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Resumo
Davanzo, N.N. Desenvolvimento de nanopartículas protéicas polimerizadas para
veiculação de fotoativos aplicáveis ao tratamento de câncer do sistema nervoso
central. 2016.91f. Dissertação (Mestrado). Faculdade de Filosofia, Ciências e Letras de
Ribeirão Preto – Universidade de São Paulo, Ribeirão Preto, 2016.
Glioblastoma multiforme (GBM) é o tipo mais comum e agressivo de tumor
cerebral em adultos. O tempo de vida do paciente diagnosticado com GBM é, em
média, 14 meses, apesar dos tratamentos convencionais, como a radioterapia,
neurocirurgia e quimioterapia. A terapia fotodinâmica (TFD), juntamente com a
nanotecnologia, são tratamentos alternativos e promissores para o combate do câncer do
sistema nervoso central. Sendo assim, foi desenvolvido e avaliado nanopartículas de
soro albumina humano (PAM), para veiculação controlada de fotoativos (AlClPc e
curcumina) aplicáveis no tratamento fotodinâmico do câncer do sistema nervoso central.
As nanopartículas de albumina foram preparadas por dois métodos distintos
(crosslinking químico e térmico), e para avaliar qual formulação apresentou as
características desejáveis foram feitas caracterizações físico-químicas como tamanho
médio de partícula, índice de polidispersividade, potencial zeta e taxa de associação dos
fármacos fotossensibilizadores incorporados. A formulação preparada pelo crosslinking
químico (PAMQ) exibiu características físico-quimicas satisfatórias para os estudos in
vitro, obtendo tamanho médio de partículas de 250 nm, distribuição homogênea (PDI <
0,3), potencial zeta negativo (-25 mV), e quantidades de ativos incorporados na
nanopartícula de albumina foi de aproximadamente 20% para a AlClPc e 40% para a
curcumina. A análise morfológica foi realizada através de microscopia de força atômica
(MFA), pela qual se observou o formato esférico, e composição heterogênea das
nanopartículas. A formulação apresentou estabilidade com previsão de shelf life de
aproximadamente 9 meses. A PAMQ apresentou ainda biocompatibilidade in vitro, na
ausência de ativação fotodinâmica, frente à linhagem celular de gliobastoma humano,
pelos ensaios de MTT (atividade mitocondrial in vitro). Sob irradiação de luz visível em
675 nm em uma dose máxima de 700 mJ.cm-2, o efeito fototóxico provocado pela
PAMQAlClPc (3 μM) reduziu a viabilidade celular em 22%, enquanto que sob
irradiação de luz visível em 418 nm em uma dose máxima de 2000 mJ.cm-2, o efeito
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fototóxico provocado pela PAMQCurcumina (10 μM) reduziu a viabilidade celular em
59%. Para potencializar o fotodano da célula de glioblastoma humano com a
formulação PAMQAlClPc+Curcumina foi feito ensaio em diferentes tempos de
irradiação, sendo que no intervalo de 6 horas, a morte celular foi de 77%, provocando
um efeito fototóxico desejável para o tratamento fotodinâmico. Portanto, os resultados
obtidos neste trabalho indicam que as nanopartículas protéicas apresentam grande
potencial para veiculação de fármacos fotossensibilizadores para aplicação da TFD com
o propósito do tratamento de câncer do sistema nervoso, incentivando estudos
posteriores baseados em ensaios fotobiológicos in vitro e in vivo.
Palavras chave: glioblastoma, terapia fotodinâmica, nanopartículas de albumina,
ftalocianina de cloro alumínio (AlClPc), e curcumina.
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Abstract
Davanzo, N.N. Development of polymerized protein nanoparticles for vehiculation
of photoactive applicable to cancer treatment of system central nervous. 2016.91f.
Dissertation (Master). Faculdade de Filosofia, Ciências e Letras de Ribeirão Preto –
Universidade de São Paulo, Ribeirão Preto, 2016.
Glioblastoma multiform (GBM) is the most common and aggressive type of
brain tumor in adults. The lifetime of the patient diagnosed with GBM is on average 14
months, despite conventional treatments, such as radiotherapy, neurosurgery, and
chemotherapy. Photodynamic therapy (PDT) with nanotechnology is an innovative and
promising alternative treatment to combat central nervous system cancer. So, this work
proposed to develop albumin nanoparticles (PAM) associated with photosensitizers
chloro-aluminiumphtalocyanine (AlClPc) and curcumin for PDT application. Albumin
nanoparticles were prepared by two different methods (chemical and thermal
crosslinking), to evaluate which formulation showed desirable characteristics were
performed physicochemical characterizations as mean size, polydispersity index, zeta
potential and association rate of photosensitizing drugs incorporated. The formulation
prepared by chemical crosslinking (PAMQ) exhibited satisfactory physicochemical
characteristics for in vitro studies, obtaining an average diameter of 250 nm, low
distribution (around 0,3), negative zeta potential (about -25 mV) and an active uptake
rate around 20% for AlClPc and 40% for curcumin. Morphological analysis was
performed using atomic force microscopy (AFM), in which was observed the spherical
shape and heterogenic composition of nanoparticles. The formulation shows stability
with estimated shelf-life of approximately 9 months. The PAM also demonstrated
biocompatibility in the absence of photodynamic activation, using cell lines of human
glioblastoma by MTT assays. Under irradiation of visible light of 675 nm the maximum
dose of 700 mJ cm-2, induce phototoxic by PAMQAlClPc (at 3 µM) reduced cell
viability to 22%. while under visible light of 418 nm the maximum dose of
2000 mJ cm2, showed phototoxic effect caused by PAMQCurcumina (at 10 µM)
reduced cell viability to 59%. To potentialize photodamage in human glioblastoma cell
with PAMQAlClPc+Curcumin was testing at different times of irradiation, wherein in
the range of 6 hours, cell death was 77%, causing a desired phototoxic effect for the
photodynamic treatment. Therefore, the results obtained in this study indicate that
