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RESUMO 
 

Sousa Junior, W. T. Avaliação in vitro de potenciais novos 

fotossensibilizantes para terapia fotodinâmica em células de câncer de 

mama murino. 2017. Monografia – Faculdade de Ceilândia, Universidade de 

Brasília, Brasília, 2017. 

Diante das limitações do tratamento convencional do câncer de mama, 

outras modalidades terapêuticas têm sido propostas e, dentre elas, pode ser 

listada a terapia fotodinâmica (TFD). A TFD tem se apresentado como uma 

alternativa segura e eficaz no tratamento do câncer, no entanto, os principais 

fármacos fotossensibilizantes (FS) utilizados para esta terapia apresentam 

algumas desvantagens que interferem negativamente na eficácia e na 

segurança do tratamento. Desta maneira, o presente estudo teve como objetivo 

avaliar cinco novos compostos sintéticos como possíveis FS para a terapia 

fotodinâmica. Dos cinco compostos estudados, o composto 1 mostrou-se um 

bom candidato a FS, com  boas características fotofísicas, pico de absorção de 

luz em 670 nm, capacidade de gerar oxigênio singlete e de reduzir a viabilidade 

de células 4T1 (câncer de mama murino) in vitro, quando fotoativado por luz 

vermelha e baixa citotoxicidade no escuro tanto em células 4T1 quanto em 

NIH-3T3 (fibroblasto murino). Após 15 minutos de exposição, o composto 

concentra-se principalmente nas organelas lisossomo, mitocôndria e retículo 

endoplasmático, que são componentes celulares chaves no mecanismo 

citotóxico da TFD. 

 

 

Palavras-chave: TFD, oxigênio singlete, adenocarcinoma de mama, células 

4T1.
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ABSTRACT 
 

Sousa Junior, W. T. In vitro evaluation of potential new photosensitizers for 

photodynamic therapy in murine breast cancer cells. 2017. Monograph – 

Faculdade de Ceilândia, Universidade de Brasília, Brasília, 2017 

 

In view of the limitations of the conventional treatment of breast cancer, 

others therapeutic modalities have been proposed and, among them, the 

photodynamic therapy (PDT) is listed. The PDT has been proven to be a safe 

and effective alternative in the treatment of cancer. However, the main 

photosensitizers (PS) used in this therapy have some disadvantages that 

negatively affect the efficacy and safety of the treatment. In this context, the 

present study aimed to evaluate five new synthetic compounds as possible PS 

for PDT. The compound 1 showed to be a good candidate as PS, with good 

photophysical chacacteristics, absorption in 670 nm, ability to generate singlet 

oxygen and to reduce cancer cell 4T1 viability under photoactivation and low 

cytotoxicity in the dark in both 4T1 and NIH-3T3 cells. After 15 minutes of 

exposure, the compound is mainly concentrated in organelles such as 

lysosome, mitochondria and endoplasmic reticulum, which are important cellular 

targets in PDT. 

 

 

Keywords: PDT, singlet oxygen, breast adenocarcinoma, 4T1 cells.
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1. INTRODUÇÃO 

 

O câncer é uma das causas mais importantes de mortalidade e 

morbidade no mundo, sendo observados cerca de dez milhões de novos casos 

e mais de seis milhões de mortes por ano. De todos os tipos de câncer, com 

exceção do câncer de pele não melanoma, o câncer de mama é o mais 

incidente nas mulheres no mundo (US, 2007a), sendo a segunda causa de 

morte relacionada ao câncer em todo o mundo (JEMAL et al, 2011). A 

metástase é a principal causa de mortalidade em pacientes com câncer de 

mama e, apesar dos avanços nas opções terapêuticas, aproximadamente 30% 

dos pacientes com câncer de mama, evoluem para o estabelecimento de 

metástases (O'SHAUGHNESSY, 2005). 

Os três tratamentos tradicionalmente usados contra o câncer são a 

quimioterapia, a radioterapia e a cirurgia. No entanto, a quimioterapia e 

radioterapia apresentam inúmeros efeitos colaterais negativos, além de nem 

sempre serem eficazes. Diante disso, alternativas vêm sendo propostas para o 

tratamento do câncer, dentre as quais pode ser citada a terapia fotodinâmica. 

(SIMPLICIO; MAIONCHI; HIOKA, 2002).  

 A terapia fotodinâmica (TFD) tem se apresentado como uma alternativa 

segura e eficaz no tratamento de diversos tipos de cânceres. A TFD baseia-se 

na ativação de substâncias fotossensibilizantes (FS) que, após internalizadas 

pelas células tumorais, são excitadas por luz em um comprimento de onda 

específico, passando para um estado eletrônico excitado. O FS excitado pode 

interagir com o oxigênio molecular formando o oxigênio singlete, o qual é 

altamente oxidante e citotóxico para a célula tumoral (WIEDER et al, 2006).  

