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RESUMO 
 

PIMENTA, L. F. C. Influência de dendrímeros e da iontoforese na penetração da 
protoporfirina IX em tumores cutâneos. 2013. 85f. Dissertação (Mestrado). Faculdade de 
Ciências Farmacêuticas de Ribeirão Preto – Universidade de São Paulo, Ribeirão Preto, 
2013. 
 

A terapia fotodinâmica (TFD) associada à administração tópica de agentes 
fotossensibilizantes é uma terapia promissora para o tratamento tópico do câncer de pele. A 
protoporfirina IX (PpIX) é uma substância fotodinamicamente ativa usada na TFD, 
entretanto, devido a sua alta lipofilia ela forma agregados em meio aquoso, o que diminui 
sua atividade fotodinâmica e dificulta sua administração na pele. Assim, sistemas de 
liberação nanoparticulados vêm sendo investigados para melhorar a distribuição da PpIX na 
pele e facilitar sua penetração até as células tumorais. Os dendrímeros de poliamidoamina 
(PAMAM) representam uma nova geração de nanosistemas que tem despertado grande 
interesse nos últimos anos. Eles são uma classe especial de polímeros que apresentam 
estrutura muito ramificada e regular e que interagem com a PpIX formando complexos 
(nanopartículas dendriméricas de PpIX-PAMAM). A aplicação de uma corrente elétrica de 
baixa intensidade, conhecida como iontoforese, pode influenciar na penetração cutânea 
dessas nanopartículas, direcionando-as para o interior das células. Desta forma, o objetivo 
deste trabalho foi avaliar a influência da iontoforese e de nanopartículas de PAMAM de 
geração 4 hidroxilado (PAMAM G4-OH) com a PpIX na localização subcelular e penetração 
deste agente fotossensibilizante em tumores cutâneos. Assim foram preparados complexos 
de PpIX–PAMAM, os quais foram caracterizados em função do tamanho de partículas e 
potencial zeta. A localização subcelular da PpIX a partir dos complexos foi investigada em 
carcinoma de células escamosas. A influência dos complexos na geração de oxigênio 
singleto quando a PpIX sofre irradiação também foi avaliada. Por fim, a penetração da PpIX 
a partir dos complexos PpIX-PAMAM foi avaliada, in vivo, em pele sadia e em tumores 
induzidos em camundongos Nude BalbC, com e sem aplicação da iontoforese. O tamanho 
médio das nanopartículas dendriméricas contendo a PpIX dispersas em meio aquoso foi de 
aproximadamente 220 nm. Quando avaliadas em função do tempo, este tamanho sofreu um 
aumento de apenas 5% depois de 24 h, permanecendo constante por 7 dias. O potencial 
zeta das dispersões foi de 10 mV, em pH 7, e de 30 mV, em pH 5,5, possibilitando a 
contribuição da eletromigração durante a iontoforese. Nos estudos em cultura de células 
tumorais observou-se que a complexação com o PAMAM aumentou 30 vezes a localização 
da PpIX na mitocôndria quando comparada a PpIX livre. Além disso, a quantidade de 
oxigênio singleto gerada foi semelhante para a PpIX livre não agregada e complexada, 4,3 x 
10-3  e 4,6 x 10-3 , respectivamente, sugerindo que o PAMAM manteve a atividade 
fotodinâmica da PpIX. Nos experimentos in vivo, em pele sadia, verificou-se que a PpIX 
administrada a partir do complexo com o PAMAM se distribuiu homogeneamente pela pele, 
enquanto que a PpIX livre apresentou uma fluorescência localizada em apenas algumas 
área da superfície da pele. A iontoforese facilitou a penetração da PpIX para as camadas 
mais profundas da pele. Finalmente, no tratamento dos tumores cutâneos, a administração 
tópica dos complexos por apenas 30 min possibilitou a penetração da PpIX até os tumores 
localizados abaixo da pele, em concentrações semelhantes para a aplicação passiva e 
iontoforética. Portanto, a complexação da PpIX com o PAMAM é um sistema de liberação 
nanoparticulado promissor para o tratamento tópico de tumores cutâneos por TFD. 
 
Palavras-chave: dendrímero, PAMAM, protoporfirina IX, iontoforese, câncer de pele, terapia 
fotodinâmica. 
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ABSTRACT 

 

PIMENTA, L. F. C.  Influence of dendrimers and iontophoresis in protoporphyrin IX 
penetration into skin tumors. 2013. 85f. Dissertation (Master). School of Pharmaceutical 
Science of Ribeirão Preto, University of São Paulo, Ribeirão Preto, 2013. 

 

Photodynamic therapy (PDT) associated with topical administration of photosensitizer 
agents is a promising therapy for topical treatment of skin cancer. Protoporphyrin IX (PpIX) is 
a photosensitizer commonly used in PDT; however, due to its high lipophilicity it aggregates 
in aqueous medium, which decreases its photodynamic activity and hinders its penetration 
through the skin. In this way, nanoparticles have been designed to improve the distribution of 
PpIX in the skin and enhance its tumor cell penetration. The polyamidoamine dendrimers 
(PAMAM) represent a new generation of nanosystems that has aroused great interest in 
recent years. They are hyberbranched polymers capable to form complexes with PpIX 
(PpIX–PAMAM), increasing PpIX aqueous solubility. The application of a low intensity 
electrical current, known as iontophoresis, may influence the nanoparticles skin penetration, 
directing them to the tumor cells. Therefore, the aim of this study was to evaluate the 
influence of iontophoresis and PpIX-PAMAM G4-OH complexes in PpIX subcellular 
localization and penetration into skin tumors. The complexes were prepared and 
characterized as a function of particle size and zeta potential. The subcellular localization of 
PpIX from the complexes was investigated in squamous cell carcinoma. The influence of 
PpIX-PAMAM on the generation of singlet oxygen after irradiation was also evaluated. 
Finally, the penetration of PpIX from the PpIX-PAMAM complexes was evaluated in vivo in 
healthy skin and in tumors induced in BalbC nude mice with and without application of 
iontophoresis. The average size of PpIX-PAMAM nanoparticles dispersed in aqueous 
medium was approximately 220 nm. When evaluated as a function of time, this size was 
increased only 5% after 24 h and remained constant for 7 days. The zeta potential of the 
dispersions was 10 mV at pH 7 and 30 mV at pH 5.5, allowing the contribution of 
electromigration during iontophoresis. In studies in culture tumor cells it was observed that 
complexation with PAMAM increased 30 times the localization of PpIX in the mitochondria 
compared to free PpIX. Furthermore, the amount of singlet oxygen generated when PpIX-
PAMAM was irradiated was similar to that generated by the irradiation of the non-aggregated 
free PpIX, 4.6 x 10-3 and 4.3 x 10-3, respectively, suggesting that PAMAM did not modify the 
photodynamic activity of PpIX. In vivo experiments on healthy skin have shown that PpIX 
from the PpIX-PAMAM was homogeneously distributed throughout the skin, whereas free 
PpIX fluorescence was visualized only in some restricted areas of the skin surface. 
Iontophoresis facilitated PpIX diffusion to deep layers of the skin. Finally, the treatment of 
skin tumors have shown that the topical administration of the PpIX-PAMAM  for only 30 min, 
passively or by iontophoresis, allowed the penetration of PpIX into the tumors located below 
the skin. Therefore, the PpIX complexation with PAMAM is a promising nanoparticle delivery 
system for the topical treatment of skin tumors by PDT.  

 

Keywords: dendrimer, PAMAM, protoporphyrin IX, iontophorese, skin cancer, photodynamic 
therapy. 
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 1 Introdução 

1 Introdução 

1.1 Câncer de pele  

 O câncer é uma doença causada pelo crescimento desordenado de células 

que sofreram mutações genéticas em seu DNA padrão. No câncer de pele as 

mutações ocorrem, principalmente, devido à exposição exagerada à irradiação 

ultravioleta (UV) proveniente da luz solar. Neste caso, as células que sofrem 

mutação podem invadir outras regiões do corpo, no caso de tumores malignos como 

o melanoma, ou ficarem localizadas em uma região específica, no caso do câncer de 

pele não melanoma. Na maioria das vezes, o estrato córneo, tecido mais externo da 

pele que recobre os tumores cutâneos, apresenta-se hiperqueratinizado. Esta 

hiperqueratinização é um fator que dificulta a difusão e a partilha de substâncias 

administradas topicamente até o tumor (Figura 1) (TAVEIRA e LOPEZ, 2011, 

CHOUDHARY, S. et al, 2011). 

 

Figura 1: Representação esquemática das estruturas da pele. (A) Estrato córneo 

com espessura convencional, (B) Estrato córneo hiperqueratinizado (1 – 

hiperqueratinização, 2 – células atípicas, 3 – células de Langerhans) – 

Adaptado de TAVEIRA e LOPEZ, 2011. 

O câncer de pele não-melanoma é uma doença comum que acomete 

principalmente a população de pele clara e que vivem próximas aos trópicos, onde a 

incidência da luz solar é maior. Estudos revelaram que mais de 80% das áreas do 
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corpo em que ocorre este tipo de câncer localizam-se em regiões expostas como 

cabeça, pescoço e mãos (KENNEASTER, 2005 e TAVEIRA e LOPEZ, 2011). É uma 

doença que, se tratada, possui uma boa porcentagem de cura e sua letalidade é 

baixa. Mas se não tratada, pode levar a sérias deformidades no paciente (INCA, 

2012) (Figura 2).  

 

 

Estágio inicial Estágio avançado 

Figura 2: Estágios de desenvolvimento do câncer de pele não-melanoma  (Adaptado 

de FERREIRA, 2003) 

No Brasil, como em todo o mundo, o câncer de pele não-melanoma possui 

uma alta incidência. É considerado o câncer de maior índice em ambos os sexos, 

com risco de 65 e 71 novos casos em cada grupo de 100 mil homens e mulheres 

respectivamente. Para 2012 o INCA (INCA, 2012) estimou 62.680 novos casos, um 

aumento de 60% em um período de 10 anos, comparado às estimativas publicadas 

em 2003 (Figura 3). Ainda, as autoridades consideram esses dados subestimados 

devido a um sub-registro que é consequência de um subdiagnóstico da doença 

(INCA, 2012). Portanto, novas e eficientes terapias com razoável relação custo e 

benefício são um desafio para pesquisadores que buscam alternativas para o 

tratamento de uma doença com índices tão altos.   
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Ano Número de casos Casos por100 000 pessoas/sexo 

2003 39 000 
44 / homens 

43 / mulheres 

2012 62 680 
65 / homens 

71 / mulheres 

%* 60  

* Percentual de aumento de 2003 – 2012 

Figura 3: Estimativas da ocorrência de novos casos de câncer de pele não-
melanoma no Brasil (INCA, 2013 e INCA, 2003). 

1.2 Terapia Fotodinâmica 

Desde o início das civilizações o homem encontrou na luz solar uma fonte 

energética para o tratamento de diversas doenças, como deficiências vitamínicas, 

raquitismo e doenças de pele como psoríase e vitiligo. Mesmo não sabendo qual 

era, exatamente, o mecanismo de cura, os estudiosos sabiam dos benefícios da 

exposição moderada aos raios UV do sol. Mas, somente no século XX, quando 

pesquisadores observaram que haviam provocado a morte de células de 

protozoários após tratá-las com uma droga “ativada” pela exposição à luz, que o 

termo “photo dynamic action” foi utilizado pela primeira vez (DAI, et. al, 2012). Desta 

forma, ainda no século XX, surgiu a Terapia Fotodinâmica (TFD) para o tratamento 

do câncer, especialmente o câncer de pele, devido a fácil acessibilidade deste órgão 

a exposição à luz. A TFD tópica ganhou força com a descoberta de que fármacos 

utilizados como fotossensibilizante (FS) possuem afinidade pelas células tumorais 

(DAI, et. al, 2012 e ZHAO and HE, 2010). 

 Assim, foi estabelecida a TFD tópica entre as modalidades terapêuticas para 

o tratamento do câncer de pele. Outras modalidades terapêuticas já bem 

estabelecidas, como a curetagem, a remoção cirúrgica, a crioterapia e a 

quimioterapia causam inflamações severas, dor e cicatrizes (TAVEIRA e LOPEZ, 

2011). Portanto, a TFD tópica surgiu como uma terapia inovadora, pois é uma 

técnica não invasiva, com baixa morbidade, mínimos distúrbios funcionais, melhor 

eficácia cosmética com boa tolerância e possibilidade de realização de várias 

aplicações em um mesmo sítio tumoral (FANG et. al, 2008). 
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A TFD ocorre pela combinação de três elementos essenciais que combinados 

causam dano celular, mas isolados não provocam efeito algum a célula. Esses 

elementos são: agente fotossensibilizante (FS), luz e oxigênio. Basicamente, a TFD 

ocorre quando o FS absorve a luz emitida no comprimento de onda adequado, 

passando para um estado energético excitado. Neste estágio, o FS desencadeia 

uma série de reações fotoquímicas que levam a produção do oxigênio singleto (*O2) 

e espécies de oxigênio altamente reativas (EROS). O *O2 produzido reage em meio 

biológico com as moléculas ao seu redor, desencadeando o dano que irá provocar a 

morte celular por necrose ou apoptose. Portanto, o *O2 é considerado o principal 

agente citotóxico da TFD (ROBERTS e CAIRNDUFF, 1995; JICHLINSKI et al., 1995; 

VAN DEN BERGH, 1998). 