albumin nanoparticles have great potential to photosensitizing drugs for application of
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PDT for the purpose of treatment of cancer of the nervous system, encouraging further
studies based in the in vitro and in vivo photobiologicals assays.
Keywords: Glioblastoma, photodynamic therapy, albumin nanoparticles, aluminum
chloride phthalocyanine (AlClPc), and curcumin.
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1 – INTRODUÇÃO
1.1– Câncer
Câncer é o nome dado a um conjunto de mais de 100 doenças que tem em
comum o crescimento desordenado de células que invadem tecidos e órgãos, podendo
espalhar-se para outras regiões do corpo, num processo denominado de metástase. Essa
neoplasia tem sido uma das principais causas de morte no mundo, e os tratamentos
convencionais incluem a cirurgia, quimioterapia, radioterapia, e imunoterapias
(HARTWELL e KASTAN, 1994; RUI et al., 2016).
Uma célula normal pode sofrer alterações no seu DNA, ocasionando uma
mutação genética. Essas células com o material genético modificado passam a receber
instruções erradas alterando suas atividades, como a (i) multiplicação de maneira
descontrolada e agressiva, (ii) migração para os tecidos vizinhos formando focos
disseminados das metástases, e (iii) perda de função. Deste modo, essas células passam
a ser denominadas células cancerígenas, tumorais ou neoplásicas (HARTWELL e
KASTAN, 1994; YOU e JONES, 2013).
A incidência de câncer no Brasil vem aumentando a cada ano. O Instituto
Nacional de Câncer (INCA) estima que, no ano de 2016, haverá mais de 596 mil casos
novos de câncer no país, e segundo a estimativa da Organização Mundial de Saúde
(OMS), deve-se esperar 27 milhões de casos de câncer em 2030. No Brasil, o câncer é a
segunda causa de morte, e os tipos que mais matam são: (i) pulmão, (ii) mama, (iii)
pele, (iv) colo de útero, (v) colo retal, (vi) estômago, (vii) fígado, e (viii) sistema
nervoso central (INCA, 2016)
O número de casos de câncer em todo mundo deverá aumentar, segundo dados
da Organização Mundial da Saúde (do inglês World Health Organization, WHO), em
parte devido aos novos hábitos da população dos países em desenvolvimento, como o
consumo excessivo de bebidas alcoólicas, tabaco, altos teores de gordura e níveis de
colesterol, exposição excessiva a radiação solar, entre outros. Atualmente, 10 milhões
de pessoas foram diagnosticados com câncer em todo o mundo, e 6 milhões de pessoas
morrerão devido a doença (WHO, 2016; INCA, 2016).
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1.1.1 – Glioblastoma Multiforme
O Sistema Nervoso Central (SNC) é constituído por um conjunto de células
gliais (astrócitos, oligodendrócitos, microglia, e células ependimárias) que oferecem
suporte estrutural e funcional para os neurônios. Glioma ou glioblastoma multiforme
(GBM) é um tipo de tumor primário mais comum no SNC, que acomete principalmente
os adultos. Os principais sintomas de pacientes com GBM são os sintomas neurológicos
como dores de cabeça, perda de memória, alterações de personalidade, epilepsia, e
convulsões (FILBIN e STILES, 2015; HOLLAND, 2000; MAHER et al., 2001).
Existem duas teorias que explicam a origem do glioma. A primeira teoria sugere
que podem surgir a partir da diferenciação de astrócitos e oligodendrócitos. Já a segunda
teoria, e mais aceita, sugere que esses tumores surgem a partir de células progenitoras
que sofrem processos de mutações durante seu crescimento. Os gliomas são
classificados, segundo a Organização Mundial da Saúde (OMS), numa escala de I a IV
de acordo com o seu grau de malignidade, onde os tumores de grau I são de baixo grau
e menos agressivo, e o de grau IV, como o glioblastoma multiforme, altamente
malignos (BECHET et al., 2014; MEIR et al., 2010)
Gliblastoma multiforme (GBM) é o tipo mais comum e agressivo de tumor
cerebral em adultos, sendo responsáveis por 3% de todas as mortes por câncer no Brasil,
segundo o Instituto Nacional de Câncer (INCA). São resistentes a agentes
quimioterápicos, altamente invasivos, e apresentam rápido crescimento, sendo
caracterizados por um crescimento multifocal, o que resulta na incapacidade de
ressecção completa do tumor. O tempo de vida do paciente diagnosticado com GBM é,
em média, 14 meses, apesar dos tratamentos convencionais, como a radioterapia,
neurocirurgia, e quimioterapia. Esses tratamentos são ineficazes em razão da capacidade
de células anormais repararem o DNA, e da barreira hematoencefálica dificultar o
aporte de fármacos ao sistema nervoso central (ALIFIERIS e TRAFALIS, 2015;
HOLLAND, 2000; LOPES , CASTILHO-FERNANDES e TEDESCO, 2012; MAHER
et al., 2001; STYLLI et al., 1995; TRAN e ROSENTHAL, 2010) (INCA, 2016).
A barreira hematoencefálica (BHE) tem como função fornecer nutrientes e
oxigênio ao cérebro, assim como protegê-lo de compostos químicos e neurotóxicos
presentes no sangue. Desse modo, a BHE é uma barreira protetora que garante o
funcionamento do sistema nervoso central (TELLINGEN et al., 2015).
Nathalia Nossi Davanzo
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O principal agente quimioterápico utilizado no tratamento de pacientes
diagnosticados com GBM é a temozolamida (TMZ), que consiste em um derivado do
agente alquilante dacarbazina. A TMZ é muito eficaz em alguns tratamentos de câncer,
como o melanoma, porém, o gliblastoma é resistente a este fármaco. Estudos mostram
que a resistência ao fármaco está associada ao fato de enzimas repararem o DNA das
células tumorais (CHENG et al., 2011; LEE, 2016).
Deste modo, vem sendo estudados novos tratamentos que visam desenvolver
fármacos mais seletivos e específicos para os tecidos com tumores desta natureza, e que
são capazes de atravessar a barreira hematoencefálica. A terapia fotodinâmica (TFD),
juntamente com a nanotecnologia, são tratamentos alternativos, não invasivos e
promissores para o combate do câncer do sistema nervoso central (ALEXIS et al., 2008;
BECHET et al., 2008; STYLLI et al., 1995; TRAN e ROSENTHAL, 2010).