 Dentre as características ideais de um FS, podem ser listadas: pureza 

química, o acúmulo preferencial em tecidos tumorais, a ativação em 

comprimentos de onda na região do vermelho e infravermelho próximo, a 

capacidade de produção de espécies reativas de oxigênio (ERO), rápida 

eliminação tecidual e baixa toxicidade no escuro (PLAETZER et al, 2009; 

BERLANDA; VERCELLLINI; FEDELE, 2010). 
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2. REVISÃO DA LITERATURA 

 

2.1. Câncer de Mama 

 

 O câncer de mama é uma doença maligna que acomete as mamas e 

que, como outros tipos de câncer, apresenta algumas características que o 

diferenciam do tecido normal, como por exemplo, distúrbios na maturação e 

mecanismos de morte celular, e perda de inibição da proliferação por contato, 

que levam a um crescimento desordenado e descontrolado das células. Essa 

patologia é uma doença multifatorial, provocada por mutações genéticas nas 

células mamarias, levando à formação de células atípicas (CÂNDIDO et al, 

2016). 

 O câncer de mama pode ser classificado como carcinoma in situ ou 

invasivo, sendo o primeiro caracterizado por células malignas restritas à 

membrana basal dos ductos e lóbulos. Já os carcinomas invasivos ou 

infiltrantes são aqueles em que as células neoplásicas penetram a membrana 

basal espalhando-se pelo organismo (AGUILLAR; BAUAB; MARANHÃO, 

2009), podendo ser ductal ou lobular (CÂNDIDO et al, 2016). O carcinoma 

ductal invasivo é o tipo mais comum de câncer de mama, inicia-se em um duto 

de leite e, após o seu rompimento, cresce no tecido adiposo da mama, 

podendo se espalhar para outras partes do corpo através do sistema linfático e 

da circulação sanguínea. Em contraponto, o lobular invasivo começa nas 

glândulas produtoras de leite (lobos), podendo também se espalhar para outras 

partes do corpo (CÂNDIDO et al, 2016).  

 

2.1.1. Sinais e Sintomas  

 

O sinal físico mais comum do câncer de mama é a presença do nódulo 

indolor. Por vezes, o câncer de mama se espalha para linfonodos axilares com 

a presença de um caroço ou inchaço, antes mesmo que o tumor primário 

apresente um tamanho suficiente para ser sentido. Outros sinais e sintomas 

comuns incluem: dor ou peso no peito, alterações persistentes da mama, tais 

como inchaço, espessamento ou vermelhidão da pele da mama e 
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anormalidades no mamilo, como corrimento espotâneo de sangue ou outros 

fluidos, erosão ou retração (US, 2015b). 

 

2.1.2. Fatores de Risco 

 

Entre os principais fatores de risco para o desenvolvimento de câncer de 

mama estão: a idade avançada, características reprodutivas, história familiar, 

hábitos de vida e influências ambientais (SILVA; RIUL, 2011).  

 Com relação às características reprodutivas, o risco se dá porque o 

câncer de mama é estrogênio-dependente, fator que está relacionado ao maior 

número de incidência em mulheres (CANTINELLI et al, 2006), e compreendem 

eventos como menarca precoce (aos 11 anos ou menos), menopausa tardia 

(aos 55 anos ou mais), primeira gestação após os 30 anos e a nuliparidade 

(BRASIL, 2002a). 

A história familiar está relacionada à presença de um ou mais parentes 

de primeiro grau com a doença antes dos 50 anos, um ou mais parentes de 

primeiro grau com câncer de mama bilateral ou câncer ovariano em qualquer 

idade, parente com câncer de mama masculina, câncer de mama e/ou doença 

mamária benigna prévia (BRASIL, 2002a; BRASIL, 2008b). 

A obesidade é considerada um dos fatores de risco relacionados aos 

hábitos de vida (CIBEIRA; GUARAGNA, 2006), pois está associado ao estado 

inflamatório no qual facilita o desenvolvimento tumoral (MENDES et al, 2011). 

O uso regular de álcool, acima de 60 g por dia também é considerado um 

hábito de vida que apresenta riscos, pois o metabólito acetaldeído do álcool é 

carcinogênico, mutagênico, estimulador da produção de estrogênio e 

imunodepressor (CANTINELLI et al, 2006). A principal influência ambiental é a 

exposição prévia às radiações ionizantes, sendo proporcional à dose e à 

frequência de exposição (BRASIL, 2002a). 

 

2.1.3. Principais Tratamentos 

 

O tratamento do câncer de mama é dividido em duas classes: sistêmico, 

realizado por hormonioterapia e quimioterapia, e locorregional, feito através de 
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procedimento cirúrgico e radioterapia. A escolha da modalidade terapêutica 

depende de fatores como o tipo do câncer e seu estadiamento (WHO, 2008). 

 O tratamento primário para a patologia é a intervenção cirúrgica, 

chamada de mastectomia, com objetivo de retirada do tumor. Esse 

procedimento também pode atingir outros locais próximos ao tumor, como 

tecidos circundantes, linfonodos da região axilar ou até mesmo a retirada 

completa da mama. O procedimento cirúrgico mais utilizado é a mastectomia 

radical modificada, onde se tem a retirada total da mama juntamente com os 

linfonodos axilares (SILVA L, 2008). Um dos problemas enfrentados neste 

procedimento é o desenvolvimento de linfedema no membro superior após a 

remoção de linfonodos axilares que pode levar a alterações físicas e funcionais 

(CANTINELLI et al, 2006). 