1.2.1 Mecanismo Fotofísico da TFD 

Após a administração do fármaco ao paciente pela pele e sua permeação até 

as células tumorais, a pele é exposta à luz. A luz deve ter o comprimento de onda de 

máxima absorção do FS, além de ser capaz de alcançar tecidos mais profundos, 

onde está localizado o tumor. Entre os tipos de laser disponíveis para a TFD, os de 

comprimento de onda (λ) entre 600 e 800 nm são os mais desejáveis. Nesta faixa de 

λ, conhecida como “janela terapêutica”, a absorção de energia dos componentes da 

pele é mínima, sendo praticamente toda a energia disponível absorvida pelo FS 

(DAI, et al, 2012). Além disso, neste λ o laser é capaz de atingir profundamente a 

pele e alcançar a derme, onde está localizado o tumor. 

 Após absorver fótons de energia, o FS passa de um estado energético 

fundamental para um estado excitado de maior energia, instável e com curto tempo 

de vida, estado singleto (Figura 4). Por cruzamento intersistema, ocorre a inversão 

de spin dos elétrons excitados do estado singleto para o estado tripleto. Neste 

estado, ele pode voltar ao estado fundamental de duas formas: emitindo 

fosforescência ou reagindo com as moléculas do meio biológico de duas maneiras, 

conhecidas como: reações do tipo I, formando EROS, ou reações do tipo II, que 

ocorrem com o oxigênio molecular presente no meio, formando *O2. O *O2 é muito 

reativo em meio biológico e é considerado o principal responsável pela morte celular 

na TFD. Sua ação é considerada localizada devido a sua capacidade de difusão 
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reduzida (menos do que 0,02 μm) e ao seu tempo de vida muito curto (τ <40 ηs) 

(ZHAO e HE, 2010 e DAI et. al, 2012). 

 

Figura 4: Esquema ilustrativo da TFD conforme diagrama de Jablonski – Adaptado 

de DAI, et al, 2012. 

1.3 Protoporfirina  

O FS mais estudado para emprego em TFD tópica é o ácido 5-aminolevulínico 

(ALA). O ALA não é em si um FS, mas é o precursor da protoporfirina IX (PpIX) 

(Figura 5), esta sim fotossensível. A PpIX é uma molécula endógena que conjuga ao 

ferro (Fe2+) na última etapa de produção do grupo heme (PpIX + Fe2+ = heme). 

Controlado por enzimas, o processo de formação do grupo heme ocorre na 

mitocôndria e faz parte de mecanismos vitais das células, como a respiração 

(YANOA, et al., 2011, LIU et al, 2008, DIETEL, et al, 1996). Em condições normais, 

sua biossíntese é controlada pela produção da PpIX que, geralmente, não sofre 

acúmulo. No entanto, seu metabolismo sofre uma diminuição em células 

cancerígenas, levando ao acúmulo deste FS (PpIX). A PpIX quando irradiada em  

adequado , causa a formação de *O2 , matando as células mais próximas (YANOA, 

et al., 2011, LIU et al, 2008).  
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Figura 5: (A) Estrutura química da PpIX,  Fórmula molecular: C34H34N4O4, Peso 

Molecular:  562.65816g (PUBCHEM, 2013). 

Assim, a PpIX e seus derivados constituem o grupo de fotossensibilizadores de 

primeira geração. São moléculas formadas por um macrociclo tetrapirrólico (Figura 

5). Esse anéis pirrólicos ligados por pontes etilênicas possuem elétrons π que são 

fortemente excitados após absorverem fótons de energia na faixa de λ em torno de 

400 nm, chamada banda de Soret, e em uma faixa de λ mais alto, entre 600 – 700 

nm, chamada de banda Q. Apesar da menor absortividade molar da banda Q, ela é 

a banda adequada para a TFD pois, na faixa de λ em que ela se encontra, é capaz 

de penetrar mais profundamente na pele, comparado a banda Soret, além de situar-

se dentro da “janela terapêutica” (YANOA, et al., 2011 e LIU et al, 2008). 

No entanto, muitas são as variáveis que interferem na biodisponibilidade 

adequada desta porfirina no tecido tumoral quando administrada através do seu 

precursor (ALA). Entre elas, as mais importantes são (i) a penetração cutânea 

irregular do ALA, dependendo da espessura e tipo de tumor, devido principalmente a 

alta polaridade deste fármaco, (ii) a conversão do ALA em PpIX, a qual depende da 

quantidade de ALA que atravessa a membrana celular e do metabolismo no local, 

além da (iii) heterogeneidade na distribuição da PpIX induzida pelo ALA no tumor 

(GELFUSO, et. al., 2011).  
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Com o crescente emprego da TFD, muitos estudos tem sido desenvolvidos 

com o intuito de aumentar a biodisponibilidade da PpIX induzida pelo ALA.  FANG e 

colaboradores (FANG et al, 2008) encapsularam ALA em lipossomas e ethosomas 

(um tipo de lipossoma com uma concentração de etanol relativamente alta) e 

verificou que estes sistemas de liberação eram capazes de aumentar a capacidade 

de penetração do ALA através do estrato córneo comparado ao ALA em solução 

aquosa. VENOSA e colaboradores (VENOSA et al, 2009) desenvolveram 

formulações lipossômicas com um derivado lipofílico do ALA, o undecanoato de ALA 

(Und-ALA), e verificaram que a formulação melhorou a propriedade de difusão do 

Und-ALA através do estrato córneo. No entanto, não aumentou a biodisponibilidade 

de PpIX, pois a PpIX foi formada em maior quantidade no meio extracelular. ZHANG 

e colaboradores (ZHANG et al, 2011) prepararam emulsões com partículas 

nanometricas O/A e A/O contendo ALA ou seu derivado metil ALA (mALA). 

Mostraram que as nanoemulsões O/A promoveram a maior taxa de permeação, 

comparado a A/O que não permeou mais que o controle do experimento. E ainda 

por CLSM a emulsão O/A com mALA permeou nas camadas mais profundas da 

pele. Além disso, verificaram também que ambas, ALA e mALA, foram seguras para 

administração tópica.  

No entanto, devido as variáveis que afetam a biodisponibilidade local da PpIX 

induzida pelo ALA é intuitivo pensar que a administração direta da PpIX eliminaria ao 

menos o passo de conversão do ALA em PpIX, possibilitando uma terapia mais 

controlada. Além disso, o custo de produção da PpIX é duas vezes menor 

comparado ao do ALA, conforme catálogo do fabricante Sigma Aldrich consultado 

em novembro/2012, e a concentração de ALA administrada é normalmente alta 

(20%) para garantir a disponibilidade de pró-fármaco para conversão em PpIX no 

local de ação. 

A PpIX não é, no entanto, administrada topicamente devido a vários fatores 

característicos de sua estrutura molecular. Ela é uma molécula altamente lipofílica e 

que forma grandes agregados em soluções aquosas e em meio fisiológico 

(RICCHELLI, 1995). Quando esses agregados se formam a massa molecular e 

consequentemente, sua lipofilicidade aumentam, o que dificulta sua difusão através 
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das células, comparada a sua forma monomérica, além de aumentar sua afinidade 

pelo estrato córneo, dificultando sua difusão para as camadas mais profundas da 

pele onde se encontram as células tumorais. Além disso, a produção de *O2 (ɸ) é 

diminuída de 0,7 – 0,9, valores da PpIX monomérica, para 0,3 (RICCHELLI et al, 

1998). Outra barreira encontrada para o uso direto da PpIX foi relatado em estudos 

realizados em cultura de células (JI et al, 2006, BRONSHTEIN et al., 2006 e WANG, 

et al; 2010). Nesses estudos foi observado que a PpIX administrada exogenamente 

tem uma localização difusa no citoplasma e na membrana plasmática, 

diferentemente da PpIX induzida pelo ALA, a qual apresenta localização subcelular 

nas mitocôndrias e uma maior efetividade da TFD.  

Para contornar os problemas característicos da molécula de PpIX e 

administrá-la diretamente, alguns estudos tem sido desenvolvidos. NAWALANY e 

colaboradores (NAWALANY et al; 2012) funcionalizaram com polietilenoglicol (PEG) 

um derivado da porfirina, o 5, 10, 15, 20-tetrakis(4-hydroxyphenyl)porphyrin (p-

THPP), formando  p-THPP-PEG, com diferentes pesos moleculares p-THPP-PEG350, 

p-THPP-PEG2000 e p-THPP-PEG5000, e avaliaram a influencia deste complexo na 

toxicidade e localização subcelular da p-THPP livre ou funcionalizada com PEG, em 

duas linhagens de células de câncer humano. Eles observaram que a fototoxicidade 

da p-THPP é dependente do tamanho da cadeia do PEG e a maior toxicidade foi 

verificada para p-THPP-PEG2000 em ambas as linhagens celulares. Sendo este 

mesmo o que apresentou uma localização subcelular característica nos lisossomos, 

diferentes dos outros padrões encontrados.  Em outro estudo, a PpIX foi 

encapsulada em nanopartículas de sílica, o que aumentou a formação de *O2 em 

cultura de células comparado a PpIX livre (ROSSI, et al, 2008 e SIMOM et al, 2010). 

Ainda, PpIX conjugada a nanopartículas de ouro mataram mais células de câncer de 

mama humano, em cultura, do que a PpIX livre (KHAING OO et al, 2012). 

Resumidamente, ao menos em cultura de células, a incorporação da PpIX em 

sistemas de liberação nanoparticulados parece aumentar a eficiência da PpIX na 

TFD 

1.4 Dendrímeros 
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Os dendrímeros representam uma nova geração de nanositemas que tem 

despertado grande interesse nos últimos anos (VANDAMME; BROBECK, 2005). São 

polímeros sintéticos grandes e complexos com estrutura química muito bem definida. 

Possuem três componentes estruturais distintos: (a) núcleo, (b) camadas ou 

gerações, compostas por unidades repetidas e radialmente ligadas ao núcleo 

inicializador e (c) grupos terminais funcionalizados (Figura 6) (NANJWADE et al., 

2009). 

 

Figura 6: Representação esquemática de um dendrímero de poliamidoamina 

(PAMAM) de quarta geração (Adaptado de KAROLCZAK et al, 2012) e 

as partes quo o compõe.  

 A derivação do nome dendrímero está na raiz da palavra: em que “dendro” 

significa árvore e “meros” parte. Outros termos também são atribuídos, como 

“moléculas em cascata” ou “arbols” devido ao grande número de ramificações na 

molécula, característica responsável pela funcionalidade dos dendrímeros. Desta 

forma, ele é capaz de se ligar a várias outras moléculas através de seus grupos 

periféricos. A quantidade de grupos terminais, tamanho e peso molecular do 
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dendrímero estão ligados a sua geração. Cada nova ramificação adicionada 

caracteriza mais uma geração do dendrímero, que tem seu diâmetro aumentado 

linearmente (aproximadamente 1 nm, a cada geração) e seus grupos superficiais 

exponencialmente (SVENSON e TOMALIA, 2005) (Figura 7).  

 

Figura 7: Representação esquemática do tamanho do dendrímero em cada 

geração: do núcleo inicializador até a geração 7 (SVENSON e 

TOMALIA, 2005) 

Os dendrímeros apresentam algumas características especiais como: forma 

esférica bem definida, tamanho nanométrico, além de uma baixa polidispersividade 

(DUNCAN e IZZO, 2005). Eles também são conhecidos como “proteína sintética”, 

pois são muito semelhantes a importantes proteínas do nosso organismo, como a 

insulina, hemoglobina, citocromo C, entre outras (Figura 8). Sua importância como 

sistema de liberação de fármacos se deve, além das características mencionadas, 

ao fato de se apresentarem inertes para o organismo humano, exibindo baixa 

toxicidade e imunogenicidade (DUNCAN e IZZO, 2005, ESFAND e TOMALIA, 2001). 