1.2 – Processos Fotodinâmicos
Estudos relacionados à utilização de luz visível ou no infra-vermelho próximo
com o propósito de tratamento de doenças como raquitismo, vitiligo e câncer de pele
foram utilizados há mais de 3 mil anos, pelos egípcios. No entanto, foi apenas no século
XIX que a técnica foi melhor estudada e desenvolvida como um tratamento alternativo
de tumores, para diagnósticos, na erradicação de microrganismos, entre outras
aplicações. Hoje em dia, tem sido muito utilizada como uma forma alternativa para o
tratamento coadjuvante de alguns tipos específicos de câncer (CASTANO , MROZ e
HAMBLIN, 2006; DOLMANS , FUKUMURA e JAIN, 2003; LONGO et al., 2012;
RIBEIRO et al., 2015).
A

Terapia

Fotodinâmica

consiste

na

combinação

de

um

fármaco

fotossensibilizador (FS) e luz visível, que, na presença de oxigênio molecular pode
produzir agentes citotóxicos extremamente reativos que podem inativar células
tumorais. O fármaco fotossensibilizante é introduzido no paciente, por via tópica,
sistêmica ou parenteral, e se acumula preferencialmente em células que se reproduzem
rapidamente. A partir dos mecanismos fotodinâmicos (Figura 1), as moléculas de FS
absorvem a luz, de comprimento de onda correspondente ao seu máximo de absorção, e
transferem parte da energia absorvida para produção de espécies radicalares via
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foto-oxidação de oxigênio molecular para produção de oxigênio singleto (denominado
reações fotodinâmicas do Tipo II) ou indução de espécies radicalares oxidativas como
ânion superóxido, peróxido, entre outros (denominado reações fotodinâmicas do Tipo I)
classificados de forma geral como espécies reativas de oxigênio, EROS ou ROS (do
inglês, Reactive Oxygen Species) (BHATTA , KEYAL e WANG, 2016; CASTANO ,
MROZ e HAMBLIN, 2006; MICHELS, 2003; NYMAN e HYNNINEN, 2004;
ONISZCZUKA et al., 2016).

Figura 1. Fluxograma representativo das etapas de fotossensibilização e dos mecanismos fotodinâmicos
(reações fotodinâmicas do Tipo I e II).
Fonte: adaptado de DOLMANS, D.E.J.G.J., 2003 (DOLMANS , FUKUMURA e JAIN, 2003)

No mecanismo de fotossensibilização do tipo I, ocorre transferência energética
via transferência de elétrons, do FS no estado triplete excitado, por meio de reações
radicalares, para as biomoléculas próximas, resultando em danos oxidativos a esses
substratos. Esses radicais por sua vez podem interagir com o oxigênio molecular do
meio, formando produtos oxigenados reativos como o peróxido de hidrogênio,
superóxidos e radical hidroxil. Já no mecanismo de fotossensibilização do tipo II, ocorre
a transferência direta de energia do estado triplete para o oxigênio molecular, resultando
na formação do oxigênio singleto (1O2), que é uma espécie extremamente eletrofílica,
ou seja, muito reativa, resultando em danos oxidativos as espécies biológicas (proteínas,
colesterol, fibroblastos, DNA, biomembranas, entre outras), que por fim resultará em
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morte celular por necrose ou apoptose (DOLMANS , FUKUMURA e JAIN, 2003;
FARIA et al., 2015; ITRI et al., 2014; ONISZCZUKA et al., 2016).
A TFD pode atuar de diversas maneiras no organismo, podendo agir diretamente
sobre as células cancerígenas, ocasionando a morte celular por necrose e/ou apoptose;
ou pela interrupção de fornecimento de oxigênio ao tumor, devido o consumo do
mesmo durante a formação de espécies reativas de oxigênio. A morte celular por
necrose é geralmente descrita como um dano bruto a alguma estrutura celular,
ocasionando o rompimento da membrana celular entre outros efeitos em organelas
citoplasmáticas. Já a apoptose é a morte celular programada, onde a célula sofre
diversas reações em cadeia, se fragmentando e sofrendo o processo de fagocitose. Os
tratamentos realizados com base na TFD podem levar a uma maior seletividade na
destruição dos tecidos afetados, uma vez que somente as células expostas ao fármaco
fotossensibilizador e a luz, de comprimento de onda específico, simultaneamente, na
presença de oxigênio, conseguem induzir a formação dos agentes citotóxicos
necessários ao processo. Desta forma, a TFD permite a erradicação somente do tecido
tumoral desejado (CASTANO , MROZ e HAMBLIN, 2006; HEINRICH et al., 2013;
LUNARDI e TEDESCO, 2005; PRIMO et al., 2007; TARDIVO et al., 2005).
Um fármaco fotossensibilizante no seu estado fundamental, se encontra com os
elétrons emparelhados, com spins contrários. Pela absorção de luz monocromática na
forma de fótons o mesmo é induzido às transições eletrônicas moleculares entre o
estado fundamental (S0) e um estado de maior nível energético, o estado singleto
excitado (S1), sem mudança de spin. Após a excitação, ocorre o decaimento da energia,
por processos de relaxação física conhecidos como conversão interna de calor ou
através da emissão de fótons por fluorescência. Ou ainda, este fármaco
fotossensibilizante no estado singleto excitado pode sofrer cruzamento inter-sistemas,
quando tem energia suficiente para inverter o spin, ficando com elétrons
desemparelhados, e deste modo, formando o estado excitado tripleto (T1). Este estado
excitado tem tempo de vida mais longo, na escala de microssegundos, e quando volta ao
estado fundamental emite luz por fosforescência. A ação fotodinâmica do fármaco
fotossensibilizador é dependente da formação do estado excitado tripleto, pois o mesmo
é responsável pela formação dos dois tipos de mecanismos fotoquímicos descritos
anteriormente (reação do tipo I ou reação do tipo II). Todas essas transições podem ser
descritas por meio do diagrama de Jablonski, apresentado na figura 2 (CAMERIN et al.,
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2010; DOLMANS , FUKUMURA e JAIN, 2003; HEINRICH et al., 2013; ITRI et al.,
2014; KUDINOVA e BEREZOV, 2008; ONISZCZUKA et al., 2016; SHARMAN ,
ALLEN e VAN LIER, 1999).

