmas induzem a formação dos tumores(FIDLER, 2003).  

O surgimento do câncer pode ser relacionado diferentes fatores como idade, ambiente, 

fatores genéticos ou ainda hereditários, essencialmente a maior exposição dos indivíduos a 

fatores cancerígenos é a principal delas. As novas condições de padrões de vida, a partir da 

uniformização das condições de trabalho, nutrição e consumo, desencadeada pelo processo 

global de industrialização, tem reflexos importantes no perfil epidemiológico das populações. 

A redução das taxas de mortalidade e natalidade apontando para uma maior expectativa de 

vida e a um envelhecimento populacional, levando ao aumento da incidência de doenças crô-
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nico-degenerativas, especialmente as patologias  cardiovasculares e as neoplasias(DE 

FREITAS et al., 2016). 

 

A. Câncer de boca 

 

O Brasil é considerado como o terceiro país no mundo com maior índice de câncer de 

boca. A doença é pouco conhecida em relação aos outros tipos de neoplasias e tem como 

grande agravante na maioria dos casos seu diagnóstico tardio (DE FREITAS et al., 2016).  O 

câncer de boca é mais comum em homens, acima dos 40 anos. Entretanto, evidências mos-

tram um aumento significativo de número de casos em indivíduos mais jovens(SUDBO e 

REITH, 2003; ZAVRAS et al., 2001; DE FREITAS et al., 2016). 

Dois fatores devem ser salientados como fundamentais no aumento de predisposições 

ao desenvolvimento do risco de câncer de boca: tabagismo e etilismo. Os tabagistas podem 

apresentar uma probabilidade de 4 a 15 vezes maior de desenvolver a doença do que os indi-

víduos não tabagistas (LEITE , SILVA e MELO, 2005). Diversas reações oxidativas podem 

ser geradas no tecido ao fumar, essas reações podem produzir radicais livres nos eventos celu-

lares. A presença de espécies reativas de oxigênio pode gerar danos às proteínas, carboidratos, 

lipídios e DNA. No caso do dano ao DNA, por menor que for, pode resultar em mutagênese e 

em alteração do ciclo celular, além disso diversos dos produtos da combustão do cigarro são 

considerados carcinogênicos (LEITE , SILVA e MELO, 2005; DE FREITAS et al., 2016).No 

caso do etilismo  as substâncias tóxicas produzidas pelo etanol são capazes de interagem com 

o DNA assim ocasionando falhas  durante o processo de multiplicação celular das células, o 

que pode acarretar no aparecimento do câncer (REIS et al., 1997). 

 

1.2 Histórico da terapia fotodinâmica 

 

Documentos datadas com cerca de seis mil anos de idade já faziam menção ao empre-

go de substancias vegetais para produzir reações mediadas pela luz como forma de tratamento 

de uma série de doenças.  O papiro de Ebers descreve que no Egito a aplicação de luz solar 

era descrita para tratar doenças de pele, vitiligo e até mesmo o câncer (WEISS et al., 2012; 

SELLERA, F. P., 2014). Relatos parecidos são descritos, na Grécia antiga, por Heródoto e 

associavam a exposição solar á luz como forma de revigorar a saúde(ACKROYD et al., 

2001). 



Introdução  |  12 

 

O primeiro relato cientifico de emprego da luz como tratamento fotodinâmico surgiu 

apenas no início do século XX (1990) em Munique, quando Oscar Raab e seu professor Her-

man von Tappeiner observaram os efeitos decorrentes de fotossensibilização em paramécio. 

Raab observou a morte rápida de um protozoário, Paramecium caudatum, após a exposição à 

luz em contato com um corante de acridina(VON TAPPEINER, 1900). A presença da luz, 

atuava modificando a ação do corante, permitindo assim a identificação de um fotossensibili-

zante. Posteriormente von Tappeiner ampliou as descobertas com outros experimentos e des-

cobriu a necessidade da presença do oxigênio para a reação, criando o termo TFD (ISSA e 

MANELA-AZULAY, 2010). Sendo que o corante isoladamente não apresentava qualquer 

efeito citotóxico sobre a cultura de protozoário (ACKROYD et al., 2001). Criando assim o 

termo terapia fotodinâmica (TFD) ou mais comumente denominada de (PDT) do inglês 

Photodynamic Therapy.  

No ano de 1907, von Tappeiner e Jodlbauer publicaram um livro-texto sobre essa tera-

pia, definida como processo de fotossensibilização dependente de oxigênio, no tratamento de 

tumor cutâneo e destruição de partículas infecciosas. Ainda ampliaram suas experiências des-

crevendo a ação da eosina tópica a 5% e luz artificial para tratamento de câncer cutâneo não 

melanoma e de outras dermatoses, como lúpus vulgar e condiloma plano(VON TAPPENIER, 

1903). Nesse sentido  von Tappeiner e Jodlbauer ainda postularam a ideia de que a eosina, 

assim como a acridina, depois de incorporada à célula, poderia produzir reação citotóxica 

quando exposta a fonte de luz adequada, na presença de oxigênio (ISSA e MANELA-

AZULAY, 2010; TAUB, 2004).  