Na literatura podem-se encontrar alguns estudos em que a atividade biológica de 

princípios ativos foi potencializada ou modificada quando complexados aos 

dendrímeros. (TOMALIA, 1995; VANDAMME e BROBECK, 2005, CHAUHAN, et al., 

2003).No entanto, é recente as pesquisas com a administração tópica de complexos 

fármacos-dendrímero (CHAUHAN et al., 2003). 
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Figura 8: Esquema representativo do tamanho de um dendrímero PAMAM 

comparado a importantes proteínas humanas (ESFAND e TOMALIA, 

2001). 

Os dendrímeros mais estudados como sistemas de liberação de fármacos são 

os de poliamidoamina (PAMAM), sintetizados por Tomalia e colaboradores nos anos 

80, devido aos métodos de síntese bem estabelecidos, disponibilidade e baixa 

toxicidade (ESFAND e TOMALIA, 2001). Em função do grande número de grupos 

superficiais, os dendrímeros PAMAM podem se ligar a várias moléculas. Estas 

ligações podem ser covalentes com os grupos superficiais do dendrímero ou 

interações intermoleculares nas suas ramificações ou no seu núcleo. O tipo de 

ligação depende das características físico-químicas do fármaco e dos grupamentos 

funcionais presentes no dendrímero. Moléculas hidrofóbicas, por exemplo, podem se 

ligar ao núcleo ou ramificações do PAMAM, facilitando seu carreamento, pelo 

dendrímero, através dos tecidos e células biológicas (LIU e FRÉCHET, 1999). A 

liberação do fármaco do PAMAM também pode ser direcionada para determinado 

sítio. Por exemplo, em um estudo de dinâmica molecular do dendrímero com 

grupamento amino terminal foi verificado que sua conformação pode ser alterada de 
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globular para estendida em função do pH do meio. Mais especificamente, em pH 

fisiológico o PAMAM-NH2 apresenta uma estrutura globular, pois somente as aminas 

dos grupamentos terminais, com pKa ≈ 9-11, estão protonadas. Em pH ácido, no 

entanto, como aquele do interior do endossoma celular (pH ≈ 5), as aminas que 

estão no interior do dendrímero ficam protonadas, pois possuem pKa ≈5. Neste pH 

ácido, as aminas protonadas no interior e na superfície do PAMAM se repelem e o 

dendrímero adquire uma conformação estendida, rompendo o endossoma e 

liberando o fármaco (MINTZER e GRINSTAFF, 2011). Devido a sua multivalência, 

os PAMAMs também podem aumentar a solubilidade aquosa de moléculas 

hidrofóbicas, pois uma molécula de dendrímero pode “hospedar” em seu interior 

várias moléculas do fármaco. Alguns estudos mostraram que esta interação parece 

favorecer a penetração transdérmica de fármacos hidrofóbicos por mecanismos 

ainda não esclarecidos, mas semelhantes aos apresentados pelos complexos de 

inclusão com ciclodextrinas (CHAUHAN, et al., 2003, ARAÚJO, 2010). Por exemplo, 

foi verificado que alguns PAMAMs são capazes de desorganizar o estrato córneo, 

funcionando como promotores de absorção, e assim aumentar a penetração cutânea 

de fármacos (VENUGANTI e PERUMAL, 2008). Também foi observado que 

PAMAMs de baixa geração (G2 - NH2 > G4 - NH2 > G6 - NH2) parecem até mesmo 

atravessar o estrato córneo e penetrar a pele em pequenas concentrações e ainda a 

iontoforese pode favorecer a permeação de dendrímeros catiônicos e neutros 

através da pele (VENUGANTI et al., 2011). Em nosso grupo, ARAÚJO, 2010 

verificou que o PAMAM G4 OH (poliamidoamina de geração 4 hidroxilado, com 96 

grupos -OH em sua superfície) aumentou a penetração da PpIX, in vitro, através da 

pele sadia e também aumentou a atividade fototóxica da PpIX em cultura de células.  

Para a aplicação tópica de dendrímeros carreadores de PpIX visando o 

tratamento de tumores cutâneos, no entanto,  é necessário que a PpIX  atravesse o 

estrato córneo e chegue no tumor  em altas concentrações. Além disso, o 

dendrímero não deve interferir na geração de oxigênio singleto e deve direcionar a 

PpIX para a mitocôndria das células tumorais para que a TFD seja efetiva. A 

aplicação de uma corrente elétrica de baixa intensidade, conhecida como 

iontoforese, pode facilitar a penetração da PpIX a partir dos dendrímeros e até 

mesmo possibilitar a entrada na pele do próprio complexo dendrímero-PpIX. 
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1.5 Iontoforese  

A iontoforese é a aplicação de uma corrente elétrica constante de baixa 

densidade em uma formulação aquosa usada para aumentar a penetração de 

fármacos contidos nesta formulação através de vários epitélios, como mucosa 

(MURTHY et al., 1973), pele (LOPEZ et al., 2003; LOPEZ et al., 2004), unhas 

(DUTET e DELGADO-CHARRO, 2009; NAIR et al., 2009) e olhos (CHURCH et al., 

1992; YASUKAWA et al., 2004; GRATIERI et al., 2010). 

Na pele, a aplicação da iontoforese facilita a permeação de moléculas polares 

ou macromoléculas através da complexa barreira lipídica conferida pelo estrato 

córneo. Além disso, pode-se ter um controle preciso da dose de fármaco aplicado 

através da pele controlando-se a corrente elétrica, sem que ocorram variações entre 

os indivíduos (GRATIERI et al, 2008). Durante a iontoforese, a corrente elétrica 

atravessa a formulação e a pele, carregando os íons presentes no sistema. A 

passagem da corrente elétrica depende dos íons que compõem a formulação, pois a 

corrente elétrica é por eles carregada (GRATIERI et al., 2008). Desta forma, a 

formulação na qual a iontoforese é aplicada também pode ser modificada para 

carrear o fármaco para determinado local da pele (GELFUSO et al., 2013).  

Um dispositivo iontoforético é composto por uma fonte de energia ou bateria, 

para fornecer a corrente elétrica, e por dois eletrodos, um positivo (ânodo) e um 

negativo (cátodo), que a conduzem por uma solução eletrolítica ou formulação. Esta 

solução eletrolítica que contém o fármaco segue para a pele e vai para o sistema 

circulatório. O fármaco deve ser resistente a corrente elétrica e não sofrer 

degradação. Os eletrodos podem ser inertes (por exemplo, de platina), no entanto, 

não utilizados por provocarem a hidrólise da água e alterar o pH da solução 

eletrolítica. Ou eletrodos reversíveis de Ag/ AgCl, são os mais utilizados, por 

apresentarem potencial de oxi-redução menor do que o da água e, assim, não 

alteram o pH da solução eletrolítica enquanto ocorrem as reações eletroquímicas 

(GRATIERI et al, 2008, GELFUSO, et al, 2011).  
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Os principais mecanismos envolvidos no transporte iontoforético de fármacos 

através da pele são a eletromigração e a eletrosmose. A eletromigração se refere ao 

movimento ordenado de íons para o eletrodo de carga oposta, do cátodo para ânodo 

ou do ânodo para cátodo. Ela é influenciada pela mobilidade elétrica do fármaco e 

pela concentração deste na solução eletrolítica. De maneira geral, o fármaco que 

possui uma carga residual negativa na formulação é colocado no compartimento que 

tem o eletrodo de mesma carga, o cátodo. Assim, quando aplicada a corrente 

elétrica o fármaco é repelido no eletrodo e migra em direção ao ânodo, a fim de 

equilibrar a carga residual do sistema, promovendo desta maneira um fluxo 

eletromigratório no sentido do ânodo (Figura 9). A eletrosmose refere-se ao fluxo de 

um volume de solvente e a movimentação de cargas quando aplicada uma diferença 

de potencial elétrico. Assim o que ocorre é que em pH fisiológico a pele apresenta-

se carregada negativamente e, portanto, o transporte dos íons que se encontram na 

pele é favorecido no sentido do ânodo para o cátodo. Assim, os cátions presentes na 

formulação se movimentam para neutralizar as cargas negativas da pele e carregam 

consigo um volume de solvente. O solvente, por sua vez, arrasta as moléculas 

neutras que se encontram na formulação em contato com o eletrodo positivo 

(ânodo). Portanto, fármacos com carga neutra tem sua penetração cutânea facilitada 

pelo fluxo eletrosmótico quando a iontoforese é aplicada. Em pH fisiológico este 

fluxo é maior no sentido do ânodo para o cátodo devido a permeseletividade da pele 

aos cátions (Figura 9) (GELFUSO et al, 2008, GRATIERI et al., 2008). Sendo assim, 

espera-se que a aplicação da iontoforese em formulações que contém o complexo 

dendrímero-PpIX possa potencializar a penetração do complexo no tumor cutâneo e, 

assim, a concentração da PpIX penetrada alcance níveis terapêuticos adequados 

para a TFD, ocasionando a morte do tumor.  
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Figura 9: Esquema do fluxo eletrosmótico (A) e eletrorrepulsivo (B) (GRATIERI et al, 

2008). 

2 Objetivos 

Avaliar a influência da iontoforese e dos dendrímeros na localização subcelular 

e penetração da PpIX em tumores cutâneos. 

2.1 Etapas 

o Obter o complexo PpIX – PAMAM G4 OH e quantificar a PpIX no complexo; 

o Analisar a distribuição de tamanho e o potencial zeta das dispersões do 

complexo PpIX-PAMAM em função do tempo e do pH.; 

o Avaliar por microscopia confocal de varredura a laser (CLSM) a localização 

subcelular da PpIX complexada ao PAMAM em carcinoma de células 

escamosas (A431); 

o Determinar a eficiência de produção de oxigênio singleto do complexo PpIX – 

PAMAM; 
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o Avaliar a influência da iontoforese na penetração da PpIX, a partir do 

complexo PpIX-PAMAM, na pele sadia de camundongos Nude BalbC, in vivo; 

o Em tumores induzidos em camundongos Nude BalbC, in vivo, quantificar a 

PpIX no tumor e pele após aplicação passiva e com iontoforese na dispersão 

de PpIX-PAMAM. 

3 Material e Métodos 

3.1 Material 

3.1.1 Agente Fotossensibilizante 

o Protoporfirina (PpIX): Fabricante: Sigma Aldrih, Fórmula Molecular: 

C34H34N4O4, massa molecular: 562,7g. 

3.1.2 Reagentes 

o Água purificada; 

o Cloreto de cetilpiridinio (CPC): Distribuidor/ Fabricante: Henrifarma Produtos 

Químicos e Farmacêuticos LTDA/ Schutz &Co; 

o Dendrímero PAMAM –OH geração 4, solução 10% em MeOH: Fabricante: 

Sigma Aldrih; Fórmula Molecular: [NH2(CH2)2NH2]:(G=4);dendri 

PAMAM(NHCH2CH2OH)64; Massa Molar: 14277,19; 

o 1,3 Difenilisobenzofuro (DPBF): Fabricante: Sigma Aldrich; 

o Dimetilformamida (DMF): Fabricante: JTBaker; 

o Dimetilsulfóxido (DMSO): Fabricante: Synth; 
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o Dimetilsulfóxido Anidro: Fabricante: Sigma Adrich; 

o Dulbelcco: Fabricante: Life TechnologiesTM; 

o Fluoromount: Fabricante: Sigma Aldrih; 

o Fosfato de sódio bibásico dodecahidratado: Fabricante: Synth; 

o Fosfato de sódio monobásico anidro: Fabricante: Synth; 

o Metanol: Fabricante: J.T. Baker; 

o Mitotracker Green (MTG): Fabricante: Life TechnologiesTM; 

o RPMI: Fabricante: Life TechnologiesTM; 

o Tripsina: Fabricante: Life TechnologiesTM; 

o Tissue Tek®: Fabricante: Sakura Finetek, USA; 

o Solução Isotônica de cloreto de sódio 0,9% (Salina): Fabricante: Eurofoarma – 

Segmenta. 

3.1.3 Equipamentos 

o Agitador magnético: Mag Multi, Marte®; 

o Balança Analítica: AY 220, Shimadzu; 

o Balança Analítica: AS 2000 C, Marte®, 

o Centrífuga: Megafuge 16R, Thermo Scientific; 
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o Espectrofluorímetro: RF – 5301 PC, Shimadzu; 

o Espectrofotômetro: U- 3501, Hitachi; 

o Fonte de Energia: APH 500 DM, Kepco Power Supply; 

o Liofilizador: KT05, Liotop; 

o Light Scatering Zetasizer Nano ZS90; Malvern; 

o Medidor de potência de laser/energia FieldMastII-TOP (Coherent®) 

o Microscópio Confocal (CLSM), Modelo TCS SP5, Leica, Alemanha; 

o Purificador de água: Direct-Q® 3UV With pump; Millipore; 

o Phmetro: DM – 20, Digimed. 

o Potência de luz em 660 nm, Colibri, QuantumTech®); 

o Ultra Turrax, T25 basic, IKA®. 