Figura 2. Diagrama de Jablonski simplificado, ilustrando as transições eletrônicas que dão origem aos
mecanismos fotodinâmicos de fotossensibilização molecular. S0 - Estado fundamental; S1- estado
singleto excitado; T1- estado triplete excitado.
Fonte: adaptado de Konan, Y.N., 2002 (KONAN , GURNY e ALLEMANN, 2002)

Os fatores que afetam a extensão do dano fotodinâmico para a célula e a eficácia
da terapia fotodinâmica podem ser descritos a partir da investigação de propriedades
fotofísicas e fotoquímicas como: (i) tipo de FS, (ii) localização intra e extracelular, (iii)
quantidade de FS administrada, (iv) disponibilidade de oxigênio, e (v) duração da
exposição à luz. As limitações da TFD podem estar relacionadas com as propriedades
ópticas do tecido, pois estas influenciam a penetração da luz, e a intensidade de luz
utilizada para a penetração no tecido (DETTY , GIBSON e WAGNER, 2004; JAYME ,
CALORI e TEDESCO, 2016).

1.2.1 - Agentes Fotossensibilizadores
Os FS são moléculas cromóforas capazes de absorver luz de determinada faixa
de comprimento de onda (300 nm a 800 nm) produzindo agentes citotóxicos letais para
o tecido doente. Existem muitos tipos de FS capazes de realizar essa função, alguns
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exemplos são: porfirinas (Photofrin®), hematoporfirina, ftalocianinas e seus derivados,
curcuminóides e seus derivados, clorinas, azul de metileno, rosa bengala, entre outros
(figura 3) (ALLISON e SIBATA, 2010; MARANHO et al., 2009; SHARMAN ,
ALLEN e VAN LIER, 1999; SPAGNUL , TURNER e BOYLE, 2015).

Figura 3. Estrutura química representativa de alguns fotossensibilizadores: (A) azul de metileno e (B)
rosa bengala.
Fonte: autores.

A primeira classe de fármacos fotossensibilizadores utilizados para o tratamento
fotodinâmico foram os derivados de hematoporfirina, sendo que o primeiro a ser
aprovado pelo FDA (Food and Drug Admistration) para a comercialização foi o
Photofrin® (CASTANO , MROZ e HAMBLIN, 2006; DABROWSKI et al., 2016;
DOLMANS , FUKUMURA e JAIN, 2003). Os ensaios clínicos realizados com
Photofrin® nos Estados Unidos, França, Holanda e Japão, mostraram bons resultados
como sensibilizadores no tratamento fotodinâmico de diversos tipos de câncer, como do
esôfago e de pulmão. Porém, essa primeira geração de fotossensibilizadores
apresentaram índices significantes de toxicidade, e baixa seletividade com respeito a
incorporação por células tumorais, e deste modo, as limitações do uso deste fármaco
levou ao desenvolvimento de novos fotossensibilizantes para este propósito, que são
chamados de fotossensibilizadores de segunda e terceira geração (ALLISON et al.,
2008; CALORI e TEDESCO, 2016; DOUGHERTY e MARCUS, 1992; SHARMAN ,
ALLEN e VAN LIER, 1999; TEDESCO , ROTTA e LUNARDI, 2003)
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A segunda geração de fotossensibilizadores (derivados de ftalocianinas,
derivados de curcuminoides, clorinas, azul de metileno, entre outros) absorvem em
comprimentos de onda maiores, com elevada absortividade molar na região do
vermelho (600-800nm), resultando em uma resposta fototerapêutica mais eficiente. Já a
terceira geração de fotossensibilizadores são desenvolvidos para terem especificidade
pelo tecido biológico de interesse (CASTANO , MROZ e HAMBLIN, 2006;
DOUGHERTY, 2002; SENGE, 2012).
Para muitos cientistas, o elemento mais importante para a TFD está associado à
escolha do tipo do fármaco fotossensibilizador (DETTY , GIBSON e WAGNER, 2004).
Este deve apresentar os seguintes requisitos para que seja considerado ideal a sua
utilização na TFD: (i) ser quimicamente puro e de composição conhecida, (ii) apresentar
toxicidade mínima no escuro, (iii) ser facilmente retido pelo tecido doente, (iv) ser
rapidamente excretado do corpo, considerando sua vida média entre a aplicação do
mesmo, sua ativação e eliminação (v) ter alta penetração no tecido, (vi) alta produção
de espécies reativas de oxigênio, (vii) ter alta absorção no comprimento de onda de
ativação, traduzido respectivamente por um elevado coeficiente de absortividade, e
(viii) ter propriedades hidrofóbicas e hidrofílicas equilibradas (CALORI e TEDESCO,
2016; DETTY , GIBSON e WAGNER, 2004; LUNARDI e TEDESCO, 2005;
TEDESCO , ROTTA e LUNARDI, 2003).