Houve uma grande evolução referente a aplicação da (TFD) por volta de 1908 quando 

os primeiros casos descrevendo a aplicação de porfirina como fotossensibilizante foi descrita. 

Por volta de 1912 Fiedrich Meyer Betz, um médico de origem alemã,  se auto aplicou uma 

alta dose de hematopotfirina o que o deixou fotossensível por cerca de 60 dias(MEYER-

BETZ, 1913; MOAN e PENG, 2003). Entretanto apenas em 1924, Policard foi capaz de de-

tectar a emissão de fluorescência de tumores expostos a porfirinas que eram 

irradiados(POLICARD, 1924). Esse fato desencadeou uma serie de novas pesquisas no final 

da década de 40, quando se descobriu que as porfirinas se concentravam preferencialmente 

em neoplasias (SELLERA, F. P., 2014; ACKROYD et al., 2001). Lipson , no final da década 

de 60, reportou um caso de tratamento efetivo de câncer de mama aplicando derivados de 

hemtoporfirina e aplicação de luz visível(LIPSON , BALDES e OLSEN, 1961). 

No ano de 1968 iniciaram-se os estudos dos efeitos da aplicação fotodinâmica de por-

firinas em tumores, o que reascendeu os estudos direcionados a aplicabilidade da (TFD). 
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Thomas Dougherty, no final dos anos 70, utilizou derivados de hematoporfirina (HPD) para 

tratamento de câncer de pele e metástases cutâneas, encontrando como principal desvantagem 

a sensibilização prolongada ocasionada pelas hematoporfirinas, além de serem moléculas 

grandes em demasia, dificultando a penetração cutânea para uso tópico do mesmo (MOAN e 

PENG, 2003; NOWIS et al., 2005).  

A fotossensibilidade prolongada com o uso de drogas sistêmicas dificultaram a prática 

dessa técnica em até 1990. Kennedy e colaboradores propuseram um novo método, utilizando 

ALA tópico como precursor metabólico de fotossensibilizante endógeno, a protoporfirina IX 

(Pp IX). A Pp IX é tem como principal vantagem a degradação durante o processo de irradia-

ção com fonte de luz específica, reduzindo a fotosensibilização prolongada ocasionada até 

então (KENNEDY , POTTIER e PROSS, 1990; ISSA e MANELA-AZULAY, 2010). 

As pesquisas efetuadas na época direcionaram a aplicação das hematoporfirinas com 

ácido acético-sulfúrico, apresentando assim um melhor produto e com melhores efeitos locais 

de aplicação. Comercialmente esse produto foi denominado de Photoprin®, sendo o primeiro 

fotosensibilizador aprovado para aplicação clínica (MOAN e PENG, 2003), que se caracteriza 

por ser uma mistura de monómeros, dímeros e oligómeros derivados de hematoporfirina 

(NOWIS et al., 2005). Aplicado e comercializado em 1995, sendo o primeiro medicamento 

aprovado pelo FDS (US. Food and Drug Administration) para TFD direcionado ao tratamento 

do câncer de esôfago. 

No Brasil o grupo de Pesquisa em Fotobiologia e Fotomedicina da Faculdade de Filo-

sofia, Ciências e Letras de Ribeirão Preto da Universidade de São Paulo (FFCLRP-USP), foca 

os estudos direcionados a terapia fotodinâmica desde 1995. Os trabalhos tem enfoque no de-

senvolvimento novos sistemas de liberação de fármacos fotossensíveis e avaliação das propri-

edades fotoquímicas, fotofísicas e fotobiológicas desses sistemas  aplicados diretamente à 

TFD (SIQUEIRA-MOURA et al., 2013; DE PAULA et al., 2013b; BOLFARINI et al., 2014; 

JAYME , CALORI e TEDESCO, 2015; CALORI e TEDESCO, 2016)  

 

1.3 Fotosensibilizadores associado à terapia fotodinâmica 

 

A falta de seletividade de protocolos e procedimentos clássicos utilizados no tratamen-

to do câncer sistêmico como radioterapia e quimioterapia é uma das complicações no uso des-

tas terapêuticas. Estas, de maneira geral, afetam tanto células cancerosas como saudáveis. 

Nesse sentido, o desenvolvimento de tratamentos alternativos mais seletivos tem ganhado 

grande enfoque nas últimas décadas. Dentre os novos tratamentos, destacam-se a Terapia Fo-
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todinâmica (TFD). Um número significativo de pesquisas direcionada a aplicação da (TFD) 

foram desenvolvidas na última década, esse avanço de deu em grande parte, devido ao seu 

reconhecimento por parte da agência norte-americana FDA (US. Food and Drug Administra-

tion) como uma terapia eficaz para o tratamento de diversas doenças, incluindo o câncer 

(FAN et al., 2014; CHEN et al., 2013). 