A radioterapia é um tratamento realizado através da aplicação de radiação 

ionizante em células cancerosas, danificando a estrutura do seu DNA, 

interferindo desta forma no crescimento tumoral e na metástase (SEPAH; 

BOWER, 2009). A radioterapia pode curar o câncer, quando é usado com 

objetivo de eliminar um tumor; ser paliativo, atuando na redução de sintomas 

como dor, sangramentos e desconfortos respiratórios; e adjuvante, quando o 

objetivo é eliminar células malignas que possam levar à recidiva do câncer 

(RATH, 2002).  A radioterapia apresenta vários efeitos adversos, dentre os 

quais podem ser citados lesões de pele, falta de apetite, queda de cabelo, 

náuseas, diarreia, dificuldades para engolir e desidratação de mucosas 

(CANCER COUNCIL VICTORIA, 2009). 

Dentre os tratamentos sistêmicos temos a hormonoterapia, geralmente 

usada em pacientes que têm tumores que superexpressam receptores 

hormonais para estrógeno e progesterona. Outras formas de tratamento 

sistêmico do câncer de mama são a imunoterapia, que geralmente consiste na 

utilização do anticorpo anti-Her-2/neu que age contra o fator de crescimento 

epitelial Her-2-neu, e a quimioterapia, que é indicada para pacientes com 

chance de reincidência e em pacientes com tumores que não expressam 

receptores hormonais (CANTINELLI et al, 2006). 

Para o tratamento do câncer de mama, os agentes quimioterápicos mais 

utilizados são os agentes alquilantes, como a ciclofosfamida; os 

antimetabólitos, como fluorouracil e o metotrexato; os antraciclícos, como a 



___________________________________________________________________________5 
 

doxorrubicina, e, mais recentemente, os taxanos, como o paclitaxel e docetaxel 

(ROCHÉ et al, 2006). 

No entanto, esses fármacos apresentam vários efeitos adversos devido a 

sua usualmente baixa especificidade para células tumorais, podendo causar 

efeitos citotóxicos tanto nas células cancerosas quanto nas células normais do 

organismo, com afinidade pelas células que estão em divisão celular 

(MAROSOTICA, 2011). Esses fármacos apresentam também efeitos adversos 

importantes no trato gastrointestinal, tais como náuseas, vômitos, diarreia, 

constipação e anorexia (KALEY; DEANGELIS, 2009). 

 

2.2. Terapia Fotodinâmica 

 

A TFD pode ser definida como um processo que envolve reações 

fotoquímicas que causam destruição seletiva de um tecido. É uma técnica 

terapêutica que envolve de duas principais etapas: utilização de uma molécula 

FS, por via tópica ou sistêmica, seguida da irradiação do tecido alvo com luz de 

comprimento que ative o FS (KURWA; BARLOW, 1999; KALKA; MERK; 

MUKHTAR, 2000). 

Clinicamente, a TFD já é utilizada no tratamento de alguns tipos de 

câncer, tais como os de pulmão, intestino, trato digestivo superior, bexiga, 

dentre outros (MACHADO, 2000). Ainda, numerosas pesquisas investigam a 

aplicação da TFD atualmente para controle, prevenção e cura do câncer de 

pele do tipo não melanoma (BROWN; BROWN; WALKER, 2004; BRAATHEN; 

SZEIMIES; SEGUIN, 2007). Este tratamento tem-se mostrado uma modalidade 

clínica promissora para o tratamento do câncer, oferecendo a possibilidade de 

remissão ou mesmo ação paliativa em alguns tipos de câncer, tendo ainda 

outras aplicações, tais como em terapias antimicrobianas (MACHADO, 2000). 

Dentre as vantagens do uso desta terapia podem ser citados a baixa 

probabilidade de desenvolvimento de resistência ao fármaco FS nas células 

cancerosas, a possibilidade de associação com outras terapias e redução do 

desfiguramento quando comparada à cirurgia, devido ao fato da destruição 

tecidual ser mais seletiva (MERKEL; BIEL, 2001). Ainda, a TFD apresenta 

dupla seletividade, conferida pela seletividade do FS às células cancerosas, 
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bem como pelo uso da luz que pode ser focalizada sobre o tecido alvo 

(PERUSSI, 2007).  

 

2.2.1. Mecanismo de Ação 

 

A TFD baseia-se na administração do FS, seguida da irradiação do tecido 

tumoral com luz. O FS é excitado pela luz e transfere energia e/ou elétrons 

para o oxigênio molecular, levando à formação de espécies reativas de 

oxigênio (EROs), gerando um estresse oxidativo no tecido tumoral e 

consequentemente, morte da célula cancerosa, por apoptose e/ou necrose 

(BONNETT, 1995; KANEKO et al, 2004). 

A produção de EROs pode ocorrer através de dois mecanismos 

chamados de tipo I e tipo II (Figura 1). O FS é excitado pela luz passando de 

seu estado singlete fundamental (S0) para o estado singlete excitado (S1). A 

partir deste estado, o FS pode retornar ao estado fundamental S0 por 

fluorescência, ou através do cruzamento intersistema, atingir o estado triplete 

excitado (T1). A partir do estado T1, dois tipos de reações podem ocorrer. O FS 

pode liberar energia por fosforescência ou transferir elétrons (mecanismo tipo 

I), gerando radical superóxido, e/ou transferir energia para o oxigênio no estado 

fundamental (mecanismo tipo II), promovendo a conversão do oxigênio triplete 

fundamental a oxigênio no estado singlete (FOOTE, 1976). O oxigênio singlete 

é considerado o componente citotóxico principal na TFD (YANO et al, 2011). As 

EROs formadas reagem com biomoléculas celulares, levando eventualmente à 

morte do tecido tumoral (VIA; MAGNO, 2001). A citoxicidade da TFD depende 

principalmente das propriedades físico-químicas do FS utilizado, da presença 

de oxigênio no tecido alvo, e das doses de FS e de luz empregadas (MA, 

2012). 
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Figura 1. Mecanismo de ação da terapia fotodinâmica, após fotoativação do 

fotossensibilizante. Adaptado de RAGHAVENDRA; KOREGOL; BHOLA, 2009 

e PAULA, 2010. 