1.2.1.1 – Ftalocianinas
A ftalocianina é um FS que foi desenvolvida, primeiramente, para ser utilizada
como pigmento de baixo custo para recobrimento de mídias digitais, e agora tem sido
estudada como uma classe de molécula altamente interessante na terapia fotodinâmica
para o tratamento do câncer (CLAESSENS , HAHN e TORRES, 2008; LUNARDI e
TEDESCO, 2005; TEDESCO , ROTTA e LUNARDI, 2003). A ftalocianina tem origem
grega, onde o termo “ftalo” significa óleo de pedra, e “cianina” significa azul escuro.
Essa molécula consiste em estruturas aromáticas bidimensionais de 18 elétrons do tipo
, com 4 subunidades ligadas por átomos de nitrogênio. Essa estrutura pode ser
relacionada com a porfirina, pois apresenta um metal central e vários ligantes axiais,
que permitem substituições. Compostos de ftalocianina tem diversas aplicações na
indústria biotecnológica e farmacêutica devido as suas propriedades fotoquímicas,
Nathalia Nossi Davanzo

9
Introdução

fotofísicas e fotobiológicas (Figura 4) (ANDERSON et al., 1997; BERLANDA et al.,
2010; CALORI e TEDESCO, 2016; TEDESCO , PRIMO e BELTRAME, 2016).

Figura 4. Estrutura química representativa de uma ftalocianina base livre, sendo M = metal central, R =
substituintes axiais.
Fonte: Sigma-Aldrich

Compostos ftalocianínicos (do inglês, phthalocyanines ou, PCs) absorvem
fortemente ao redor de 675 nm e possuem um valor de coeficiente de absortividade
molar (ɛ) maior que 100.000 M1 cm-1. Ftalocianinas e seus derivados apresentam uma
serie de vantagens frente aos derivados de hematoporfirina, pois são relativamente
fáceis de sintetizar, de elevada pureza, resistentes a degradação química e fotoquímica,
geradoras de oxigênio singleto, e absorvem dentro da Janela Terapêutica (600-800nm),
ou seja, a faixa de comprimento de onda na qual a penetração da luz no tecido é maior
sem interferência de cromóforos endógenos do sistema biológico (DAZIANO et al.,
1998; DETTY , GIBSON e WAGNER, 2004; DE PAULA et al., 2015b; FRANCHI et
al., 2016; GAO et al., 2001; NUNES , SGUILLA e TEDESCO, 2004)
A ftalocianina é um composto essencialmente hidrofóbico, mas a solubilidade
pode ser ajustada substituindo grupos funcionais nas cadeias laterais da molécula, ou
fazendo pequenas alterações nos substituintes periféricos da molécula (RODRIGUES et
al., 2012; SESALAN , KOCA e GUL, 2008; TEDESCO , ROTTA e LUNARDI, 2003).
A insolubilidade em água afeta a biodisponibilidade e distribuição do fármaco
fotossensibilizador. Derivados de ftalocianina também são pouco solúveis em solventes
orgânicos comuns, resultando em uma desvantagem para sua utilização na terapia
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fotodinâmica, o que é estrategicamente solucionado empregando-se nanotecnologia
farmacêutica (JAYME , CALORI e TEDESCO, 2016; SAKAMOTO et al., 2004)
Mais de 60 tipos de átomos metálicos ou não metálicos podem ser incorporados
na estrutura cíclica dos ftalocianínicos. A substituição de grupos volumosos apolares,
como grupo alquila, pode alterar sua solubilidade em meio orgânico, e substituintes
aniônicos ou catiônicos, como grupos carboxi, sulfato, e fosfato, resultam em produtos
solúveis em meio aquoso. As propriedades fotofísicas das ftalocianinas são fortemente
influenciadas pela presença e natureza do íon metálico central, refletindo nas variações
no rendimento quântico do estado excitado tripleto e no tempo de vida desse estado
excitado. A formação de complexo com íons paramagnéticos como Cu2+, Co2+, Fe2+,
Ni2+, Vo2+, Cr3+, Pd2+ resultam em um estado tripleto mais curto, enquanto que a
formação de complexos com íons diamagnéticos como Zn2+, Al3+, Ga3+ aumentam o
tempo de vida e o rendimento quântico do estado tripleto (ALLEN , SHARMAN e
VAN LIER, 2001; SESALAN , KOCA e GUL, 2008; TEDESCO , PRIMO e
BELTRAME, 2016).
Estudos utilizando a ftalocianina de cloro alumínio (AlClPc) mostraram que esse
fármaco mantém todas as suas propriedades fotofísicas e fotoquímicas quando
administrado com um nanocarreador. A ftalocianina de cloro alumínio (Figura 5) é um
fármaco fotossensibilizador muito hidrofóbico que gera agregados em soluções aquosas,
ocasionando a diminuição da sua atividade fotodinâmica. Como estratégia para impedir
a agregação e manter todas as propriedades fotoquímicas e fotofísicas, esse
fotossensibilizador deve ser administrado com um nanocarreador, utilizando a
nanotecnologia. A associação deste com proteínas do soro, como a albumina, também é
uma estratégia para a sua absorção preferencial nos tecidos tumorais (JAYME ,
CALORI e TEDESCO, 2016; MORAIS et al., 2015; NUNES , SGUILLA e TEDESCO,
2004; TEDESCO , PRIMO e BELTRAME, 2016).
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Figura 5. Estrutura química representativa ftalocianina de cloro e alumínio (cloro(29H, 31H) ftatocianato
de aluminio).
Fonte: Sigma-Aldrich