A TFD é um método utilizado no tratamento de patologias associadas ao crescimento 

anormal de tecido como, por exemplo, o câncer de pele (IBBOTSON e FERGUSON, 2012; 

SZEIMIES et al., 2013), bucal (BICALHO et al., 2013) e  prostata (MOORE et al., 2006; 

BETROUNI et al., 2011) além de outras como doenças bacterianas e fúngicas (SILVA et al., 

2013).  O método consiste na aplicação tópica ou sistêmica de um agente fotossensibilizador 

(FS) às células cancerosas e posterior ativação com luz visível de comprimento de onda ade-

quado in situ, geralmente, entre 600 e 750 nm, conhecida como “janela terapêutica”. Além de 

apresentar maior seletividade, a TFD acarreta mínimos efeitos colaterais e vem sendo empre-

gada a mais de quarenta anos (BRASSEUR et al., 1999; CASTANO , DEMIDOVA e 

HAMBLIN, 2005; TOREZAN , NIWA e FESTA NETO, 2009; DE PAULA et al., 2012) 

(SIQUEIRA-MOURA et al., 2013). A TFD tem como objetivo principal induzir a morte do 

tecido neoplásico por um processo de fotossensibilização com redução da massa tumoral e 

minimizando ao máximo os danos aos tecidos vizinhos. 

A TFD tem ainda grande funcionalidade na eliminação de agentes poluentes 

(CLENNAN, 2000) presentes, principalmente, em resíduos industriais (GOGATE e PANDIT, 

2004) bem como outras aplicações como fotobiomodulação (RAMALHO et al., 2010; 

PELLOSI , DE JESUS e TEDESCO, 2017). 

Um FS a ser utilizado em fotoprocessos dinâmicos precisa apresentar algumas caracte-

rísticas específicas, tais como, forte absorção da luz visível; alto rendimento quântico de oxi-

gênio singlete; baixo rendimento de reação de foto-degradação; alta afinidade e penetração 

seletiva no tecido doente; farmacocinética favorável; reprodutibilidade; alta estabilidade e 

baixa toxicidade do fármaco na ausência de luz visível (usado na fotoativação) (HYNNINEN 

e LÖTJÖNEN, 1980; JAYME , CALORI e TEDESCO, 2015; PELLOSI , DE JESUS e 

TEDESCO, 2017). 

Os FS mais extensamente estudados são porfirinas apresentam como principais carac-

terísticas baixa toxicidade no escuro e falta de interações farmacológicas com outras drogas, 

tornando a PDT um procedimento seguro em oncologia tratamentos combinados. Por muito 

tempo a maioria estudos pré-clínicos foram dominados pelo uso de hematoporfirina derivados 

(HPD)(NOWIS et al., 2005). Sendo os compostos derivados de Hematoporfirina classifica-
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dos como a primeira geração A primeira geração de fármacos fotossensíveis (BAGNATO, 

2008; NUNEZ; GARCEZ e RIBEIRO, 2015) entretanto, à baixa seletividade ao tecido neo-

plásico e a uma fraca absorção na região do vermelho, levou o estudo e  desenvolvimento de 

novas moléculas, com propriedades mais atrativas. 

As ftalocianinas, e clorinas e bacterioclorinas são classificados como fotossensibili-

zantes de segunda e terceira geração. A faixa de absorção das ftalocianinas, espectro de ab-

sorção, é formado por um conjunto de bandas principais,  denominadas de: banda-B (ou ban-

da de Soret) e da bandas Q, que se encontram na região do ultravioleta ou radiação ultraviole-

ta (300-350 nm) e na região de luz visível (UV-VIS) (600-700 nm), respectivamente (JAYME 

, CALORI e TEDESCO, 2015; UENO et al., 2012; TEDESCO , ROTTA e LUNARDI, 

2003a; SIQUEIRA-MOURA et al., 2013; PAULA, L. B. D., 2015). 

Dentre os FS de segunda geração destacam-se as Ftalocianinas e dentro dessas a de 

cloro alumínio (AlClPc) merece uma maior atenção. Fármaco bastante empregado em nosso 

grupo de pesquisa (BOLFARINI et al., 2014; DE PAULA et al., 2013b; PORTILHO et al., 

2013; NUNES , SGUILLA e TEDESCO, 2004; TAPAJÓS et al.,; 2008; JAYME , CALORI e 

TEDESCO, 2015). As AlClPc são definidas como um macrociclo tetrapirrolico com um íon 

alumínio central (Al3+). Além das características necessárias para fotossensibilização, a Al-

ClPc possui a vantagem de alta absorção em comprimentos de onda superior a 650 nm com 

λMaximo=672 nm em solvente etanol, o que garante sua aplicação na terapêutica contra neopla-

sias cutâneas pigmentadas, já que não há  competição com o pigmento da melanina de máxi-

ma absorção em comprimentos de onda maior que 530 nm (MOURA, M. P. D. S., 2011). 

Ainda as ftalocianinas podem interagir formando compostos com praticamente todos os me-

tais e resultando em sistemas com grande estabilidade (UENO et al., 2012). 