 

2.2.2. Fonte de Luz 

 

As primeiras fontes de luz a serem utilizadas nesta modalidade 

terapêutica foram as lâmpadas convencionais, com luz não coerente e 

policromática. Com o surgimento dos equipamentos a lasers, esta nova fonte 

de luz se mostrou mais eficiente que as lâmpadas convencionais (ACKROYD 

et al, 2001). 

O laser apresenta vantagens como monocromaticidade, coerência, e 

direcionalidade, devido à capacidade da luz de se propagar em uma única 

direção (SOUSA, 2001). A policromaticidade da fonte faz com que grande parte 

da energia fora da faixa de absorção do FS seja depositada no tecido, levando 

a reações adversas, como aquecimento e diminuição da sua eficiência 

(FERREIRA, 2003). 

Devido ao alto custo da aquisição, manutenção e treinamento para uso 

dos lasers, foram desenvolvidas novas fontes, baseadas em dispositivos de 

LEDs (diodos emissores de luz- Light Emitting Diode) (MACHADO, 2000). Os 

LEDs são uma fonte de luz alternativa para a terapia fotodinâmica, que também 

podem ser utilizados para ativação do fotossensibilizante e assim como os 
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lasers, é monocromático (WALSH, 2003). Ainda, estes equipamentos podem 

ser projetados para emitir luz com comprimentos de ondas específicos, e 

podem ser de baixo custo, portáteis, e de fácil manuseio (MACHADO, 2000). 

 

2.2.3. Fotossensibilizantes  

 

Além da luz, a TFD depende também de uma substância 

fotossensibilizante, que é o principal ativador dos processos fotofísicos e 

fotodinâmicos (KONOPKA; GOSLINSKI, 2007). Os FS são compostos atóxicos 

no escuro ou de baixa toxicidade, que em seu estado fundamental são inativos 

e possuem a características fotosíficas que permitem a absorção da luz (JORI, 

2006). Em função da habilidade de absorverem luz com alta eficiência em 

alguma região do espectro, alguns desses compostos (colorantes, pigmentos, 

corantes ou fotossensibilizantes), possuem a capacidade de induzir ou de 

participar de mecanismos fotoquímicos (MACHADO, 2000; PERUSSI, 2007). 

Quanto às características fotofísicas favoráveis, um ponto importante é o 

comprimento de onda da luz necessária para a excitação do composto. Na 

região visível, quanto maior o comprimento de onda da luz incidente maior será 

a penetração no tecido. Desta maneira, fármacos desenvolvidos para TFD 

devem ser corantes, cromóforos que absorvam na região próxima ao 

infravermelho (LEVY, 1995). Além destas características fotosíficas, os FS 

considerados ideais precisam ter alguns requisitos importantes, tais como: 

baixa toxicidade no escuro, capacidade de produção de ERO, acúmulo 

preferencial em células cancerosas e rápida eliminação pelo organismo 

(STERNBERG; DOLPHIN; BRÜCKNER, 1998). 

Os derivados de hematoporfirina (HpD) compõem o primeiro grupo de FS 

produzidos para TFD e são chamados de FS de primeira geração. Estes são 

produzidos a partir da hematoporfirina IX, presente no sangue (DOUGHERTY, 

1987; MIRONOV; NIZHNIK; NOCKEL, 1990). Esta classe apresenta algumas 

desvantagens como o acúmulo em células epiteliais, necessitando que o 

paciente evite luz solar de 4 a 6 semanas após seu uso, além de baixa 

absorção da luz no comprimento de onda ideal para TFD (CARVALHO, 2001). 

Devido às desvantagens dos fotossensibilizantes de 1ª geração, têm-se 

desenvolvido novos derivados mais seletivos e ativos, surgindo então os FS de 
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segunda geração. Alguns destes fotossensibilizantes de 2ª geração são as 

clorinas, bacterioclorinas e ftalocianinas. Estas substâncias apresentam 

algumas propriedades fotofísicas desejáveis, como é o caso das clorinas, com 

absorção entre 660 e 690 nm, e apresentam a vantagem de se localizarem 

rapidamente nas células cancerosas (CALVETE; GOMES; MOURA, 2009). 

Apesar destas características ideias, as ftalocianinas e os outros FS 

apresentam um caráter hidrofóbico, dificultando sua aplicação em soluções 

aquosas devido à formação de agregados, interferindo na sua eficácia, além de 

outras desvantagens tais como baixa seletividade tumoral e a necessidade de 

altas doses de medicamentos para sua eficácia (SCHNEIDER et al, 2005). 