1.2.1.2 – Curcumina
Outra classe química de fármaco fotossensibilizador que começa a ser utilizada
na TFD é a cúrcuma e os derivados de curcuminóides. A curcumina (Figura 6) é um
polifenol hidrofóbico amarelo alaranjado, extraido da raiz de Curcuma longa L. Essa
molécula é amplamente utilizada na medicina tradicional chinesa, devido as suas
propriedades potenciais quimioterápicas, anti-inflamatórias e antioxidantes, e hoje em
dia seu uso é aprovado pela FDA. Algumas dessas ações farmacológicas são
intensificadas quando se irradia a curcumina, e deste modo, este fármaco apresenta
grande potencial para ser utilizado como agente fotossensibilizador (KOON et al., 2006;
MAHESHWARI et al., 2005; PASCHOAL et al., 2013; RUBY et al., 1995).

Figura 6 – Estrutura química da curcumina, (E,E)- 1,7 bis (4-hidroxi-3-metoxifenil)-1,6-heptadieno-3,5diona, utilizado como compostos fotossensibilizador.
Fonte: Sigma-Aldrich

Esse fármaco fotossensibilizador possui atividades biológicas desejadas para
aplicação na terapia fotodinâmica, pois absorvem preferencialmente na faixa de
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400-430 nm (SHEN , JI e ZHANG, 2005). De fato, diversas pesquisas revelaram que a
curcumina e seus derivados contribuem para a inibição da formação e do crescimento
tumoral pelo método da terapia fotodinâmica (DUVOIX et al., 2005; HARIHARAN et
al., 2012). Estudos mostraram que o mesmo tem um efeito quimio-preventivo em câncer
de cólon, estômago, esôfago e bucal (HATCHER et al., 2008; MAHESHWARI et al.,
2005). Além disso, curcuminóides e seus derivados apresentam grande potencial contra
doenças crônicas, cardiovasculares, doenças de pele, neurológicas e inflamatórias
(DEROSA et al., 2016; PRIYADARSINI, 2009)
Porém estas aplicações da curcumina são limitadas pela sua natureza
hidrofóbica, o que dificulta a sua utilização no meio biológico. Curcuminóides são
insolúveis em água em pH 7, porém são solúveis em muitos solventes orgânicos, como
o metanol, clorofórmio, acetonitrila, etanol, entre outros. Deste modo, devido a sua
baixa solubilidade em solução aquosa, esse fármaco é encapsulado em nanopartículas
para serem entregues na célula alvo. Portanto, a utilização da nanotecnologia pode
aumentar a biodistribuição e biodisponibilidade da curcumina no meio biológico
(CORADINI et al., 2015; PRIYADARSINI, 2009; WIKENE et al., 2014).