 

 
Figura 1. Estrutura molecular base das ftalocianinas (A); Estrutura molecular da ftalocinina 

de cloro alumínio (B). Adaptado de (DA HORA MACHADO, 2000; SIQUEIRA-MOURA et 

al., 2010). 
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Outra propriedade a ser considerada deste composto é sua elevada hidrofobicidade fa-

vorecendo o processo de auto agregação em meio aquoso. Esta agregação afeta diretamente 

suas propriedades fotofísicas e de fotossensibilização (DHAMI e PHILLIPS, 1996) 

(TSUBONE et al., 2014; JAYME , CALORI e TEDESCO, 2015)causando aumento da desa-

tivação do estado excitado por processos não radiativos. Portanto, na TFD, os dímeros são 

considerados inativos ou extremamente ineficientes em relação aos monômeros (BALL et al., 

1998; NUNES , SGUILLA e TEDESCO, 2004; OU , SHEN e KADISH, 2006; KADISH; 

SMITH e GUILARD, 1999; UENO , MACHADO e MACHADO, 2009). Assim sendo, a 

baixa solubilidade da AlClPc em meio aquoso impossibilita sua aplicação direta no tecido 

biológico alvo (NUNES , SGUILLA e TEDESCO, 2004; DHAMI e PHILLIPS, 1996; 

CASTAGNOS et al., 2014). 

 

1.4 Mecanismos fotofísicos e fotoquímicos da terapia fotodinâmica 

 

Os princípios de funcionamento da TFD estão relacionados diretamente aos mecanis-

mos de transferência e absorção de energia. Os processos de absorção de radiação desenca-

deiam uma série de processos, decorrentes do estado excitado das moléculas. Os processos 

fotofísicos ocorrentes mediante a ação da luz com a matéria é ilustrado pelo diagrama de Ja-

bloski (LAKOWICZ, 2007).  

Após a absorção da luz o fármaco fotossensível, excitado por uma fonte de luz, visível 

geralmente, e comprimento de onda adequado que se encontra em seu estado fundamental 

(S0) com seus elétrons com spins opostos em um orbital de menor energia, sofre uma transi-

ção, para o estado singlete excitado (S1). Este estado excitado possui tempo de vida curto, em 

torno de nanosegundos, podendo retornar ao estado (S0) por um processo radioativo, emitindo 

um fóton (fluorescência) ou por conversão interna com perda de energia na forma de calor 

(processo não radioativo). O estado excitado singlete pode também submeter-se ao processo 

de cruzamento intersistemas por meio da inversão do spin do elétron excitado gerando o esta-

do triplete exitado (3FS*) com um maior tempo de vida microsegundos (RONCALLI, A. A. E. 

S., 2010; LAKOWICZ, 2007). Conforme ilustrado na Figura 1 pelo diagrama de Jablonski. 
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Figura 2. Diagrama de Jablonski para o processo de fotossensibilização, onde λ1 = absorção 

de luz de comprimento de onda adequado, S0 = estado fundamental, S1 = primeiro estado ex-

citado singlete, Sn = estados excitados singlete superiores, T1 = primeiro estado excitado tri-

plete, Tn = estados excitados triplete superiores, Φic = rendimento quântico de conversão in-

terna, Φisc = rendimento quântico de cruzamento intersistema, kf = constante de velocidade de 

fluorescência, kp = constante de velocidade de fosforescência, kET = constante de transferência 

de energia. Adaptado de (HAMBLIN, 2016). 

 

O estado triplete pode reagir de duas maneiras distintas, mecanismo do Tipo 1 e me-

canismo do Tipo 2 (CASTANO , DEMIDOVA e HAMBLIN, 2005). O mecanismo do Tipo 1 

se relaciona diretamente com abstração de um átomo de hidrogênio ou reação de transferência 

de elétron entre o estado excitado triplete do fármaco fotossensibilizador e diferentes macro-

moléculas biológicas, acarretando na produção de radicais livres.  Ocorre a transferência de 

elétrons entre a molécula do FS no seu estado excitado S1 ou T1 e o substrato, formando assim 

íons radicais. Os íons radicais livres formados são caracterizados por serem altamente reati-

vos, assim sendo podem reagir com o oxigênio molecular e formar espécies reativas de oxigê-

nio como superóxido (●O2
-), radical hidroxila (●OH), peroxido de hidrogênio (H2O2). Essas 

espécies geradas caracterizam-se por serem altamente reativa e com uma alta capacidade de 

oxidar uma grande variedade de biomoléculas. 

No mecanismo do Tipo II o estado excitado triplete do fotossensibilizador (3FS*) 

transfere energia para o oxigênio molecular (3O2) para a geração do oxigênio singleto (1O2). 

Devido alta reatividade do oxigênio singlete esse reage indiscriminadamente com diversos 



Introdução  |  18 

 

materiais biológicos como, lipídios insaturados, aminoácidos entre outros. O oxigênio single-

to (1O2) é uma espécie altamente reativa, sendo considerada como a principal envolvida no 

processo de morte celular (BARTUSIK et al., 2013). 