3.1.4 Soluções 

o Cloreto de Cetilpiridinio (CPC) 4,5 mM: 40,25 mg de CPC foram dissolvidos  

em quantidade suficiente para  25 mL de tampão fosfato de sódio 100 mM pH 

7,0; 

o Tampão fosfato de sódio 100 mM pH:7,0: 1,52 g de fosfato de sódio bibásico 

dodecahidratado e 5,54 g de fosfato de sódio monobásico anidro foram 

dissolvidos em água purificada e o pH ajustado para 7 com solução 
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concentrada de hidróxido de sódio. O volume foi ajustado com água purificada 

em q.s.p. 500 mL.  

o Dulbecco (pH 7,2 – 7,4): Foram adicionados 13,4 g do meio Dulbecco e 3,7 g 

de bicarbonato de sódio em 1 L de água Mili-Q. Em seguida, o meio foi 

suplementado com 10% de soro bovino fetal inativado, 0,5% de penicilina G e 

0,5% de estreptomicina (10.000 U/mL e 10.000 g/mL).  Este meio foi 

preparado e esterilizado por filtração em membranas de 0,22 µm em fluxo 

laminar; 

o Soro Bovino Fetal (SBF) inativado: o soro foi descongelado em temperatura 

ambiente e seu frasco completamente submerso em banho-maria, por uma 

hora, à temperatura de 56 ºC. 

3.2 Métodos 

3.2.1 Obtenção do complexo PpIX – PAMAM G4 OH 

O complexo foi preparado conforme descrito por ARAÚJO, 2010 (patente 

depositada BR 102012002494-2). Desta forma, 100 mg da PpIX foram solubilizadas 

em 50 mL de DMF contendo 0,2% do dendrímero PAMAM G4 OH. Esta solução 

permaneceu sob agitação a 300 rpm, por uma noite. Em seguida, o solvente 

orgânico foi totalmente evaporado a temperatura ambiente, com auxílio de ar 

comprimido. Após a evaporação, o complexo PpIX-PAMAM foi recuperado com água 

e agitado a 300 rpm, novamente, por uma noite. Após este período, a dispersão 

resultante foi centrifugada por 15 minutos a 4000 rpm. O sobrenadante, com o 

complexo PAMAM-PpIX solúvel, foi filtrado em membrana PVDF 0,45 µm, para 

separar do excesso de PpIX livre insolúvel, e então congelado para ser liofilizado. O 

congelamento foi realizado de duas maneiras, em gelo seco e em freezer variando 

assim a taxa de congelamento em oC/min. Todo o processo de obtenção do 

complexo foi realizado ao abrigo da luz e seguiu protocolo proposto por ARAÚJO, 

2010.  
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A quantidade de PpIX obtida no complexo PAMAM G4 – OH liofilizado foi 

verificada por espectrofluorimetria. Resumidamente, 10 mg do complexo foi diluído 

em tampão fosfato de sódio 100 mM para se obter uma dispersão de concentração 

1x10-6 g/ mL de PAMAM – PpIX, contendo 0,45 mM de CPC. Em seguida, no 

espectrofotômetro, a intensidade de fluorescência emitida pela dispersão foi medida 

em λ = 400/635 nm excitação e emissão, respectivamente, fenda (3:3) e velocidade 

FASTER (ARAÚJO, 2010). O valor encontrado foi aplicado em uma curva analítica 

da concentração de PpIX pela intensidade de fluorescência fornecendo assim a 

concentração de PpIX na dispersão analisada.   

3.2.2 Validação parcial da metodologia de quantificação da PpIX nos 
dendrímeros dispersos em água 

Esta metodologia foi descrita anteriormente por ARAÚJO, 2010, mas devido a 

alterações no equipamento e condições de análise, alguns parâmetros foram 

revalidados conforme especificações da Agencia Nacional de Vigilância Sanitária 

(ANVISA), 2008. Esses parâmetros foram: especificidade, linearidade e precisão e 

serão descritos a seguir.  

3.2.2.1 Especificidade 

PpIX 2000 ng/mL em tampão fosfato de sódio 100 mM pH 7,0 contendo 0,45 

mM de CPC foi analisada em espectrofluorímetro para verificar a intensidade de 

fluorescência da dispersão. No intuito de verificar se os componentes desta 

dispersão influenciavam na intensidade de fluorescência da PpIX, cada um deles 

(solução de tampão fosfato de sódio 100 mM pH 7,0 contendo 0,45 mM de CPC e 

solução aquosa de 0,2 % de dendrímero PAMAM G4 – OH) foram analisados 

separadamente no espectrofluorímetro nas mesmas condições de análise da 

dispersão de PpIX. 

3.2.2.2 Curva analítica/ Linearidade 

A curva analítica foi obtida partir de seis soluções, em triplicata, de 

concentrações de PpIX em ng/mL, de 160, 320, 480, 640, 800, 960, em tampão 

fosfato de sódio 100 mM pH 7,0 contendo 0,45 mM de CPC, preparadas a partir de 
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uma solução estoque de PpIX em MeOH:DMF – 1:1 (4,4 µg/mL). Essas soluções 

foram analisadas por espectrofluorimetria em comprimento de onda de excitação e 

emissão de 400 e 635 nm respectivamente, fenda (3:3) e velocidade FASTER, como 

descrito anteriormente. A curva analítica foi construída relacionando-se a intensidade 

de fluorescência (eixo das ordenadas) com suas respectivas concentrações (eixo 

abcissas). 

A análise estatística dos dados foi feita pelo método de regressão linear dos 

mínimos quadrados e expressa pela equação de primeira ordem y = ax + b, onde (a) 

corresponde ao coeficiente angular, dado pela inclinação da reta, e (b) corresponde 

ao coeficiente linear, dado pelo ponto de intersecção da reta com o eixo das 

ordenadas. A faixa linear foi calculada utilizando-se o coeficiente de correlação linear 

(r) como o critério mínimo aceitável de (r) = 0,99 (ANVISA, 2008).  

3.2.2.3 Precisão 

Soluções de PpIX a 240, 560 e 800 ng/ mL foram preparadas em 4 replicatas 

para cada concentração, a partir de uma solução estoque de PpIX em MeOH:DMF – 

1:1 (4,4 µg/mL), em tampão fosfato de sódio 100 mM pH 7,0 contendo 0,45 mM de 

CPC, contemplando o intervalo linear do método. Essas soluções foram analisadas 

em espectrofluorímetro nas condições descritas no item 3.2.2.2. As intensidades de 

fluorescência obtidas para cada uma das soluções, foram analisadas com base em 

uma curva analítica preparada com soluções de PpIX na faixa de concentrações de 

160 a 800 ng/mL, em duplicata para cada concentração. A precisão do método foi 

expressa matematicamente através do coeficiente de variação (CV%), calculado 

segundo a equação I. 

CV% =  
média

xPadDesv

][

100..
                          (Equação I) 

Onde, o Desv. Pad.: é a estimativa do desvio padrão e [ ] média: é a média das 

concentrações obtidas para cada concentração analisada.  
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3.2.3 Influência do tempo na intensidade de fluorescência da PpIX após sua 
dispersão em água  

Para análise das dispersões de PpIX em tampão fosfato foi adicionado CPC 

para manter as moléculas de PpIX na forma de monômeros e possibilitar sua 

quantificação, como padronizado anteriormente por ARAÚJO, 2010. Para se verificar 

a estabilidade das dispersões de PpIX após a adição de CPC em função do tempo 

foram preparadas soluções de PpIX nas concentrações de 182,4, 364,8 e 547,2 

ng/mL, em tampão fosfato de sódio 100 mM, pH7,0. Em seguida, foi adicionado 1 

mL de CPC 4,5 mM em 10 mL de cada uma das dispersões. As dispersões foram 

analisadas no espectrofluorímetro após 10, 30, 60 e 80 minutos da adição do CPC. 

As condições de análise seguiram os mesmos padrões estabelecidos no item 

3.2.2.2. Os resultados de intensidade de fluorescência em função do tempo foram 

analisados estatisticamente usando o teste One Way ANOVA, com análise de 

variância e o teste de TURKEY como pós-teste. Os cálculos foram realizados com o 

programa GraphPad Prism 5.0, apresentados como média ± desvio padrão da média 

e os valores de p<0,05 foram considerados significativos. 

3.2.4 Distribuição do tamanho e potencial zeta das dispersões aquosas do 

complexo PpIX – PAMAM G4 OH em função do tempo e do pH 

Primeiramente, o tamanho médio de partícula do complexo PpIX-PAMAM G4-

OH foi avaliado com o uso do Light Scatering Zetasizer Nano ZS90 – Malvern em 

função da concentração de PpIX. Assim foram preparadas dispersões aquosas do 

complexo nas concentrações de 6,25, 12,5, 25, 50 e 100 µg/mL. As dispersões 

contendo 50 µg/mL de PpIX foram  analisadas em função do tempo (imediatamente 

após o preparo e depois de 1, 2, 4, 24, 36 e 168 horas). 

Em uma segunda etapa do experimento, o tamanho das partículas e o 

potencial zeta das dispersões foi analisado em função do pH do meio com o auxílio 

de um titulador automático. Nas soluções titulantes foram colocadas NaOH 0,25 M e 

HCl 0,25 M. Foi preparada uma dispersão do complexo PAMAM G4 OH – PpIX na 

concentração de 50 µg/mL em KCl 1 mM. Durante o experimento as amostras foram 

mantidas sob agitação e o pH modificado de 6,4 a 4,2. O tamanho médio das 
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nanopartículas dendriméricas e o potencial zeta do meio foi avaliado nos valores de 

pH 6,4, 6,1, 5,5, 4,9, 4,5 e 4,2. As amostras foram preparadas em triplicata.  

3.2.5 Cultura de células 

Carcinoma de células escamosas (A431) foram obtidas do Banco de Células 

do Rio de Janeiro BCRJ (Associação Técnico Científico Paul Ehrilch – APABCAM, 

Programa Avançado de Biologia Celular Aplicada à Medicina – HUCFF – UFRJ, 

INMETRO – Pólo Tecnológico), lote: 000287. As células foram criopreservadas em 

nitrogênio líquido em soro fetal bovino/DMSO 95%/5% (solução filtrada em filtro 

estéril). Para a realização dos experimentos as células foram expandidas em meio 

Dulbecco’s (pH 7,2 – 7,4) com 10% de soro bovino fetal à 37oC, em estufa 

incubadora umidificada contendo 95% de O2 e 5% de CO2, até crescimento 

exponencial em um frasco de cultura celular. Quando as células alcançaram uma 

confluência de cerca de 80% elas foram removidas com auxílio de uma solução de 

tripsina (item 3.2.5.1) e então utilizadas nos experimentos. 

3.2.5.1 Tripsinização 

A tripsinização é o processo de retirada das células do frasco de cultura. Assim 

primeiramente, em fluxo laminar, e com todos os materiais estéreis, o meio 

Dulbecco’s (pH 7,2 – 7,4) com 10% de soro bovino fetal, utilizado para o crescimento 

das células, foi retirado. Em seguida foram adicionados 20 mL de solução salina 

para “lavar” as células e aumentar a ação da tripsina. A solução salina foi retirada e 

acrescentados 3 mL de solução de tripsina em 7 mL de solução salina. O frasco foi 

mantido por 10 minutos em estufa a 37oC, com 95% de O2 e 5% de CO2.  Após 5 

minutos do período de incubação o frasco foi retirado e agitado para que as células 

se soltassem da parede do frasco, retornando para a estufa até completar o período 

onde, novamente, foi agitado para garantir a máxima remoção de células. Para 

neutralizar a ação da tripsina e evitar a morte celular, 20 mL do meio Dulbecco’s (pH 

7,2 – 7,4) com 10% de soro bovino fetal foi adicionado e o frasco homogeneizado. 

Então o conteúdo do frasco de cultura foi transferido para um tubo falcon de 50 mL e 

centrifugado a 10oC por 10 minutos a 1500 rpm. Após centrifugação o “pellet” de 

células formado foi retirado e diluído no meio de cultura celular. Foi realizada a 

contagem das células com auxílio da Câmara de Neubauer.  
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3.2.5.2 Localização subcelular da PpIX livre ou complexada ao PAMAM 

As células foram diluídas em meio de cultura para a concentração de 2 x 106/ 

400 μL e cultivadas em lamínulas dentro de placas com 6 poços por 24 horas. Após 

este período, os poços foram lavados duas vezes com solução salina e o meio foi 

renovado com RPMI sem soro bovino fetal. Em seguida foram adicionados em cada 

um destes poços soluções de PpIX livre e complexadas com o dendrímero na 

concentração de 20 µg/mL de PpIX. As lamínulas foram incubadas nos poços por 

um período de 4 horas. Ainda, nos últimos 15 minutos de incubação foram 

adicionados 200 nM de Mitotracker Green (MTG), um marcador fluorescente para a 

mitocôndria. Após o término do período de incubação, o meio foi retirado. Cada poço 

foi lavado com solução salina, duas vezes. As lamínulas foram retiradas e colocadas 

sobre lâminas com Fluoromount. As imagens foram obtidas em microscópio confocal 

de varredura a laser (CLSM, Modelo TCS SP5, Leica, Alemanha, Software LAS. AF). 