Diante de tais desvantagens, foram desenvolvidos os FS de terceira geração 

por meio da associação dos FSs de segunda geração a sistemas de 

carreadores tais como lipossomas, nanopartículas, micelas e anticorpos 

(SOBOLEV; JANS; ROSENKRANZ, 2000; MALAM; LOIZIDOU; SEIFALIAN, 

2009). 
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3. JUSTIFICATICA 

 

Um dos primeiros FS baseados em porfirina é o Photofrin®, aprovado 

pelo FDA (Food and Drug Administration) para uso na TFD no tratamento do 

câncer, sendo o FS mais utilizado até agora (YANO et al, 2011). No entanto 

não é o mais adequado, já que entre os seus efeitos colaterais está à indução 

de prolongada fotosensitividade dérmica devida à sua eliminação lenta pelo 

organismo. Além disto, este FS absorve luz em um comprimento de onda com 

baixo poder de penetração nos tecidos, o que diminui a sua eficácia em 

camadas mais profundas de tecidos, e apresenta baixa seletividade pelo tecido 

tumoral e constituição complexa, o que dificulta o seu isolamento e purificação 

(MACHADO, 2000; SILVA, A., 2003). Nesse contexto, surge a necessidade do 

desenvolvimento de novos fotossensibilizantes para TFD para tratamento do 

câncer. 
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4. OBJETIVOS 

 

4.1. Objetivo Geral 

 

Avaliar novos compostos sintéticos como possíveis FS para o uso em 

TFD anticâncer. 

 

4.2. Objetivos específicos 

 

 Caracterizar fotofisicamente os compostos; 

 Avaliar a capacidade de produção de oxigênio singlete dos FS; 

 Verificar a atividade dos compostos após a TFD em ensaio de 

viabilidade em células de adenocarcinoma de mama murino (4T1) e 

fibroblastos murinos (NIH-3T3) in vitro;  

 Analisar a distribuição intracelular do FS em células 4T1 in vitro. 
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5. MÉTODOS 

 

 Os presentes experimentos foram realizados no Laboratório de 

Nanobiotecnologia – Departamento de Genética e Morfologia, localizado no 

Instituto de Biologia – Universidade de Brasília (UnB). 

 

5.1. Materiais 

 

Tabela 1. Lista de materiais e reagentes utilizados nos experimentos 

Materiais Fabricante 

Brometo de 3-(4,5-dimetiltiazol-2-il)-

2,5-difeniltetrazólio (MTT) 

Invitrogen, EUA 

1,3-difenil-isobenzofurano (DBF) Sigma-Aldrich Co., USA 

Azul de tripan Sigma, EUA 

Dimetilsulfóxido (DMSO) (≥99,5%) Sigma, EUA 

Meio do Instituto Memorial Park 

Roswell (RPMI) 

Gibco, EUA 

Meio Eagle Modificado por Dulbecco 

(DMEM) 

Gibco, EUA 

Antibiótico (Penicilina e 

Estreptomicina) 

Gibco, EUA 

Soro fetal bovino Gibco, EUA 

Solução salina tamponada com 

fosfato (PBS) 

Laborclin, Brasil 

Tripsina Gibco, EUA 

Hemocitômetro de Neubauer C. A. Hausser & Son, USA 

Frascos de Cultura (75 cm2 ) TPP, CHE 

Lamínulas para Microscopia 

(redondas) 

Glasscyto 

Microplacas (12 e 96 poços) TPP, CHE 
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Tabela 2. Lista de equipamentos utilizados nos experimentos 

Equipamentos Modelo Fabricante 

Balança Analítica AA200 Denver Instrument, USA 

Banho Maria 240-2 J. Prolab, BRA 

Banho Ultra Sônico T-14 Thornton, BRA 

Centrifuga Excelsa Baby Fanem, BRA 

Espectrofotômetro Spectramax M2 Molecular Devices, USA 

Fluxo Laminar CFLV 12 Veco, BRA 

Incubadora de CO2 3425 Thermo S. Inc.,USA 

LED 660 nm XL001WP01NRC660 Shenzhen S. O. Co., 

CHI 

Microscópio de Luz 

Invertido 

Ck 2 Olympus. JPN 

Microscópio de 

Fluorescência 

Axioskop 2 Zeiss, DE 

 

5.2. Compostos 

 

 Para o estudo, foram utilizados cinco compostos sintetizados e 

gentilmente cedidos pela Universidade de Jinan, China, em parceria com a 

Universidade de Brasília. Para os testes, as substâncias foram preparadas na 

concentração de 1 mg/mL em DMSO, devido a sua baixa solubilidade em água, 

e numerados aleatoriamente de 1 a 5. Os mesmos foram armazenados a -20 

ºC, ao abrigo de luz, e descongelados previamente às análises em banho-

maria a 37 ºC. 
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Figura 2. Estruturas dos compostos testados. (A) Composto 1. (B) Composto 

2. (C) Composto 3. (D) Composto 4. (E) Composto 5. 

 

5.3. Caracterização fotofísica 

 

As características fotofísicas dos compostos foram avaliadas através dos 

seus espectros de absorção. Para este teste, os compostos foram diluídos a 

uma concentração de 0,03125 mg/mL em DMSO. Depois, 200 µL das amostras 

foram dispostos em placas de 96 poços, em triplicata, e seus espectros 

mensurados em espectrofotômetro, entre 350 e 750 nm.  