Pensando no fármaco fotosensivel em contato com células, após o processo de absor-

ção da luz o fármaco fotossensível pode promover a destruição irreversível dos tecidos tumo-

rais através de três formas, resumidamente: (I) Pela produção de espécies reativas de oxigênio 

(EROs) causando diretamente a morte das células tumorais por apoptose e/ou necrose; (II) 

Via efeito antivascular que pode causar trombose e hemorragia dos vasos tumorais levando a 

morte das células neoplásicas por privação de oxigênio e nutrientes; e (III) ativação da respos-

ta imune contra as células tumorais através do processo de inflamação aguda e liberação de 

citocinas no tumor, resultando assim, num influxo de macrófagos e leucócitos que podem 

contribuir para a destruição tumoral, bem como, estimular o sistema imune a reconhecer e 

eliminar as células neoplásicas (PAULA, L. B. D., 2015; FICHEUX, 2009; KARIOTI e 

BILIA, 2010; ORMOND e FREEMAN, 2013). 

 

1.5 Auto-agregados de ftalocianina de cloro alumínio 

 

As ftalocianinas podem ser divididas em duas classes, no aspecto de solubilidade: Fta-

locianinas solúveis em água, que podem ser injetadas diretamente na corrente sanguínea e 

ftalocianinas hidrofóbicas, que deve ser administrado usando algum tipo de entrega sistema. 

Dessa maneira a forma como o sensibilizador é entregue a célula também é importante, ou 

seja, se está presente na solução ou ligado ao sistema de veiculação especifico, esse fato influ-

enciará a eficiência geral do processo fotodinâmico. Ambiente com heterogeneidade de meio, 

como sistemas biológicos, células e os tecidos, os parâmetros estruturais e funcionais são en-

volvido diretamente na determinação da eficiência do processo de fotossensibilização 

,(DHAMI e PHILLIPS, 1996). 

A formação dos agregados é um processo comumente descrito para compostos com  

sistema de conjugação π, tal processo ocorre quando a energia de coesão entre as moléculas 

consistentes do agregado é maior do que a energia da interação de seus monômeros no ambi-

ente(ISRAELACHVILI, 2011). 

As ftalocianinas com alta hidrofobicidade tendem direcionar o equilíbrio existente en-

tre as espécies presentes no meio à formação de agregados em meio aquoso e consequente-

mente a redução da solubilidade, o que reduz a sua eficácia como fotossensibilizador (SAKA, 

2012; TSUBONE et al., 2014). A agregação pode ser definida como a associação, coesão e 
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aglomeração de moléculas em uma solução. A agregação das ftalocianinas pode ser proveni-

ente de interações π-π entre os sistemas aromáticos e / ou interações específicas entre o ligan-

do de metal (LM) e grupos substituintes ou moléculas de solvente(LEBEDEVA et al., 2004; 

TSUBONE et al., 2014). O principal problema do estado de agregação das ftalocianinas é que 

essa altera as propriedades da mesma sendo capaz de alterar a ligação do composto do fotos-

sensibilizador com alvos biológicos e diminui o rendimento quântico de oxigênio singlete, 

prejudicando diretamente a aplicação em TFD (SIMPLICIO et al., 2004; TSUBONE et al., 

2014). 

 

1.6 DNA (Ácido desoxirribonucleico) 

 

Recentemente estratégias visando aplicações biomédicas do ácido desoxirribonucléico 

(DNA) têm destacando-se entre os principais biomateriais em engenharia tecidual 

(FUKUSHIMA et al., 2007; JEONG et al., 2016; JAYME et al., 2017), no desenvolvimento 

de nanoestruturas e nanodispositivos funcionais baseados em DNA (JEONG et al., 2016). O 

interesse no DNA surgiu devido a suas propriedades de automodulação, baixo custo de síntese 

e biocompabilidade (JEONG et al., 2016), além da possibilidade de intercalar antibióticos e 

citocinas entre os pares de bases empalheirados do DNA ou ligados dentro das cadeias da fita. 

Em particular, uma característica útil do DNA é que a molécula pode ser intercalada e ligada a 

fármacos naturais ou sintéticos como a driamicina, amsacrina e cloridrato de daunorrubicina 

(FUKUSHIMA et al., 2007). Neste contexto o DNA apresenta-se um promissor transportador 

em sistemas de liberação de fármacos. 

O ácido desoxirribonucléico (DNA) é conhecido como a macromolécula biológica que 

contém as informações genéticas de todos os organismos vivos. O DNA é formado basica-

mente por nucleotídeos, ligados entre si por ligações covalentes denominadas de ligação de 

fosfodiester. Os nucleotídeos são formados de um açúcar 2-desoxirribose, um grupo fosfato e 

uma base nitrogenada (LENINGER , NELSON e COX, 1993). 

Formado essencialmente por bases nitrogenadas, pentose e fosfato, o diferencial de 

cada constituinte são as bases nitrogenadas: adenina, citosina, guanina e timina. Componentes 

esses que constituem uma fita simples de DNA através de ligação fosfodiesteres entre os fos-

fatos. Posteriormente a fita dupla é formada com a ligação entre as bases nitrogenadas, liga-

ções de hidrogênio (LENINGER , NELSON e COX, 1993).  
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Figura 3. Bases nitrogenadas do DNA adenina (A), citosina (C), guanina (G) e timina (T) 

(A); Estrutura da dupla hélice do DNA (B) e o corte transversal da molécula do DNA (C). 