Foi realizada uma aquisição sequencial em XYZ em resolução de 1024x1024 e 

objetiva de imersão a óleo de 63x. Foi utilizado laser de argônio com comprimento 

de onda de excitação 405 e emissão de 600 -700 nm para a PpIX e excitação 488 

nm e emissão 515-555 para o MTG. As imagens foram ainda analisadas com o 

auxílio do software ImageJ com o plugin colocalization finder 

(http:/imagej.nih.gov/ij/plugins).  

3.2.6 Determinação indireta da eficiência de produção do oxigênio singleto 

A determinação da quantidade de *O2 gerada após a irradiação das dispersões 

de PpIX foi feita indiretamente através da reação do DPBF com o *O2 gerado. O 

DPBF sobre fotobleaching quando reage com o *O2, reação que ocorre 

irreversivelmente. Portando ao reagir com o *O2 a intensidade da banda de absorção 

do DPBF em ≈ 400 nm decresce até que todo o *O2 gerado seja consumido. É 

através do decaimento da banda de absorção do DPBF que foi determinado a 

quantidade de *O2 gerado.  

Para realizar este experimento foram preparadas soluções de PpIX livre ou 

complexada ao PAMAM G4 OH com concentrações equivalentes a 4 µg/mL de PpIX 

em DMSO. A 2 mL de cada uma dessas soluções foram adicionados 10 µL de DPBF 

na concentração de 2 mg/mL. Essas soluções foram analisadas por 
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espectrofotometria antes (T0) e após irradiação com laser a 660 nm, potência 36 mV 

a 10 cm da incidência da fenda por 2 minutos durante 18 minutos. Mais 

especificamente, a solução era irradiada por 2 min, analisada no espectrofotômetro, 

irradiada por mais 2 min, novamente analisada e assim sucessivamente num total de 

18 min de irradiação. Uma varredura de cada uma das soluções de fármaco na 

ausência de DPBF bem como da solução de DPBF sem o fármaco foi realizada 

como controle (ROSSI, et. al., 2008 and TADA, et. al., 2007).  

 Para determinar a quantidade de *O2 gerada (ɸ) foi utilizada a equação II 

(ROSSI, et. al., 2008 and TADA, et. al., 2007): 

ɸ = (ΔAbs) x (volume irradiado) x (no de avogadro) 

(L) x (Δε) x (1 – 10-Abs média) x (Io) x (t) 

Onde: 

o ΔAbs: variação na absorbância da amostra monitorada (diferença entre 

absorbância inicial e final); 

o no de avogadro: 6,02 x 1023, número de moléculas por mol da substância; 

o L: caminho óptico, cm. 

o Δε: coeficiente de absortividade molar do DPBF em DMSO, mol/L/cm; 

o Io: intensidade de irradiação; 

o t: tempo de irradiação em cada ciclo. 

3.2.7 Experimentos in vivo 

Os experimentos foram realizados conforme metodologia padronizada em 

nosso laboratório (SOUZA, 2010). Camundongos Nude BalbC imunossuprimidos, 

(Equação II) 



 26 Material e Métodos 

fêmeas de 12 a 16 semanas (20-25g de massa corpórea em média) foram 

adquiridos do Biotério de criação do IPEN/CNEN/SP, autarquia associada à 

Universidade de São Paulo, sendo criados de acordo com as normas éticas 

estabelecidas pelo CEUA – Comissão de Ética no Uso de Animais de 

experimentação (protocolo no 12.1.694.53.7). Os animais foram mantidos em 

ambiente SPF (Specific Pathogen Free), em cama de maravalha trocada 2 vezes por 

semana. Houve controle de temperatura local, mantida entre 20 e 24ºC, iluminação 

artificial (12 h claro/12 h escuro), umidade natural, densidade populacional de 2 

animais/454 cm² (dimensões da caixa = 27,5 (L1) x 16,5 (L2) x 12,5 cm (A)) e 

utilização de exaustor com 20 trocas de ar por hora, água filtrada e ração à vontade. 

Antes dos experimentos, os animais foram anestesiados com injeção 

intraperitoneal de uma mistura de xilazina e ketamina, dose de 10 e 75 mg/Kg, 

respectivamente, em relação a massa corpórea do camundongo.  

3.2.7.1 Iontoforese da disperão de PpIX livre ou complexada ao PAMAM G4 OH 
em pele sadia 

Com o auxílio de um suporte plástico (Figura 10), 1 mL da dispersão aquosa 

contendo 1 mg/mL de PpIX livre ou complexada com o PAMAM (0,11 mg PpIX/mg 

de complexo) foi aplicado topicamente em 1,2 cm2 da pele sadia do camundongo. 

Este suporte foi fixado na pele adicionando-se graxa de silicone em suas bordas. Em 

contato com as dispersões foi colocado um eletrodo de Ag (iontoforese anódica) a 

uma distância mínima de 5 mm da superfície da pele do animal. Um contra-eletrodo 

adesivo (Iomed Inc., Salt lake City, EUA) foi colocado na cauda do animal e uma 

corrente elétrica constante de 0,5 mA/cm2 foi aplicada por 30 minutos. As mesmas 

dispersões foram avaliadas em outro grupo de animais passivamente, ou seja, sem 

a aplicação de corrente elétrica (Figura 10). Os experimentos passivos e de 

iontoforese foram feitos em 4 replicatas cada. 
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Figura 10: Aplicação de iontoforese em camundongos Nude BalbC. Eletrodo de 

prata em contato com a dispersão de PpIX livre ou complexada ao 

PAMAM (contida em um suporte plástico sobre a pele do animal) e um 

contra eletrodo adesivo na cauda do animal, ambos conectados a uma 

fonte de energia. 

Após os experimentos, a pele foi dissecada e analisada quantitativamente, por 

espectrofluorimetria, e qualitativamente, por CLSM. Para análise quantitativa, a PpIX 

foi extraída da pele como padronizado por ARAÚJO, 2010. Resumidamente, após a 

dissecação, a pele foi colocada em um tubo falcon. 5 mL de DMSO foi adicionado ao 

tubo e pele+DMSO foram agitados em turrax por 1 minuto a 17500 rpm seguido de 

30 min em banho de ultrassom. As amostras foram então centrifugadas a 6000 rpm, 

por 15 min, e o sobrenadante filtrado em filtro de PVDF 0,45 µm. A intensidade de 

fluorescência do filtrado foi medida por espectrofluorímetro no comprimento de onda 

de excitação de 400 nm e de emissão de 635 nm. 

Para a análise qualitativa, a pele foi dissecada e montada sobre uma lâmina 

coberta com lamínula, sendo o Fluoromount o meio de montagem para os cortes 

transversais. Já para os cortes verticais a pele foi congelada em uma base de Tissue 

Tek® em gelo seco e cortada em um criostato com 30 µm de espessura. As imagens 

fluorescentes de cada lâmina foram obtidas em comprimento de onda de excitação 

de 405 nm (laser argônio) e emissão de 600-700 nm, aquisição no eixo xyz, 

resolução de 1024x1024 a cada 2 µm e objetiva 40x imersão a óleo.  
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3.2.7.2 Penetração tumoral das dispersões de PpIX - PAMAM  

3.2.7.2.1 Indução tumoral 

O tumor foi induzido através de injeção subcutânea de 2x106 células A431 na 

região dorsal de camundongos Nude BalbC imunossuprimidos, como padronizado 

anteriormente em nosso laboratório. O crescimento do tumor foi acompanhado a 

cada 2 dias com medidas de tamanho com o auxílio de um paquímetro. O 

tratamento foi realizado quando o tumor atingiu entre 6 e 8 mm (SOUZA et al, 2011) 

(Figura 11). 

 

Figura 11: Representação esquemática da indução tumoral (A431) em 

camundongos  

3.2.7.2.2 Ensaio de recuperação da PpIX do plasma sanguíneo 

Para verificar se na complexa matriz do plasma sanguíneo havia quantidade 

significativa de PpIX ou  interferentes que poderiam comprometer a quantificação da 

PpIX utilizando a mesma técnica de extração padronizada para as análises na pele 

foi realizado um ensaio de recuperação da PpIX do plasma sanguíneo. Assim, o 

sangue de animais que não receberam tratamento com PpIX foi retirado e 
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centrifugado para obtenção do plasma. Doze tubos falcon foram contaminados com 

5, 7,5 15 e 30 µL de PpIX a 0,02 mg/mL, em DMSO. O DMSO foi evaporado 

restando apenas PpIX em cada tubo. A estes tubos contendo apenas PpIX foram 

adicionados 250 µL de plasma sanguíneo e o tubo agitado em vórtex por 1 min. Em 

seguida, a cada tubo, foi acrescentado 2250 µL de DMSO para extração da PpIX, 

totalizando um volume de 2,5 mL. Os tubos (com PpIX+ plasma+ DMSO) foram 

agitados em vórtex por 1 min seguido de 30 min de banho de ultrassom. Foram 

então centrifugados e o sobrenadante filtrado em filtro de PVDF 0,45 µm. A 

intensidade de fluorescência da PpIX foi quantificada em espectrofluorímetro. Uma 

curva analítica de PpIX em DMSO sem a presença do plasma, na mesma 

concentração do estudo de recuperação foi feita como controle, bem como a leitura 

de um branco (plasma/DMSO) para verificar possíveis interferentes fluorescentes no 

plasma sanguíneo.   

3.2.7.2.3 Aplicação das dispersões de PpIX - PAMAM nos tumores cutâneos 

As dispersões contendo PpIX – PAMAM a 1 mg/mL de PpIX (0,4 mg PpIX/mg 

complexo) foram aplicadas topicamente sobre o tumor com o auxílio do suporte 

plástico, como feito no experimento em pele sadia. Para o grupo que recebeu o 

tratamento passivamente, a dispersão permaneceu em contato com o tumor por 30 

min. Para o grupo em que foi aplicada a iontoforese, o eletrodo de Ag foi colocado 

em contato com as formulações e o contra-eletrodo na cauda do animal, como 

descrito no item 3.2.7.1. Uma corrente elétrica de 0,5 mA/cm2 foi aplicada por 30 

minutos com o uso de uma fonte de energia (Kepco Power Supply Modelo APH 

500DM). Ao final do experimento foi realizada uma punção cardíaca no animal para 

retirada do sangue, o que provocou o sacrifício do animal por choque hipovolêmico. 

O tumor foi dissecado com o auxílio de um bisturi e uma tesoura cirúrgica.  

O sangue retirado foi centrifugado a 3000 rpm, por 15 minutos, a 40C. Após a 

centrifugação o sobrenadante (plasma) foi retirado e deste extraída a PpIX com 

DMSO para análise no espectrofluorímetro. Nos tumores, a pele que o recobria foi 

primeiramente separada, e a PpIX foi quantificada na pele e no tumor 

separadamente. Um n de 5 animais foi utilizado para cada grupo.   
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3.2.8 Análise de dados 

A análise estatística dos dados obtidos nos experimentos de permeação foi 

feita com o teste One Way ANOVA, com análise de variância e post test – TURKEY 

(p˂0,05). Os dados semiquantitativos das medidas de intensidade de fluorescência e 

coeficientes de colocalização foram realizadas pelo software ImageJ. 

4 Resultados e Discussão 

4.1 Obtenção do complexo 

O complexo PpIX-PAMAM G4-OH foi preparado conforme descrito por 

ARAÚJO, 2010. No entanto, na etapa de obtenção dos complexos sólidos dois 

métodos de congelamento foram analisados para se verificar a influência da 

velocidade de congelamento (oC/min) nas características de redispersão do 

complexo PpIX-PAMAM em água. Sendo assim, após obtenção do complexo em 

solução as amostras foram congeladas lentamente, em freezer, e rapidamente, em 

gelo seco. 