Após avaliar seus espectros de absorção, foi selecionado o melhor 

composto para os testes seguintes, de acordo com a capacidade de absorção 

em comprimentos de onda ideias para TFD. 

 

5.4.  Capacidade de produção de Oxigênio Singlete 

 

O teste foi realizado de acordo com Spiller e colaboradores (1998). Para 

avaliar a capacidade das amostras de produzir oxigênio singlete, utilizou-se o 

método do 1,3-difenil-isobenzofurano (DBF).  O DBF possui pico de absorção 

característico em 414 nm, e na medida em que há geração de oxigênio 

singlete, esta molécula é degradada e sua absorbância decai em relação 

diretamente proporcional à geração desta ERO. 

Primeiramente, 2,20 mg de DBF foram dissolvidos em etanol absoluto 

em um béquer. A solução foi transferida para balão volumétrico, o volume foi 
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completado para 10 mL com etanol, e a solução foi deixada em banho 

ultrassônico por 10 minutos, para que houvesse melhor solubilização do 

reagente. 

Após o preparo da solução, o composto 1, selecionado pelo seu 

espectro de absorção, foi disposto em placas de 96 poços em diluições seriada 

com fator de diluição de 2x, concentração inicial de 25 µg/mL, em triplicata para 

cada concentração. Adicionaram-se então 10 µL da solução de DBF em cada 

poço. No grupo controle adicionaram-se 10 µL da solução sem a presença do 

FS. A placa foi lida inicialmente, sem irradiar, em espectrofotômetro. Na 

sequência, a placa de 96 poços foi irradiada, de 10 em 10 segundos, utilizando-

se LED 660 nm e lida em espectrofotômetro. Este procedimento foi realizado 

até estabilização da absorbância das amostras em comprimento de onda de 

414 nm. Os valores da absorbância dos compostos puros, em suas respectivas 

concentrações, em 414 nm foram usados como branco. Todo o experimento foi 

realizado no escuro. Três experimentos independentes foram realizados. 

  

5.5. Avaliações in vitro 

 

5.5.1. Linhagens celulares 

 

Para estudo in vitro do câncer de mama, células de câncer de mama 

murino (4T1) são interessantes por apresentarem caracteristicas semelhantes 

de carcinoma mamário humano, como imunogenicicidade, características de 

crescimento e propriedades metastáticas (WANG et al, 2015). Para os testes in 

vitro utilizou-se células tumorais murinas 4T1 (adenocarcinoma mamário) 

obtidas do banco de células da American Type Culture Collection (ATCC), 

EUA, e como controle para as células tumorais, utilizou-se células não tumorais 

murinas NIH-3T3 (fibroblastos), obtidas do banco de células do Rio de Janeiro. 

 

5.5.2. Cultivo Celular 

 

As células de linhagem 4T1 foram cultivadas em meio RPMI (Meio do 

Instituto Memorial Park Roswell), tamponado com bicarbonato de sódio, pH 7,2, 
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suplementado com 10% (v/v) de soro fetal bovino (SFB) e 1% (v/v) de solução 

de antibiótico (100 unidades/mL de penicilina e 100 mg/mL de estreptomicina). 

As células NIH-3T3 foram cultivadas em meio DMEM (Meio Eagle modificado 

por Dulbecco), tamponado com bicarbonato de sódio, pH 7,2 e suplementado  

com 10% de SFB e 1% de antibiótico. As células foram mantidas em 

incubadora úmida a 37 ºC e 5% de CO2, cultivadas em garrafas de cultivo 

celular de 75 cm2, contendo 10 mL de meio de cultura. 

Para os testes in vitro, as placas foram preparadas através do processo 

de tripsinização. Após atingir aproximadamente 80 % de confluência celular, as 

células foram incubadas com 4 mL de Tripsina-EDTA por três minutos, para 

dissociação enzimática das células. Após o desprendimento das células, foram 

adicionados 4 mL de meio de cultura com objetivo de inativar a tripsina. Todo o 

conteúdo da garrafa foi transferido para tubo cônico de 15 mL e centrifugado 

por três minutos. O sobrenadante foi removido e as células ressuspensas em 1 

mL de meio de cultivo. Para quantificar as células viáveis, 10 µL da suspensão 

de células foram adicionados a 90 µL de Azul de Tripan (0,4% em PBS), o qual 

não é capaz de penetrar em células que apresentam a membrana plasmática 

viável. Aplicou-se 10 µL em hemocitômetro de Neubauer para a leitura dos 

quadrantes laterais em microscópio invertido. A concentração de células foi 

determinada de acordo com a equação; 

Número de células/mL= NCVC X FD X 104  

                   Q 
onde: NCVC = Número total células viáveis contadas; FD = Fator de diluição; Q 

= Número de quadrantes. 