Adaptado de (FINK; SCHÖNENBERGER, 1999) 

 

O arranjo espacial ocasionado pela conformação da dupla hélice cria regiões na super-

fície do DNA, denominadas de major groove e minor groove. Essas concavidades de maior e 

menor tamanho e o espaço criado entre as bases nitrogenadas são possíveis sítios de ligação 

que a molécula de DNA oferece (LENINGER , NELSON e COX, 1993). 

Moléculas pequenas tendem a se ligar ao DNA por intercalação, interagindo entre as 

bases nitrogenadas do DNA. A intercalação, processo conduzido entalpicamente, resulta da 

inserção de um sistema de anel aromático planar entre pares de bases do DNA ocasionando 

ainda um alongamento na hélice do DNA (DE ABREU et al., 2008). Lerman foi o pioneiro na 

proposta de interação por intercalação do DNA com compostos orgânicos planares 

(LERMAN, 1961; NI , LIN e KOKOT, 2006). Desde então diversos trabalhos têm se voltado 

a estudar a intercalação de moléculas pequenas com o DNA como [Ru(phen)2dppz 2+] 

(HOLMLIN , STEMP e BARTON, 1998),  daunomicina, epirrubicina e actinomicina D) 

(ZHOU , JAMES e SHAFER, 1989; DE ABREU et al., 2008). 

file:///D:/Documentos/Doutorado-back%20up%2023-11-17/Relatorios/2014/Quimica/2014/Relatorio%20Cristiano%20Jayme%202014%20(2).doc%23_ENREF_10
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Já as ligações que ocorrem na superfície da molécula na região dos grooves são  de ca-

ráter covalente ou não covalente, interações eletrostáticas, nesse caso não ocorre a alteração 

estrutural da dupla hélice (DE ABREU et al., 2008; WARING, 1981). Os grooves se ofere-

cem na parte superficial do DNA, onde as ligações são formadas na parede da molécula, pos-

sibilitando a formação de inúmeras ligações por toda a extremidade da molécula, essas liga-

ções na superfície permitem a interação entre o fármaco anti-câncer, AlClPc,  e o DNA (as 

bases do DNA e a estrutura de fosfato) (ZHOU , JAMES e SHAFER, 1989; DE ABREU et 

al., 2008) 

Quando a interação ocorre na superfície do DNA a eletronegatividade é um parâmetro 

de suma importância afim determinar as regiões onde as interações podem ocorrer preferenci-

almente. A eletronegatividade da superfície do DNA é relatada na literatura pela seguinte or-

dem: GC (major)≥ AT (minor)>> GC (minor ) ≥ AT (major) (BORISSEVITCH e GANDINI, 

1998; SCHABERLE, F. A., 2002). 

A interação do DNA com diferentes tipos de fármacos foram relatados em diversos 

trabalhos com diferentes fármacos anti-câncer estudados como o [Pt (DMP) (DIP)] 

Cl 2 .H2O(SHAHABADI , MOHAMMADI e ALIZADEH, 2011). Nesse aspecto a utilização 

do DNA para entrega de fármaco pode ser considerada como uma via promissora, uma vez 

que permitirá a realização de montagens complexas que colocalize fármacos e ativos, ligadas 

ao alvo mais eficientemente e outras funcionalidades em uma nanoestrutura. A nanotecnolo-

gia de DNA permite um alto grau de personalização, a hipótese de que isso iria permitir-nos 

para sintonizar as nanoestruturas de DNA para entrega ideal de uma determinada droga 

(ZHAO et al., 2012). 

 

1.7 Sistema de veiculação de fármacos 

 

Grande parte dos agentes antiproliferativos atualmente utilizados para o tratamento do 

câncer não são capazes de realizar de maneira efetiva a diferenciação entre diferencia células 

sadias e cancerígenas, assim sendo a aplicação destes agentes na maioria das vezes vem asso-

ciada a uma gama de diversos efeitos colaterais. Fato que limita a dose máxima a ser adminis-

trada no paciente além de favorecer o aparecimento de resistência a múltiplos fármacos   

(KOMAROVA e BOLAND, 2013; ESTANQUEIRO et al., 2015). Nesse sentido a eficiência 

de um tratamento contra o câncer pode ser mensurada por meio da sua habilidade de reduzir 

e/ou eliminar tumores sem danificar tecidos vizinhos saudáveis. O aumento da especificidade 

local e a internalização podem melhorar a eficácia e resposta do paciente ao tratamento e as-
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sim diminuir a possibilidade de efeitos colaterais comuns inerentes a utilização dos tratamen-

tos clássicos(ALMEIDA , FIGUEROA e DREZEK, 2014; ALMEIDA et al., 2005) . 