O congelamento é um importante passo que ocorre na etapa prévia da 

liofilização; ele determina a morfologia e a distribuição de tamanho dos cristais de 

gelo, além de influenciar em vários parâmetros críticos, como, por exemplo, no 

modo de agregação das moléculas, na cristalinidade e na área superficial do 

liofilizado (SEARLES, et al., 2001). De fato, nós observamos que o congelamento 

rápido, em gelo seco, resultou em um pó com estrutura mais compacta, difícil de ser 

solubilizada em solução aquosa, enquanto o congelamento lento no freezer resultou 

em um pó mais grosseiro, bastante poroso e facilmente redisperso em água. Isto 

porque a taxa de congelamento lenta leva a formação de cristais de gelo maiores, 

que ao sublimarem levam a formação de poros na matriz do soluto de tamanho 

relacionado ao do cristal de gelo que ocupava seu lugar, determinando a textura e 

porosidade da amostra liofilizada (SEARLES, et al., 2001, KASPER e FRIESS, 

2011). Já a amostra congelada a uma velocidade rápida possui, provavelmente, 

cristais de gelo diminutos em sua matriz, que quando sublimados no processo de 

liofilização deram origem a um pó compacto, pouco poroso e de difícil ressuspensão 

em água. Desta forma, o método escolhido para a etapa de congelamento dos 

complexos, foi o de congelamento lento, em freezer, devido à facilidade de 
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dispersão do complexo sólido em meio aquoso para o tratamento de tumores 

cutâneos. 

Obteve-se lotes de complexos contendo 0,11 mg PpIX/mg PAMAM e lotes de 

complexos contendo 0,4 mg PpIX/mg PAMAM.  

4.2 Validação parcial da metodologia analítica para quantificação da PpIX em 

solução aquosa 

4.2.1 Especificidade 

As soluções de tampão fosfato + CPC ou de PAMAM G4 OH em água não 

apresentaram sinais de emissão na região de emissão da PpIX, não interferindo, 

portanto, no seu espectro (Figura 12), confirmando os resultados obtidos por 

ARAÚJO, 2010.  
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Figura 12: Espectro de emissão da PpIX em tampão fosfato de sódio 100 mM pH7,0 

+ CPC 0,45mM  

4.2.2 Curva analítica/ Linearidade 

 A Figura 13 mostra a curva analítica da intensidade de fluorescência da PpIX 

em função de sua concentração. A partir da análise estatística de regressão linear 

dos mínimos quadrados foi possível obter a equação da reta y = 0,1224x + 7,2849, 

linear para quantificação da PpIX no intervalo de concentração de 160 a 960 ng/mL, 

com coeficiente de correlação linear adequado (r = 0,99).  
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Figura 13: Curva analítica da PpIX em tampão fosfato de sódio 100 mM, pH7,0 e 

CPC 0,45 mM. Equação da reta: y = 0,1224x + 7,2849, r: 0,99 

Conclui-se, assim que metodologia analítica é linear no intervalo de 

concentração estudado, e, portanto, adequada para a quantificação da PpIX no 

complexo PpIX – PAMAM G4 OH obtido. 

4.2.3 Precisão 

Os dados adquiridos foram tratados estatisticamente (Tabela 1) apresentando 

o coeficiente de variação (CV) e porcentagem de erro relativo dentro do valor 

aceitável para a ANVISA (≤5%).  

Tabela 1. Tratamento estatístico dos dados obtidos no parâmetro de precisão do 

método para determinação da PpIX 

 PpIX ng/mL - T* (n=4) Média,  PpIX ng/mL - O** CV% (≤5%) E% (≤5%) 

259,68 258,62 3,04 -0,41 

605,92 628,40 1,21 3,71 

865,60 859,23 0,42 -0,74 

 = Concentração, T* = Teórico, O** = obtido, CV = coeficiente de variação (CV% = (desv pad/ [ ] 
média) x100), E = exatidão (E% = ([ ] obtida - [ ] teótica/ [ ] teórica) x 100). 
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4.2.4 Influência do tempo na intensidade de fluorescência da PpIX em 

dispersão aquosa contendo CCP 

É sabido que a PpIX agrega em meio aquoso e não emite fluorescência 

quando na forma agregada (RICCHELLI, et al., 1998. RICCHELLI, 1995). Portanto, 

para evitar esta agregação e quantificar a PpIX em solução aquosa, foi adicionado 

CPC às amostras antes da análise espectrofluorimétrica, como já padronizado por 

ARAÚJO, 2010. Na concentração utilizada, 0,45 mM, o CPC impede a agregação 

das moléculas de PpIX, pois ocorre uma interação eletrostática dos grupos 

carboxílicos (COO-) da PpIX com as cargas positivas do CPC dissociado em meio 

aquoso (SIVASH et al., 1991). Assim, o espectro de absorção e emissão da PpIX em 

meio aquoso contendo CPC assemelha-se àquele da PpIX em metanol, meio em 

que a PpIX não agrega (RICCHELLI, et al, 1998).  

No entanto, como a interação eletrostática entre PpIX e o CPC é dinâmica, ela 

pode demorar um tempo para entrar em equilíbrio. A solução de PpIX pode também 

perder a fluorescência em relação ao tempo se não muito bem protegida da luz. 

Desta forma a intensidade de fluorescência da PpIX foi avaliada em função do 

tempo e da concentração da PpIX após a adição de CPC na amostra (Figura 14).  
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Figura 14: Intensidade de fluorescência da PpIX em função de sua concentração e 

tempo após a adição do tensoativo CPC na dispersão aquosa contendo 

PpIX.  

Nenhuma diferença estatística foi encontrada em cada uma das concentrações 

em função do tempo, portanto, é seguro analisar a amostra em até 80 minutos após 

a adição do CCP. 

4.3 Distribuição de tamanho e potencial zeta das dispersões de PpIX-PAMAM 

A formulação selecionada para os estudos in vivo foi uma simples dispersão 

aquosa do complexo PpIX-PAMAM contendo 1 mg/ml de PpIX. Em estudos 

anteriores realizados em nosso laboratório foi verificado que nesta concentração o 

complexo PpIX-PAMAM promoveu a melhor permeação cutânea, in vitro, da PpIX 

(ARAÚJO, 2010). A solubilidade da PpIX livre em água é de apenas 6 µg/ml. . A 

complexação com o PAMAM permitiu que 1 mg/mL de PpIX fosse solubilizado em 

meio aquoso, uma aumento de quase 200 vezes na solubilidade do fármaco. É 

sabido que soluções com altas concentrações de PpIX levam a um deslocamento do 

equilíbrio de estruturas monômero-dímero da PpIX, aumentando o número de 

dímeros em solução (KARNS et al., 1979). BROWN et al., 1976, sugeriu até a 

formação de micelas de PpIX quando esta está presente em altas concentrações em 

soluções aquosas, baseado na observação de mudanças súbitas na posição dos 
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picos de absorção da banda Soret. Os agregados das porfirinas assumem estruturas 

que podem ser classificadas como tipo J- ou H-, de acordo com a orientação 

induzida pelas transições dipolo dos constituintes da molécula, podendo ser 

“cabeça-cauda” (tipo J-) ou “cabeça-cabeça” (tipo H-) (KUBAT et al., 2005; AKINS et 

al., 2006). A incorporação de altas concentrações de PpIX nos dendrímeros seguida 

de sua dispersão em água pode afetar não só a formação dos tipos de agregados 

conhecidos da PpIX como também levar a formação de outros tipos de agregados 

da PpIX com o dendrímero. Como estes agregados podem afetar a penetração da 

PpIX no tumor, decidiu-se estudar a distribuição do tamanho das nanopartículas 

dendriméricas contendo PpIX em função do tempo para avaliar as características 

dinâmicas do complexo PpIX-PAMAM em água. 

Para ajustar as condições do equipamento (Light Scatering Zetasizer Nano 

ZS90 – Malvern) para a leitura correta das dispersões foram preparadas dispersões 

de PpIX-PAMAM em diferentes concentrações de PpIX e o tamanho médio das 

partículas analisado em função da intensidade dos picos (Tabela 2). 

Tabela 2. Tamanho médio de partículas, medido por intensidade, presentes nas 

dispersões aquosas de PpIX-PAMAM em diferentes concentrações de 

PpIX 

Concentração de PpIX 
(µg/mL) 

Tamanho médio (nm) PdI 

6,25 271 (100%) 0,34 
12,50 270 (100%) 0,29 
25,00 238 (100%) 0,34 
50,00             261 (92%) 0,25 

100,00             237 (84%) 0,44 

Pode-se observar na Tabela 2 que nas concentrações de 6,25 a 25 µg/mL 

obteve-se uma única população de partículas com um tamanho médio de 260 nm. 

As dispersões mais concentradas apresentaram uma alta porcentagem de partículas 

nesta faixa de tamanho (acima de 90% nas dispersões a 50 µg/mL), mas com uma 

polidispersão (PdI) semelhante a obtida em concentrações mais baixas. Já nas 

análises feitas com 100 µg/mL de PpIX, o PdI foi maior, assim como a porcentagem 

da população com esta faixa de tamanho diminuiu, sugerindo uma provável 
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interferência de alguns agregados. Sabe-se que a determinação por DLS possui um 

fator limitante, a concentração das dispersões. Em altas concentrações pode ocorrer 

um espalhamento múltiplo da luz, que é quando a luz que alcança uma partícula se 

espalha para outra partícula antes de alcançar o detector, levando a erros na 

determinação (KASZUBA, et al, 2004). Apesar desta interferência optou-se por fazer 

o estudo de estabilidade do tamanho das partículas em função do tempo em 

dispersões contendo 50 µg/mL de PpIX. Isto porque em várias das análises feitas 

em concentrações menores do que esta o aparelho sinalizava erro na leitura devido 

a baixa concentração de partículas dispersas no meio. Desta forma, apesar das 

leituras feitas a 50 µg/mL de PpIX apresentarem uma segunda população, indicando 

que podem estar um pouco acima da concentração ideal para não se ter 

interferência do espalhamento múltiplo da luz, as leituras feitas pelo equipamento 

eram seguras (não indicavam erros). 

 A Tabela 3 mostra o tamanho médio das partículas presentes na dispersão 

aquosa de PpIX-PAMAM a 50 µg/mL em função do tempo.  

Tabela 3. Tamanho médio de partículas presentes na dispersão aquosa de PpIX-

PAMAM a 50 µg/mL em função do tempo (medidas de intensidade) 

Tempo (h) Tamanho médio (nm) PdI 
0 213 0,38 
1 214 0,39 

2 217 0,41 
4 215 0,44 
24 213 0,39 
36 226 0,43 

168 229 0,29 

O PAMAM G4 OH quando disperso em solução metanólica apresenta diâmetro 

médio de 3,1 nm. Quando submetido às condições da complexação usadas neste 

trabalho seu diâmetro médio aumenta para 38 nm, sugerindo modificações na 

conformação do dendrímero durante o processo, mesmo na ausência de PpIX. 

Pode-se observar na Tabela 3 que após a complexação do dendrímero com a PpIX, 

as partículas com 38 nm desapareceram e uma nova população de nanopartículas 

surge, com ~215 nm. Este aumento do tamanho das partículas na presença da PpIX 
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sugere a incorporação da PpIX no dendrímero. Esta incorporação pode ocorrer não 

apenas nos espaços internos do dendrímero, mas também a partir da interação da 

PpIX com os grupos superficiais do PAMAM G4 OH. Conforme descrito por 

ARAÚJO, 2010, no pH das dispersões (pH=7), entre as aminas terciárias no interior 

do dendrímero ocorrem interações do tipo hidrofóbica e ligação de hidrogênio e com 

as hidroxilas terminais, ligações do tipo dipolo-dipolo.  

Com relação ao tamanho médio das nanopartículas em função do tempo, 

pode-se observar na Tabela 3 que ele permaneceu sem grandes variações até 24 h 

após o preparo das dispersões. A partir daí um ligeiro aumento, de 5%, foi 

observado, mas o mesmo permaneceu constante durante os 7 dias de experimento. 

Levando em consideração o PdI alto das dispersões nas condições em que foram 

avaliadas, e a via tópica de administração das mesmas, esta variação pode ser 

considerada não significativa. Mais especificamente, vários artigos descrevem que 

nanopartículas não atravessam o estrato córneo passivamente (CAMPBELL et al., 

2012, PROW, et al., 2011, LOPEZ et al., 2010). O complexo obtido a partir da 

complexação da PpIX com o PAMAM tende a ficar, portanto, na superfície da pele, 

funcionando como um doador de PpIX, ao menos quando aplicada de forma 

passiva, ou seja, na ausência de métodos físicos.  