Após a contagem, 50 a 100 µL da suspensão de células foram 

transferidos para uma garrafa com objetivo de manter as células, registrando-

se o número de tripsinizações e, para os experimentos, as células foram 

transferidas para placas de cultura. A manutenção celular foi realizada em 

capela de fluxo laminar previamente limpa com álcool 70% (v:v) e tratada por 

15 minutos com luz ultravioleta. 
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5.5.3. Ensaio de viabilidade celular pelo método MTT 

 

O ensaio de MTT brometo de (3-(4,5-dimetiltiazol-2-il)-2,5-

difeniltetrazolio) foi utilizado para verificar a viabilidade das células 4T1 e NIH-

3T3 após o tratamento com os fotossensibilizantes. Este ensaio é baseado na 

redução do MTT em células viáveis. A quantificação da redução de MTT é um 

método colorimétrico para avaliar a viabilidade celular. Após redução, o MTT 

(cor amarela) formam-se os cristais de formazan, que apresentam cor roxa, 

que ao serem dissolvidos absorvem na região do visível, podendo ser 

quantificados por espectrofotometria. A redução do MTT é feita através de 

desidrogenases celulares, principalmente mitocondriais, refletindo desta 

maneira a viabilidade celular (MOSMANN, 1983). 

Em 24 horas após a aplicação do tratamento, as células 4T1 e NIH-3T3 

foram incubadas com solução de MTT (0,5 mg/mL) em seus respectivos meio 

de cultivo por 2 horas. Depois, o formazan foi solubilizado com 200 µL de 

DMSO e as placas foram analisadas em espectrofotômetro utilizando 

absorbância no comprimento de onda de 595 nm. Três experimentos 

independentes foram realizados. 

 

5.5.4. Tratamento com o LED 

 

Primeiramente, avaliou-se o efeito do LED sobre a viabilidade celular 

sem a presença do FS, com objetivo de verificar se o LED apresenta alguma 

citotoxicidade. Para os testes, as células 4T1 e NIH-3T3, em seus respectivos 

meios de cultura, foram semeadas em placas de 96 poços na densidade de 1 × 

104 células/poço. Após 24 horas, o meio de cultivo da placa foi removido e as 

células foram incubadas com 100 µL de meio de cultivo novo e sem FS por 15 

minutos. Após este tempo, as células foram lavadas duas vezes com PBS, e 

então adicionado novamente 100 µL de meio de cultivo. Em seguida foram 

irradiadas com LED por 30 minutos, enquanto o grupo controle foi mantido ao 

abrigo de luz. O LED foi montado em um suporte de metal a uma distância de 

14 centímetros da microplaca, dentro da capela de fluxo laminar. O LED 

utilizado emitia luz com comprimento de onda de 660 nm com fluência de 25,8 

J/cm2 (Figura 3). Experimento realizado em quintuplicata. 
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Figura 3. Esquema de tratamento com LED. RODRIGUES, 2014 (adaptado). 

 

Para o teste de viabilidade do FS, as células 4T1 e NIH-3T3, em seus 

respectivos meios, foram semeadas em placas de 96 poços na densidade de 

1x 104 células/poço. Após 24 horas, as células foram tratadas com 100 µL em 

oito concentrações diferentes de uma diluição seriada com fator 2x do 

composto 1, partindo-se da concentração inicial de 25 µg/mL. No grupo 

controle adicionou-se somente meio de cultivo. Devido à baixa solubilidade em 

água o FS foi preparado em DMSO e, desta maneira, todos os grupos foram 

tratados com o mesmo volume de DMSO, inclusive o grupo controle. As células 

foram expostas por 15 minutos e em seguida lavadas duas vezes com PBS, e 

então adicionado 100 µL de meio de cultivo. Em seguida, foi irradiada com LED 

por 30 minutos de acordo com os parâmetros descritos acima (Figura 3). O 

grupo de células tratadas com o FS, mas não irradiadas, foi mantida ao abrigo 

da luz. Após os tratamentos as células foram mantidas em incubadora por 24 

horas. Experimento realizado em quintuplicata para cada concentração.  

 

5.5.5. Distribuição intracelular  

 

Este procedimento foi realizado de acordo com Dellinger e 

colaboradores (2010). Células 4T1 foram semeadas com densidade de 10 x 

104 células/poço em placas de cultivo de 12 poços, contendo lamínula redonda 

de 18 mm de diâmetro no fundo do poço. Após 24 horas, o meio de cultivo foi 

removido e então foram adicionados 775 µL de meio de cultivo novo. Na 

sequência, 200 µL de solução de um dos marcadores de organela – 

mitocôndria (MitoTracker®), retículo endoplasmático (ER-Tracker®) e 
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lisossomos (LysoTracker®) – foram adicionados, sendo cada um adicionado 

em um poço diferente. Após 15 minutos a esta adição, foram adicionados 25 µL 

do composto 1 a 250 µg/mL, correspondendo a uma concentração final de 6,25 

µg/mL. As células foram mantidas com este tratamento por mais 15 minutos, 

totalizando 30 minutos de incubação com os marcadores e 15 minutos para o 

fotossensibilizante. Para a marcação do núcleo, as células foram incubadas 

com o FS na concentração de 6,25 µg/mL por 15 minutos. Depois o meio de 

cultivo foi removido e as células foram tratadas com 200 µL de solução de 

DAPI 0,1 µg/mL sobre a lamínula por 5 minutos. Após a exposição ao fármaco 

e aos marcadores, as células foram lavadas duas vezes com PBS e, com 

auxilio de uma pinça, as lamínulas foram retiradas e montadas em lâminas 

limpas.  

As lâminas prontas foram analisadas a fresco em microscópio de 

fluorescência. O canal do azul foi utilizado para análise do lisossomo, núcleo e 

retículo endoplasmático, o do verde para mitocôndria e o do vermelho para o 

FS. As imagens foram obtida através da câmara acoplada, AxioCam MRC 

ZEISS, utilizando o software ZEN  e tratadas com o programa Adobe 

Photoshop CS 6 para ajuste de opacidade e sobreposição das imagens. 