1.3 – Nanotecnologia: Sistemas de Liberação de Fármacos
O maior objetivo da indústria farmacêutica é de desenvolver agentes
terapêuticos que maximizam o efeito do fármaco direcionando-o seletivamente para
áreas específicas do corpo. Ao mesmo tempo existem muitos compostos promissores,
mas que apresentam propriedades físico-químicas indesejáveis, como a baixa
solubilidade e biodistribuição, e, portanto, a melhor maneira de se obter boas
propriedades físico-químicas e uma farmacocinética e farmacodinâmica apropriadas é
de criar uma maneira de associar o fármaco desejado à um sistema de veiculação. Deste
modo, a nanotecnologia vem crescendo e se tornando uma grande influência tanto na
área acadêmica quanto na indústria (BERTRAND et al., 2014; KINGSLEY et al., 2006;
LOPEZ-LOURENTE e VALCARCEL, 2016).
A utilização da nanotecnologia no desenvolvimento e na descoberta de novos
sistemas de veiculação de fármacos é apenas uma de muitas áreas que a mesma pode
atuar, podendo ser utilizada também para a liberação controlada de fármacos,
diagnósticos in vitro, técnicas de terapia gênica, e engenharia de tecidos
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(CARUTHERS, WICKLINE e LANZA, 2007; JAIN, 2005; SAHOO , DIINAWAZ e
KRISHNAKUMAR, 2008; SHI et al., 2010; ZHANG e WEBSTER, 2009). No entanto,
a maioria das pesquisas neste campo estão voltadas para aplicação em oncologia,
buscando a utilização de nanocarreadores com especificidade e seletividade por alvos
tumorais (BERTRAND et al., 2014; MEI et al., 2013).
O primeiro sistema de liberação de fármacos descrito na literatura na década de
60 foram os sistemas lipossomais, os quais consistem em vesículas formadas por
bicamadas fosfolipídicas, as quais possuem biocompatibilidade e capacidade de alterar a
especificidade e toxicidade de fármacos {Egbaria, 1990 62 /id;Mezei, 1980 63 /id;
Zorzi, 2015 186 /id}. Os lipossomas permitem solubilizar fármacos hidrofóbicos em
água, mantendo suas características físico-químicas (HOEBEKE, 1995). Porém, com o
surgimento da nanotecnologia, foram desenvolvidos vários tipos de sistemas
poliméricos, os quais possuem propriedades diferenciadas e de melhor desempenho
terapêutico comparados ao lipossoma. Algumas dessas vantagens são: (i) aumento da
atividade terapêutica, (ii) maior solubilidade de fármacos hidrofóbicos, (iii) liberação
controlada de fármacos de forma continua e seletiva, e (iv) proteção química do fármaco
contra a degradação (MEI et al., 2013; SAHOO , DIINAWAZ e KRISHNAKUMAR,
2008; SHI et al., 2010; ZORZI et al., 2015).
As nanopartículas se acumulam preferencialmente em células cancerígenas
devido ao efeito de permeabilidade e retenção (do inglês, enhanced permeability and
retention effect, ou EPR), e o diâmetro médio desses nanocarreadores deve ser
otimizado dependendo da célula alvo. Esse efeito pode ser devido a deficiência da
drenagem linfática da célula, pois os vasos sanguíneos nos tecidos com tumores são
irregulares, dilatados e gotejantes, enquanto que os vasos sanguíneos de células normais
são compactos. Outro fator relevante é o metabolismo acelerado das células com
tumores, pois células cancerígenas apresentam rápido crescimento, fazendo com que
essa célula crie ambiente favorável para captar as nanopartículas presentes da corrente
sanguínea (LEE et al., 2015; MAEDA, 2001).
Atualmente existem vários tipos de nanocarreadores, os quais se destacam as
nanopartículas poliméricas (PATEL et al., 2012), nanopartículas lipídicas sólidas
(EKAMBARAM , SHATALI e PRIYANKA, 2011), as nanopartículas magnéticas
funcionalizadas (ITO et al., 2005), os nanotubos de carbono (ELHISSI et al., 2011), as
nanoemulsões e nanocápsulas poliméricas (CALVO , VILAJATO e ALONSO, 1996;
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MORA-HUERTAS , FESSI e ELAISSARI, 2009), entre outros (ELZOGHBY , SAMY
e ELGINDY, 2012; FAROKHZAD e LANGER, 2009; LANGER et al., 2008; MORAHUERTAS , FESSI e ELAISSARI, 2009; SEBAK et al., 2010; YIH e AL-FANDI,
2006).
Os sistemas nanoparticulados protéicos são capazes de suportar o stress
fisiológico, podendo ser administrados via oral ou tópica. Estes sistemas podem ser
obtidos a partir de biomoléculas como proteínas, gelatina, colágeno, caseína, e
principalmente a albumina, o que confere à esta classe de nanocarreador alta
biocompatibilidade, além de maior biodisponibilidade, e de serem facilmente
absorvidos pelo organismo (ELZOGHBY , SAMY e ELGINDY, 2012; KINGSLEY et
al., 2006; YU et al., 2015).