O número de produtos farmacêuticos baseados nos novos sistemas de veiculação de 

fármacos tem aumentado significantemente nos últimos tempos e com tendência de cresci-

mento para os próximos anos.  O planejamento e desenvolvimento de novos sistemas de 

transportes de moléculas visando o aumento da eficácia de fármacos existentes é um processo 

que continua crescendo na pesquisa farmacêutica (DAMASCENO et al., 2011). 

Os sistemas de veiculação de fármacos (DDS) atualmente possuem plataformas para 

transporte de fármacos, á base de materiais sintéticos (sílica, polímeros, géis) e naturais (lipí-

dios, proteínas, oligossacarídeos) e tem como enfoque principal tratar os problemas associa-

dos aos fármacos convencionais e melhorando suas propriedades farmacológicas (MA-HAM 

et al., 2011). Assim sendo existe grande interesse em pesquisas e estudos focados no desen-

volvimento de sistemas de veiculação de fármacos e ativos mais eficientes com intuito de 

melhorar a sua eficácia terapêutica (DURAN; MORAIS e MATTOSO, 2006). 

Dependendo da sua solubilidade em água, cada fármaco possui um perfil diferente e 

único de liberação e de ação alvo - especifico. Os fármacos pouco solúveis em água, como a 

ftalocianinas de cloro alumínio requerem uma tecnologia adequado para a sua liberação em 

um órgão ou tecido (DURAN et al., 2010). 

Vários tipos de nanopartículas e sistemas coloidais podem melhorar a cinética, biodis-

tribuição e a liberação do fármaco, seja ela fármaco, vacina, proteínas recombinantes ou oli-

gonucleotídeos. Os lipossomas são vesículas esféricas artificiais de tamanho variável (20 nm a 

vários micrômetros de diâmetro) que podem ser produzidas com fosfolipídios naturais e co-

lesterol. Já as nanoparticulas poliméricas podem ser produzidas por diferentes métodos e de-

pendendo do método de preparação, pode-se obter nanoesferas ou nanocápsulas. O fármaco 

pode ser liberado gradualmente, numa ampla faixa de concentração, por erosão ou difusão 

(ROSSI-BERGMANN, 2008). 

Grande parte das nanopartículas utilizadas nas pesquisas contra o câncer incluem den-

drímeros (TEDESCO , ROTTA e LUNARDI, 2003b; NISHIYAMA et al., 2009), lipossomas 

(SIQUEIRA-MOURA et al., 2013; CALORI e TEDESCO, 2016), polímeros nanoparticula-

dos, micelas, nanopartículas proteicas, nanopartículas de cerâmica, nanopartículas virais, na-

nopartículas metálicas (DE PAULA et al., 2012; PAULA, L. B. D., 2015)e nanotubos de car-

bono (SPENCER , PURANIK e PEPPAS, 2015).  

Ainda podemos destacar o uso de fosfolipídios que são componentes estruturais das 

membranas biológicas e são encontradas em maior proporção. As formulações de fosfolipí-
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dios são anfipáticas e, em meio aquoso, se reorganizam formando uma bicamada planar lami-

nar a fim de minimizar as interações desfavoráveis entre a fase aquosa e as longas cadeias 

hidrocarbônicas dos ácidos graxos. Tais interações são completamente eliminadas quando a 

bicamada laminar se dobra para formar vesículas fechadas (PELEGRINO, A. C., 2007). 

O desenvolvimento de sistemas de veiculação tem sido proposto, ao longo dos anos, 

como eficaz ferramenta para superar os mecanismos de resistência celular e aumentar a seleti-

vidade do fármaco pelas células cancerosas, consequentemente sendo capaz de reduzir os 

efeitos colaterais (DE PAULA et al., 2012; BOLFARINI et al., 2014; CALORI e TEDESCO, 

2016). 

Atualmente existem poucos registros na literatura sobre a utilização do DNA com esse 

enfoque e que apontam este sistema como um promissor DDS.(GAJRIA , NEUMANN e 

TIRRELL, 2011; ZHAO et al., 2012). Ainda tem-se por vantagem o uso do DNA na forma de 

filmes sólidos secos que possuem menor degradação, podem ser mais facilmente aplicados, 

armazenados em longo prazo, e podem permitir a entrega localizada de implante direto em 

combinação com  liberação controlada e ajuste de dose de luz (GAJRIA , NEUMANN e 

TIRRELL, 2011). 

 

1.8 Interação cultura celular suportes poliméricos 

 

Os estudos e análises de interações entre células e seu substrato sob a ótica da enge-

nharia de tecidos é de importância determinante nas propriedades biológicas dos implantes. A 

adesão das células a determinado substrato tem influência direta na morfologia, na prolifera-

ção e na viabilidade celular (PÉRTILE et al., 2007). Grande variedade de biomateriais tem 

ganhado destaque e sendo desenvolvida com diferentes propriedades físico-químicas e mecâ-

nicas, essas propriedades buscadas tem relação direta com a aplicação biomédica de interesse. 

o que inclui regeneração tecidual, novos sistemas de veiculação de fármacos, novos enxertos 

ou scaffolds (SERRANO et al., 2004; PÉRTILE et al., 2007). 