O pH da dispersão pode influenciar na liberação da PpIX dos dendrímeros e 

sua permeação na pele. Como as dispersões apresentam um pH de 7,2 e o pH da 

superfície da pele e das células tumorais é em torno de 5,0 (TAVEIRA e LOPEZ, 

2011), esta diferença de pH entre a pele e a formulação poderia afetar a 

conformação do dendrímero, alterando o tamanho dos agregados e a liberação do 

fármaco. Assim o tamanho das partículas foi avaliado em função da variação do pH 

da dispersão (Figura 15).  
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Figura 15: Tamanho das partículas de PpIX-PAMAM em função do pH 

A análise da Figura 15 sugere que não houve alteração significativa no 

tamanho das partículas entre os pHs 5,5 e 6,5. Em pHs abaixo de 5,0, no entanto, o 

tamanho das partículas aumentou, assim como o desvio padrão. Sabe-se que em 

pH abaixo de 5,0 as aminas presentes no interior do dendrímero estão todas 

protonadas (SHCHARBIN et al., 2005). O tamanho das partículas aumentado em 

pHs ácidos sugere que a protonação das aminas tenha alterado sua conformação, 

talvez para uma forma mais estendida, aumentando seu tamanho e liberando 

moléculas de PpIX que porventura estivessem em seu interior. A liberação da PpIX, 

no entanto, pode levar a formação de agregados entre as próprias moléculas de 

PpIX. Esses agregados também podem ter sido os responsáveis pelo aumento do 

tamanho das partículas e pela grande variação de tamanho (alto desvio padrão) 

observado nas análises das dispersões ácidas. 

O potencial zeta das dispersões foi de 10,4 mV (±1,4) em pH 7,2, mas 

conforme o pH da dispersão diminuiu, o potencial zeta aumentou (Figura 16), 

provavelmente devido a protonação das aminas que compõem o dendrímero. Em pH 

5,5, próximo ao pH da pele, o potencial zeta foi de +30,4 mV (±0,5). Este potencial 

zeta positivo é interessante por conferir maior estabilidade a dispersão (MULLER, et 
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al, 2000), mas também por contribuir com a eletromigração quando a iontoforese for 

aplicada. Assim, em contato com o estrato córneo (pH 5,5), as nanopartículas 

dendriméricas devem apresentar carga positiva e penetrar na pele por 

eletromigração quando colocadas em contato com o eletrodo positivo (ânodo) e na 

presença da corrente elétrica (iontoforese).  
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Figura 16: Potencial zeta (mV) das dispersões de PAMAM G4 OH – PpIX  em 

função do pH do meio.  

4.4 Localização subcelular da PpIX a partir dos complexos PpIX-PAMAM 

Estudos indicam que a atividade fotodinâmica das substâncias fotossensíveis 

está relacionada com sua localização intracelular e intratumoral. Isto porque o tempo 

de vida (0,05 µs) e o coeficiente de difusão (0,02 µm) do oxigênio singleto, gerado a 

partir da foto-excitação da PpIX, e principal produto citotóxico formado na TFD, são 

curtos, direcionando sua ação para o local onde é formado (MOAN e BERG, 1991, JI 

et al., 2006). Parece que quando a PpIX se localiza na mitocôndria, a TFD é mais 

efetiva do que quando o FS fica difuso no citoplasma das células (JI et al., 2006). 

Isto acontece porque a morte celular é causada por um processo apoptótico, o qual 

é desencadeado quando a mitocôndria libera o citocromo c no citoplasma da célula.  

Acredita-se que durante a TFD, os radicais livres formados na mitocôndria causam 

uma despolarização da membrana mitocondrial, alterando sua permeabilidade e 

promovendo a liberação do citocromo c para o citoplasma (WU e XING, 2012 e LAM 
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et al, 2001). Desta forma, quando o FS já está na mitocôndria das células quando a 

luz é aplicada, a TFD é mais efetiva. 

Comparando a localização da PpIX induzida pelo ALA (PpIX endógena) com a 

PpIX administrada diretamente (PpIX exógena), já foi demonstrado em células de 

carcinoma do esôfago humano (KYSE-450, KYSE-70) que a PpIX endógena, mais 

efetiva para a TFD, se localiza mais nas mitocôndrias do que a exógena, menos 

efetiva (JI et al., 2006). Para verificar se a complexação da PpIX com o dendrímero 

altera a distribuição subcelular da PpIX nas células de carcinoma escamosas (A431), 

essas células foram incubadas com o complexo PpIX-PAMAM e a distribuição da 

PpIX comparada com a PpIX administrada na forma livre, não complexada (Figura 

17). Um marcador específico para a mitocôndria (MTG) foi utilizado para determinar, 

por CLSM, se a fluorescência característica da PpIX (vermelha) se apresentava co-

localizada a do MTG (verde).  

PAMAM - PpIX MTG Colocalização 

   
PpIX - livre MTG Colocalização 

   

Figura 17: Imagens de CLSM de células A431 incubadas por 4 h com a PpIX livre 

ou PpIX-PAMAM G4 OH, na concentração de 20 µg/mL de PpIX. 

Vermelho: PpIX. Verde: MTG. Aumento 63x. Excitação/ emissão 405/ 

600 -700 nm para a PpIX e excitação/ emissão 488/ 515-555 nm para o 

MTG.  
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De maneira geral, observa-se na Figura 17 que a cultura de células tratada 

com PpIX livre apresentou uma fluorescência difusa, que não coincide com a 

fluorescência verde do MTG, marcador da mitocôndria. Já quando as células foram 

tratadas com o PpIX-PAMAM percebe-se claramente uma colocalização, 

evidenciada na Figura 17 por uma cor amarelada, resultante da sobreposição dos 

canais verde e vermelho.  

Para confirmar essa colocalização, as imagens foram analisadas com o auxílio 

do software “Image J”. Este programa aponta os pontos colocalizados como pontos 

brancos e ainda estima um valor numérico para esta colocalização (Figura 18). 

Quando administrada na forma complexada com o PAMAM, a PpIX apresentou um 

valor de colocalização com o MTG quase 30 vezes maior do que o da PpIX 

administrada na forma livre, sendo 1,42% e 0,05% para PpIX-PAMAM e PpIX livre, 

respectivamente. 

PpIX – livre PpIX-PAMAM 

  

Figura 18: Colocalização (pontos brancos) da PpIX livre e complexada ao PAMAM 

ao MTG em análise feita pelo software Image J usando o a função plugin 

colocalization finder (http:/imagej.nih.gov/ij/plugins). Coeficiente de 

colocalização da PpIX livre = 0,05%, coeficiente de colocalização da 

PpIX-PAMAM = 1,42%. 

Em estudos anteriores realizados em nosso laboratório (ARAÚJO, 2009) 

observou-se que a fototoxicidade de 2 ug/mL de PpIX  foi de 60% para as células 

A431, enquanto que, na mesma concentração, o complexo PpIX-PAMAM G4 OH 

apresentou fototoxicidade de mais de 90%. A maior capitação da PpIX pelas células 

quando complexada com o dendrímero pode estar relacionada a esta maior 

fotocitotoxicidade assim como ao direcionamento do fármaco para a mitocôndria. O 
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alto uptake celular de complexos dendriméricos já foi demonstrado na literatura para 

outros fármacos (NAJLAH e D’EMANUELE, 2006), (SVENSON, 2009) 

(VENUNGANTI e PERUMAL, 2009). Acredita-se que o mecanismo de uptake celular 

dos dendrímeros é realizado por meio de um transporte ativo, dependente de 

energia, mas o caminho percorrido pela vesícula endocitótica até seu alvo é 

diferente em cada tipo de célula e depende da carga superficial do dendrímero 

(ALBERTAZZI et al, 2010, SAOVAPAKHIRAN et al, 2009, PERUMAL et al, 2008). A 

maioria dos trabalhos sugere que os dendrímeros PAMAM se localizam nos 

lisossomos e que, neste ambiente ácido, sofrem modificações estruturais e liberam o 

fármaco. No caso do complexo desenvolvido neste trabalho, é provável que, como 

discutido anteriormente (item 4.3), o PpIX-PAMAM tenha as aminas terciárias do 

interior do dendrímero protonadas desestabilizando a vesícula lisossômica e 

liberando a PpIX.  A maior localização da PpIX na mitocôndria quando a mesma é 

administrada na forma complexada pode estar relacionada, portanto, a maior 

concentração de PpIX dentro das células e não a um direcionamento específico 

causado pelo dendrímero. 

4.5 Determinação indireta da eficiência de produção do oxigênio singleto 

O *O2 é produzido a partir de uma série de reações fotoquímicas que ocorrem 

quando o FS absorve fótons de luz, passando então de um estado fundamental para 

um estado energético excitado, após ser irradiado por laser no comprimento de onda 

de absorção do FS (ZHAO and HE, 2010). Assim dispersões do FS em estudo (PpIX 

livre ou complexada com o PAMAM) foram irradiadas e a produção do *O2 avaliada 

indiretamente pelo decréscimo na absorção do DPBF (ver item 3.2.6). (Figura 19). 
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Gráfico 1 Gráfico 2 

Figura 19: Decaimento da absorbância do DPBF em solução com PpIX livre (gráfico 

1) ou PpIX-PAMAM (gráfico 2 ) em diferentes tempos de irradiação. 

Irradiação com laser a 660 nm, potência 36 mV a 10 cm da incidência da 

fenda , a cada 2 min.  

Pode-se observar na Figura 19 que a PpIX e o DPBF apresentam absorção 

máxima em regiões próximas do espectro (em ≈ 400 nm). Portanto quando juntos, 

em uma mesma solução, seus espectros se sobrepõem. No entanto, o decaimento 

no espectro de absorção na presença de *O2 ocorre apenas para o DPBF e a 

absorbância da PpIX não sofre variações. Assim o valor de absorbância do DPBF 

após cada tempo de irradiação considerado para os cálculos de produção de *O2 foi 

a diferença entre a absorbância da amostra irradiada (PpIX+DPBF) e a absorbância 

constante da PpIX (Figura 20). Além disso, foi verificado que a solução de DPBF na 

ausência de PpIX (controle) não sofreu variação no espectro de absorção quando 

irradiado, comprovando que a variação no espectro desta substância observada 

quando a PpIX estava presente correspondia a interação do DPBF com o *O2 

produzido apenas na presença da PpIX e da luz.  
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Figura 20: Porcentagem de absorbância das amostras contendo PpIX e DPBF em 

416 nm em função do tempo de irradiação com laser em  660 nm.  A 

absorbância das amostras que continham PpIX e DPBF foi corrigida 

subtraindo-se a absorbância da amostra pela absorbância da PpIX (que 

não alterou em função da irradiação). 

 A quantidade de *O2 gerada calculada de acordo com a Equação II foi de 4,3 

x 10-3 para a PpIX livre e de 4,6 x 10-3 para o complexo PpIX-PAMAM. Desta forma, 

pode-se afirmar que a complexação com o dendrímero não modificou a capacidade 

fotoquímica da PpIX em gerar oxigênio singleto.  

Pode-se observar na Figura 20 que a curva de decaimento da absorbância da 

PpIX livre apresenta uma queda um pouco mais acentuada comparada a curva de 

decaimento do complexo PpIX-PAMAM. Este resultado sugere que o complexo 

sustenta por um pouco mais de tempo a geração do *O2, o que pode aumentar a 

eficiência da TFD.  

4.6 Permeação da PpIX livre e PpIX-PAMAM na pele sadia 

O maior uptake celular da PpIX conferido pelo dendrímero é vantajoso numa 

administração tópica se o complexo PpIX-PAMAM conseguir entrar na pele e 

alcançar as células tumorais. Essa penetração depende de interações do complexo 

com a pele, as quais podem alterar a distribuição de tamanho, potencial zeta e 
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conformação do dendrímero. Para verificar se a complexação com o dendrímero 

altera as características fotoquímicas da PpIX quando em contato com a pele 

experimentos in vivo foram realizados na presença da iontoforese. A iontoforese foi 

aplicada na tentativa de “forçar” a penetração dos complexos já que se sabe que 

nanopartículas em geral não atravessam o estrato córneo passivamente (PROW, et 

al., 2011). 

A Figura 21 mostra um corte transversal da pele observada por CLSM após 30 

minutos de iontoforese da PpIX livre e da PpIX-PAMAM na mesma concentração de 

PpIX. A fluorescência vermelha é característica da PpIX, uma vez que a já bem 

baixa autofluorescência da pele na faixa de 600-700 nm, onde a PpIX emite, foi 

completamente eliminada com ajustes nos parâmetros do equipamento.  

PpIX - Livre PAMAM – PpIX 

  

Figura 21: CLSM de corte transversal da pele de camundongo sem pelo. Projeção 

máxima dos canais de fluorescência obtidos após 30 minutos de 

aplicação de iontoforese (0,5 mA/cm2), in vivo, através de solução 

aquosa de PpIX livre e complexada (PpIX-PAMAM). Aumento 40x. 