1.3.1 – Nanopartículas de Albumina
Nanopartículas de albumina utilizadas como sistema de liberação de fármacos
ativos foram introduzidas há mais de 30 anos e vem sendo empregadas em protocolos
terapêuticos nas áreas de oftalmologia, neurologia, ortopedia, odontologia e oncologia
(KUFLEITNER et al., 2010). Em razão do conhecimento da estrutura primária da
proteína, estas nanopartículas oferecem várias possibilidades para a modificação de sua
superfície, permitindo tanto adsorção química, quanto ligação covalente com o princípio
ativo das mesmas, e deste modo, representam um sistema de veiculação atraente
(BATTOGTOKH , KANG e KO, 2015; WEBER et al., 2000; KUFLEITNER et al.,
2010)
A albumina do soro humano é um dos materiais mais promissores para
preparação de sistemas de nanopartículas, pois estas são toleradas pelo corpo humano
sem nenhum efeito colateral. A albumina pode ser obtida em quantidades significantes
na clara do ovo, no soro bovino e no soro humano (ELZOGHBY , SAMY e ELGINDY,
2012; KUFLEITNER et al., 2010).
O soro albumina humano (do inglês, Human Serum Albumin ou, HSA) é uma
proteína globular constituída de aproximadamente 585 resíduos de aminoácidos, de
peso molecular de 65 kDa. Sua concentração no sangue é de aproximadamente 50
mg/mL, representando a maior parte da proteína presente no plasma. Essa proteína é
capaz de permear o sistema nervoso central, e até mesmo atravessar a barreira
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hematoencefálica, capacidade que confere a este tipo de nanomaterial, grande potencial
de utilização em métodos terapêuticos neurológicos (BATTOGTOKH , KANG e KO,
2015; FANALI et al., 2012; KUFLEITNER et al., 2010; LANGER et al., 2008;
PERALTA et al., 2013).
As partículas de albumina do soro humano têm sido utilizadas em estudos
promissores devido a sua capacidade de acumular-se em tecidos com tumor, devido ao
efeito de retenção e permeabilidade (EPR), de serem biodegradáveis, de fácil
purificação, reprodutíveis e hidrossolúveis. Os tecidos tumorais possuem alta taxa de
vascularização, o que confere a propriedade de maior interação com albumina presente
no plasma sanguíneo, favorecendo ainda mais a utilização de sistemas proteicos em
tratamento oncológico. Além da utilização no tratamento oncológico, as nanopartículas
de HSA podem também ser utilizadas em procedimentos terapêuticos de artrite
reumatóide, isquemia, entre outras patologias (BATTOGTOKH , KANG e KO, 2015;
ELZOGHBY , SAMY e ELGINDY, 2012; FANALI et al., 2012; LEE et al., 2015;
PERALTA et al., 2013)
Existe uma grande variedade de estratégias de incorporação de fármacos que
podem ser aplicadas durante o preparo deste tipo de nanopartícula. Entre elas, pode-se
citar: (i) incorporação no interior da matriz polimérica durante a preparação, (ii) ligação
covalente superficial e (iii) adsorção direta na superfície pré-formada (KUFLEITNER et
al., 2010).
Basicamente, existem dois métodos que são mais utilizados para a preparação de
nanopartículas a partir de albumina: (i) formação de emulsão e (ii) dessolvatação
(LANGER et al., 2003; YANA et al., 2015).
No processo de emulsificação, as nanopartículas são formadas pela
homogeneização da fase oleosa contendo a albumina em alta velocidade, seguida de
aquecimento, para consequente estabilização da nanopartícula. A emulsão é resfriada e
diluída em éter para diminuir a viscosidade do óleo a fim de facilitar a separação de
fases por centrifugação (ELZOGHBY , SAMY e ELGINDY, 2012; YANA et al.,
2015).
No método da dessolvatação as nanoparticulas são obtidas pela adição continua
de etanol em uma solução aquosa de albumina sob agitação constante, em temperatura
ambiente. Durante a adição de etanol ocorre a desnaturação da proteína, formando
nanoparticulas de albumina. Para a estabilização dessas nanoparticulas é adicionado um
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agente de crosslinking, que irá promover ligações cruzadas entre as moléculas de
albumina (ELZOGHBY , SAMY e ELGINDY, 2012; LANGER et al., 2003;
YEDOMON , FESSI e CHARCOSSET, 2013; YANA et al., 2015).
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5 - Conclusão
Com base nos resultados apresentados, foi possível concluir que as formulações
de PAMQ, obtidas pelo crosslinking químico, podem ser reproduzidas com tamanho
médio desejável (200 – 500nm), distribuição de tamanho homogêneo (IPd <0,5) e carga
residual predominantemente negativa. As mesmas se mostraram estáveis ao longo de 9
meses, como foi comprovado pela estabilidade acelerada utilizando a centrífuga
analítica LUMiSizer, pois nesse período a formulação não apresentou tendência a
instabilidade físico-quimica, indicando que não houve formação de aglomerados,
sedimentação, precipitação, ou separação de fases. Em relação a encapsulação de
AlClPc e curcumina, a nanopartícula de albumina apresentou resultados desejáveis, já
que a quantidade de fármaco incorporado é satisfatória para estudos in vitro. As
formulações obtidas através do crosslinking térmico não apresentaram características
desejáveis para estudos in vitro, pois a eficiência de encapsulação é baixa (em torno de
2%), e a nanopartícula mostra uma tendência a instabilidade físico-química após 60
dias. Deste modo, nanopartículas de albumina preparadas pelo crosslinking químico é
um método promissor para ser utilizado como sistema de veiculação para o tratamento
do câncer do sistema nervoso central, pois além de apresentarem características físico
químicas desejáveis, a albumina é capaz de atravessar a barreira hematoencefálica,
possibilitando melhores resultados (ELZOGHBY , SAMY e ELGINDY, 2012;
PERALTA et al., 2013).
Os ensaios in vitro de compatibilidade biológica das formulações em cultura
celular de gliobastoma humano U87MG comprovaram que a nanopartícula de albumina
não ocasionou efeito tóxico significativo para as células, na ausência de estimulo
luminoso. Deste modo, foi escolhido as concentrações de 3 µM para AlClPc e 10 µM
para curcumina para posteriormente realizar ensaios futuros de fototoxicidade in vitro, e
avaliar o efeito do fármaco fotossensibilizador para aplicação na TFD para o tratamento
de câncer do sistema nervoso central (BECHET et al., 2008; BRANNON-PEPPAS e
BLANCHETTE, 2012).
Quando as células de glioblastoma sofreram irradiação de luz visível em uma
dose máxima de 700 mJ cm-2, o efeito fototóxico provocado pela PAMQAlClPc (3 μM)
reduziu a viabilidade celular a 22%, enquanto que sob irradiação de luz visível em uma
dose máxima de 2000 mJ cm-2, o efeito fototóxico provocado pela PAMQCurcumina
(10 μM) reduziu a viabilidade celular a 59%. Também foi irradiada a nanopartícula com
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os fármacos associados, PAMQAlClPc+Curcumina, nas mesmas concentrações, com
dose de energia de 500 mJ cm-2 para a AlClPc, e 2000 mJ cm-2 para a curcumina,
provocando morte celular de 40%. Foram feitos ensaios em diferentes tempos de
irradiação para potencializar o fotodano da célula de glioblastoma humano com a
formulação PAMQAlClPc+Curcumina, e no intervalo de 6 horas, a morte celular foi de
77%, provocando deste modo, um efeito fototóxico desejável para o tratamento
fotodinâmico.
A partir das imagens de microscopia confocal foi possível concluir a
internalização qualitativa dos fármacos fotossensibilizadores, e observar que tanto a
curcumina quanto a AlClPc se localizam na região citoplasmaática da célula de
glioblastoma humano (DE PAULA et al., 2015a; LI et al., 2014).
Portanto, os resultados obtidos neste trabalho indicam que as nanopartículas
protéicas

apresentam

grande

potencial

para

veiculação

de

fármacos

fotossensibilizadores para aplicação da TFD com o propósito do tratamento de câncer
do sistema nervoso, incentivando estudos posteriores baseados em ensaios
fotobiológicos in vitro e in vivo. A TFD é um método promissor não só para o
tratamento de câncer do sistema nervoso, mas para o uso em outros tipos de câncer e
patologias.
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