Parte importante do sucesso de um suporte utilizado para crescimento celular ou scaf-

fold depende diretamente da adesão e do desenvolvimento celular na superfície. A adesão 

celular geralmente é associada a capacidade das células em reconhecer, se ligar e interagir 

com um substrato. Somente após o processo de adesão que as células são capazes de iniciar a 

proliferação, espelhamento e a produção de matriz extracelular além da capacidade de manter 

seu fenótipo (SANTOS et al., 2004b; BARBANTI , ZAVAGLIA e DUEK, 2005). Especifi-

camente o espalhamento celular é considerado um processo extremamente complexo que ge-
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ram modificações na morfologia celular e consequentemente alterações no citoesqueleto, cri-

ando assim uma melhor interação com o substrato (SANTOS e WADA, 2007). 

O substrato não necessita apresentar características semelhantes às da matriz extrace-

lular para que o processo de adesão celular ocorra, entretanto essa similaridade físico-química 

é desejada quando o objetivo é a promoção da diferenciação celular ou para que um determi-

nado polímero tenha uma interação mais efetiva no sítio de implantação  (SANTOS e WADA, 

2007). O desenvolvimento de um biomaterial com boa integração celular depende ainda da 

própria estrutura dos dispositivos produzidos. 

A literatura converge no sentido que materiais porosos promovem o crescimento celu-

lar, bem como induzem as células a produzir componentes de matriz extracelular. Mesmo 

assim materiais com uma adesão mais lenta ou morfologia diferente (SANTOS et al., 2001; 

SANTOS et al., 2004a) podem ser promissores na aplicação de engenharia tecidual. Alguns 

materiais estudados em que a adesão celular é mais lenta podem estimular a produção de 

componentes de matriz extracelular de forma precoce permitindo o crescimento e proliferação 

celular (MANN et al., 1999; SANTOS et al., 2004b; SANTOS e WADA, 2007). 

A superfície do material e suas propriedades como topografia, rugosidade, composição 

química, são consideradas de grnade influencias no processo de adesão celular (ELIAS et al., 

2008). As propriedades da superfície do biomaterial podem proporcionar uma maior ou menor 

interação com a água. A interação com agua é importante pois existe uma relação entre a hi-

drofilicidade e a adesão celular substratos mais hidrofílicos tendem a suportar uma melhor 

interação com células (NEFF , CALDWELL e TRESCO, 1998; DEWEZ et al., 1998; 

SANTOS e WADA, 2007). A interação entre a superfície e as biomoléculas influenciam dire-

tamente na cinética do processo e na termodinâmica da interação interfacial. Essa interação 

pode determinar se as proteínas desnaturam ou não, como elas se orientam e se depositam sob 

a superfície. Dependendo das características da superfície do biomaterial, uma maior ou me-

nor interação com a água vai ocorrer. Se essa interação for positiva, proteínas ativas irão se 

ligar à superfície molhável do biomaterial e enviarão sinais para determinados tipos celulares 

para a formação do tecido (KASEMO, 2002; BORGES, A. D. M. G., 2012) 
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5 CONCLUSÕES 

 

Os resultados deste trabalho foram eficazes na descrição e explicação do comporta-

mento da ftalocianina de alumínio cloro em sistema binário agua/etanol. Determinaram-se as 

melhores condições de incorporação do fármaco fotossensível (AlClPc) aos DNA-PFs. 
Avaliou-se a biocompatibilidade dos DNA-PFs e foram descritas com sucesso o pro-

cesso de crescimento e cinética do carcinoma epidermóide oral OSCC (aderido ao DNA-PFs), 

levando a um material de biocompatível desejado.  

Após a incorporação da AlClPc ao DNA-PFs e efetuou-se o tratamento via TFD nas 

linhagens célulares OSCC, em que ficou evidente uma redução de viabilidade celular com um 

aumento de morte celular, nos ensaios efetuados junto ao DNA-PFs-AlClPc e tendo como via 

preferencial de morte celular a apoptose. 

Esse conjunto de resultados têm uma relevância direta a futuras aplicações dos DNA-

PFs com potencial para aplicação como DDS. Sendo que os DNA-PFs podem ser úteis como 

uma película adesiva para a administração de fármacos utilizados para o tratamento de doen-

ças de pele, tais como infecções fúngicas e reações alérgicas ou para a administração de mo-

léculas ativadas na pele ou doenças bucais como câncer ou ainda na cicatrização de feridas. 

Por se tratar de um novo sistema de veiculação de fármacos novas analises devem ser feitas 

com outras linhagens celulares com enfoque em efetivar de maneira mais robusta a aplicabili-

dade do mesmo e fomentar de maneira significativa a disponibilização dessa nova ferramenta 

de combate ao câncer. Concomitantemente novas pospostas de aplicação dos DNA-PFs sur-

gem, como menção ao design do novo "material de curativo", em que o filme de DNA é pro-

posto como suporte para o crescimento celular.  
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