Pode-se observar na Figura 21 que a intensidade de fluorescência da pele 

após tratamento com o complexo PpIX-PAMAM foi muito maior e mais 

homogeneamente distribuída do que após o tratamento com a PpIX livre. Este 

resultado indica que as moléculas de PpIX livres agregam na pele, diminuindo sua 

fluorescência. O espectro de absorção da PpIX apresenta-se deslocado quando as 

moléculas estão agregadas, o que diminui sua foto-excitação bem como seu tempo 

de vida no estado tripleto, diminuindo consequentemente sua capacidade de gerar 

*O2, o principal agente citotóxico da TFD (RICCHELLI et. al., 1998 e LIU et. al., 

2008). Sendo assim, mesmo que a PpIX livre penetre a pele em maiores 
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concentrações do que a PpIX complexada, o que é bastante provável pois o fármaco 

livre apresenta tamanho muito menor do que o complexo, sua atividade fotodinâmica 

estará diminuída devido a sua agregação. 

Devido a melhor distribuição e alta intensidade de fluorescência do PpIX-

PAMAM na pele em relação a PpIX livre os estudos subsequentes foram realizados 

com o PpIX-PAMAM na presença e ausência da iontoforese.  

A Figura 22 mostra a quantidade de PpIX recuperada da pele após 30 minutos 

de tratamento passivo e iontoforético com o PpIX-PAMAM. Pode-se observar que 

não há diferença estatística significativa da concentração de PpIX total extraída após 

os dois tratamentos. 
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Figura 22: Quantidade de PpIX extraída da pele após 30 min de tratamento passivo 

e iontoforético com PpIX-PAMAM G4 OH, a 1 mg/mL de PpIX (n = 4).  

A Figura 23 mostra cortes perpendiculares à superfície da pele após 30 

minutos de tratamento passivo e iontoforético com o PpIX-PAMAM. Pode-se 

observar que a PpIX se distribui por toda a epiderme, não ficando apenas retida no 

estrato córneo, em ambos tratamentos. Entretanto, a análise da fluorescência ao 

longo das camadas da pele (Figura 23-C) mostra que ela é mais intensa nas 

camadas mais profundas da epiderme quando a iontoforese é aplicada. Esta análise 

foi feita em vários cortes e este perfil se repetiu em todos eles. 
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Figura 23: CLSM de corte perpendicular a superfície da pele. Imagem obtida após 

30 minutos de aplicação (A) passiva e (B) iontofoerética do complexo 

PpIX-PAMAM. (C) perfil de fluorescência da PpIX ao longo da epiderme, 

dado a partir do software Image J (*sem unidade para os valores de 

distância).  

Analisados em conjunto, esses resultados indicam que a PpIX penetra a pele 

quando administrada a partir do complexo PpIX-PAMAM mesmo após administração 

passiva. A iontoforese parece facilitar sua penetração para as camadas mais 

profundas, o que pode favorecer sua entrada nas células tumorais localizadas 

nessas regiões. No entanto, não é possível inferir, a partir dessas análises, sobre a 

penetração do PAMAM. Pode-se apenas afirmar que ele não impede a penetração 

da PpIX e que a distribuição da fluorescência deste fotossensibilizador é mais 

intensa e melhor distribuída do que quando a PpIX é administrada na forma livre. 

4.7 Penetração tumoral da PpIX a partir do complexo PpIX-PAMAM 

4.7.1 Padronização da recuperação da PpIX do plasma sanguíneo 
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Para a análise da PpIX no plasma foi realizado inicialmente um estudo de 

recuperação da PpIX contaminando-se amostras de sangue com concentrações 

conhecidas do fármaco e realizando a sua extração como descrito no item 3.2.7.2.2. 

A Tabela 4 mostra a porcentagem de PpIX recuperada para concentrações de 40 a 

240 ng/mL de fármaco. Pode-se observar que foi possível recuperar de 83 a 105% 

de PpIX dependendo da concentração inicial. A contaminação com a concentração 

mais alta, de 240 ng/mL foi a que levou a menor recuperação. Com a concentração 

mais baixa, a recuperação foi a mais alta, de 105%, indicando que todo o fármaco foi 

recuperado. Esta variação de 5% a mais de recuperação em relação a quantidade 

adicionada está dentro do erro do método analítico e do procedimento de 

contaminação do sangue com o fármaco. Isto é, para contaminar o sangue com 40 

ng/mL de PpIX apenas 5 uL da solução mãe de fármaco foi pipetada, para depois ter 

apenas parte extraída (item 3.2.7.2.2), levando a erros maiores do que quando se 

trabalha com concentrações mais altas. O processo de extração da PpIX do plasma 

foi considerado, portanto, satisfatório na faixa de concentração avaliada. 

Tabela 4. Ensaio de recuperação da PpIX no plasma sanguíneo 

Amostra 
(n=3) 

[]Téorica de PpIX 
(ng/mL) 

[]Obtida de PpIX 
(ng/mL) 

Média DP %Recup 

A 40 41,519 42,301 1,024 105,754 

B 60 60,707 56,814 7,175 94,689 

C 120 121,577 112,272 8,306 93,560 

D 240 189,954 199,094 7,954 82,956 
[]
Concentração; DP: desvio padrão das amostras; %Recup: porcentagem de recuperação das 

amostras ((Valor observado/valor esperado)*100).  

Como a PpIX é uma substância endógena, pequenas concentrações da 

mesma também podem ser encontradas no plasma de animais não submetidos ao 

tratamento tópico com a PpIX. A variação na quantidade de PpIX recuperada pode 

ter relação com alguma concentração de PpIX presente no plasma e essa 

concentração pode variar de animal para animal. Desta forma, o plasma de 2 

animais não contaminado com PpIX também foi avaliado. Em um deles 11,42 ng/mL 

de PpIX foi encontrado e no outro, 95,97 ng/mL. Como altas concentrações foram 

observadas no plasma de um dos animais, apenas valores maiores do que 100 

ng/mL foram considerados nos estudos subsequentes. 
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4.7.2 Penetração no tumor 

Sabe-se que em tumores cutâneos o estrato córneo, camada mais externa da 

pele, pode sofrer uma hiperqueratinização, dificultando ainda mais a penetração de 

fármacos através dele e, consequentemente, sua chegada ao tumor (TAVEIRA e 

LOPEZ, 2011). Em estudo in vitro realizado anteriormente em nosso laboratório com 

pele de orelha de porco foi verificado que a PpIX administrada topicamente a partir 

da dispersão contendo PpIX-PAMAM G4 OH alcançou camadas mais profundas, 

sendo inclusive quantificada no receptor da células de difusão (ARAÚJO, 2010). 

Verificou-se também, no presente trabalho, que, em pele sadia de camundongo, in 

vivo, a PpIX administrada a partir deste mesmo complexo é capaz de permear e 

atingir camadas mais profundas da pele após aplicação de iontoforese (Figura 23). 

Neste experimento em tumor pretende-se verificar se a PpIX é capaz de atingir o 

tumor considerando que, diferente da pele sadia, a pele que recobre o tumor 

encontra-se, na maioria das vezes, hiperqueratinizada. Os tumores que se 

desenvolveram no dorso dos animais foram tratados com dispersão aquosa de PpIX-

PAMAM a 1 mg/mL de PpIX de forma passiva ou com aplicação de iontoforese (0,5 

mA/cm2) por 30 minutos, n= 4-5. Após a permeação, a pele foi separada do tumor e 

a PpIX foi quantificada na pele, tumor e plasma de cada animal tratado, 

separadamente (Figura 24).  
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Figura 24: PpIX extraída da pele e do tumor  após 30 minutos de aplicação passiva 

ou iontoforética (0,5 mA/cm2) da dispersão de PpIX-PAMAM (n: 4-5). (*) 

Apresentaram diferença estatística 

Pode-se observar na Figura 24 que apenas 30 min de tratamento, tanto 

passivo como iontoforético, foram suficientes para permitir a difusão e quantificação 

da PpIX não só na pele, mas também no tumor. A quantidade de PpIX encontrada 

no plasma foi abaixo do limite de quantificação do método. Apenas um dos 

experimentos com iontoforese apresentou 80 ng/mL de PpIX no plasma, mas este 

valor não foi levado em consideração devido aos estudos preliminares de 

quantificação de PpIX no plasma de animais não tratados, onde um deles 

apresentou em torno de 90 ng/mL de PpIX (ver item 4.7.1). 

A iontoforese não aumentou a penetração da PpIX na pele, como também 

observado por ARAUJO, 2010 em estudos in vitro de permeação. No tumor, a 

quantidade de PpIX recuperada após a iontoforese também não foi maior do que a 

recuperada após a permeação passiva. Os estudos em pele sadia também não 

mostraram influência da iontoforese na quantidade total de PpIX permeada (Figura 

22), mas mostraram um tendência do fármaco em atingir camadas mais profundas 

da pele mais rapidamente quando a iontoforese foi aplicada (Figura 22). Desta 

forma, é possível que os 30 min de aplicação da iontoforese na pele doente tenham 

levado o fármaco para além do tumor, caindo na corrente sanguínea em maiores 

concentrações do que a administração passiva. Como a concentração penetrada é 
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pequena em relação ao volume do plasma, não foi possível quantificar esta 

diferença.  

De qualquer forma, a influência da iontoforese na penetração da PpIX não foi 

significativa. Este fato pode estar relacionada ao alto coeficiente de partilha 

óleo/água da PpIX (logP = 3,61, calculado usando Advanced Chemistry 

Development (ACD/Labs) Software V11.02 pelo SciFinder), responsável pela sua 

rápida entrada e partilha no estrato córneo. A aplicação da iontoforese não alterou, 

portanto, essa já facilitada penetração passiva do fármaco. Não se sabe, no entanto, 

como já mencionado anteriormente, se a iontoforese facilitou a entrada do PAMAM 

na pele, uma vez que ele não é quantificado pelos métodos analíticos padronizados 

neste trabalho. A entrada de PAMAM junto com a PpIX pode alterar a distribuição da 

PpIX nas células e aumentar a eficiência da TFD, mas apenas o tratamento dos 

tumores pode comprovar esta hipótese.  

Fica claro, no entanto, que a complexação da PpIX com o dendrímero não 

impediu a penetração do fármaco. Ainda, a PpIX foi capaz de atingir seu alvo, o 

tumor em apenas 30 min de tratamento. É interessante mencionar, no entanto, que 

maiores proporções de dendrímero no complexo parecem diminuir a penetração da 

PpIX. Os experimentos em pele sadia, por exemplo, foram realizados com 1 parte de 

PpIX para 9 partes de dendrímero (0,11 mg PpIX/mg complexo), enquanto os 

realizados no tumor foram feitos com 1 parte de PpIX para 2,5 partes de PAMAM 

(0,4 mg PpIX/mg complexo). Comparando-se a quantidade de PpIX recuperada da 

pele sadia (Figura 22) e da pele que recobria o tumor (Figura 24), percebe-se que 

aproximadamente 3,5 vezes mais PpIX foi recuperada da pele que recobria o tumor 

e que a mesma foi tratada com um complexo que tinha aproximadamente 3,5 vezes 

menos dendrímero em sua composição. Este resultado está de acordo com o 

observado por VENUGANTI & PERUMAL (2009) que observaram uma menor 

retenção na pele do 5-fluouracil quando concentrações maiores de dendrímero eram 

utilizadas. Esses autores sugerem que o excesso de dendrímero pode saturar os 

sítios de ligação da pele dificultando a entrada de maiores concentrações de 

fármaco (VENUGANTI & PERUMAL, 2009).  



 52 Conclusão 

5 Conclusão 

 O complexo PpIX-PAMAM sólido obtido após congelamento em freezer e 

liofilização apresentou fácil redispersão em água e alta solubilidade.  O tamanho 

médio das nanopartículas dispersas, de aproximadamente 220 nm, manteve-se 

constante por 7 dias. O potencial zeta das dispersões foi de 10 mV, em pH 7 e de 30 

mV em pH 5,5, possibilitando a contribuição da eletromigração durante a iontoforese 

na pele. Nos experimentos realizados em carcinoma de células escamosas 

observou-se que a complexação com o PAMAM aumentou a localização da PpIX na 

mitocôndria quando comparada a PpIX livre. Além disso, a complexação não alterou 

a produção de *O2 da PpIX quando irradiada. Nos experimentos in vivo, em pele 

sadia verificou-se que a pele tratada com o complexo PpIX-PAMAM apresentou 

fluorescência característica da PpIX homogeneamente distribuída, enquanto que a 

administração da PpIX livre levou à fluorescência localizada em apenas algumas 

área da superfície da pele. A administração passiva e iontoforética do complexo 

PpIX-PAMAM possibilitou a penetração cutânea da PpIX. No entanto, a iontoforese 

desses complexos facilitou a penetração da PpIX para as camadas mais profundas 

da pele. Finalmente, a administração tópica dos complexos nos tumores cutâneos 

por apenas 30 min possibilitou a penetração da PpIX até os tumores localizados 

abaixo da pele, em concentrações semelhantes para a aplicação passiva e 

iontoforética. Conclui-se, portanto, que a complexação da PpIX com o PAMAM é um 

sistema de liberação promissor para o tratamento tópico de tumores cutâneos.  
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