 

5.5.6. Análises Estatística 

 

Os resultados foram analisados no software GraphPad Prisma® e 

submetidos a testes estatísticos com confiança estatística de 95% (p <0,05). As 

diferenças estatísticas foram avaliadas pelo teste Anova (Análise de Variância), 

de duas vias, aplicando pós-testes de múltiplas comparações de Sidak’s. Os 

resultados foram expressos em média ± erro padrão da média (E.P.M). 

 

 

 

.
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6. RESULTADOS  

 

6.1. Características Fotofísicas 

 

Os cinco compostos inicialmente estudados neste trabalho, 

desenvolvidos na Universidade de Jinan, China, foram escolhidos porque ainda 

não haviam sido utilizados como FS, segundo a literatura, e porque eram 

corantes e, portanto, tinham potencial para uso em TFD. A análise dos 

espectros de absorção de luz obtidos para estas moléculas orientou a escolha 

inicial de moléculas para experimentos subsequentes deste trabalho. Os 

comprimentos de onda de absorção máxima verificados para os compostos 1, 

2, 3, 4 e 5 foram 670, 420, 450, 490 e 570 nm, respectivamente (Figura 4). 

Assim, dentre os cinco compostos iniciais, somente o número 1 apresentou 

absorção máxima de luz na região considerada ideal para a TFD, i.e., entre 650 

e 780 nm. Desta forma, foram avaliadas outras características referentes ao 

seu potencial como FS. 

 

Figura 4. Espectro de Absorção dos compostos 1, 2, 3, 4, 5 e controle.  

 

6.2. Capacidade de Produção de Oxigênio Singlete 

 

O composto 1 apresentou capacidade de produção de oxigênio singlete, 

degradando 100 % o DBF  nas duas maiores concentrações, 25,00 e 12,50 

µg/mL, na fluência de 3,14 e 3,86 J/cm2, respectivamente (Figura 5). A 

produção de oxigênio singlete se mostrou concentração-dependente, quanto 
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maior a concentração do FS, maior a produção. Conforme o esperado, o grupo 

controle não degradou quantidades significativas de oxigênio singlete. 

 

Figura 5. Degradação do DBF em diferentes concentrações do 

fotossensibilizante (composto 1). Os dados estão representados como média ± 

E. P. M. para triplicatas. 

 

6.3. Tratamento com LED 

 

As células 4T1 e NIH-3T3 tratadas com LED por 30 minutos, fluência de 

25,8 J/cm2, tiveram uma redução estatisticamente insignificante da viabilidade 

celular, 95,95 ± 1,71 e 91,00 ± 3,57 %, respectivamente, mostrando que a luz 

de LED é inócua a estas células na ausência de um FS, como o esperado 

(Figura 6). 

 

 

Figura 6. (A) Viabilidade de células 4T1 tratadas com LED e (B) Viabilidade de 

células NIH-3T3 tratadas com LED por 30 minutos. Em vermelho, o grupo 
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tratado e em preto, grupo de células controles mantidas ao abrigo da luz. Os 

dados estão representados como média ± E. P. M. para quintuplicatas. 

 

6.4. Terapia Fotodinâmica  

 

Ao tratar as células 4T1 e NIH-3T3 com o composto 1 sem a irradiação, 

observou-se baixa citotoxicidade celular (Figura 7). As células tratadas com o 

composto 1 e irradiadas em seguida tiveram maior redução da viabilidade 

celular, com CC 50 % de aproximadamente 2,70 µg/mL e 3,30 µg/mL para 

células tumorais e células controle, respectivamente (Figura 7). Observou-se 

diferença estatisticamente significante (p<0,05) entre o grupo mantido no 

escuro e o grupo irradiado a partir da concentração de 1,56 µg/mL, em ambos 

os tipos celulares. 

 

Figura 7. (A) Viabilidade Celular de células 4T1, tratadas por 15minutos, no 

escuro (preto) e irradiadas (vermelho) por LED, por 30 minutos. (B) Viabilidade 
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Celular de células NIH-3T3, tratadas por 15 minutos, no escuro (preto) e 

irradiadas (vermelho) por LED, por 30 minutos. Os dados estão representados 

como média ± E. P. M. para quintuplicatas. * p<0,05 para TFD vs Escuro. 

 

6.5. Distribuição Intracelular 

 

Após 15 minutos de tratamento com o composto 1, observou-se uma 

concentração significativa do fotossensibilizante nas organelas mitocôndria, 

lisossomo e retículo endoplasmático, dada pela formação de novas cores, 

amarelo, sobreposição do verde sobre o vermelho na mitocôndria, e rosa para 

sobreposição do vermelho sobre o azul para lisossomo e retículo 

endoplasmático, observado pela sobreposição das imagens (Figura 8), 

indicando colocalização. Constatou-se também uma baixa presença do FS no 

núcleo, evidenciado pela baixa intensidade da cor vermelha (FS) na região 

central da célula que envolve o núcleo e ausência da sobreposição do 

vermelho sobre o azul.  
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Figura 8. Imagens de microscopia de fluorescência de células 4T1 tratadas 

com composto 1 na concentração de 6,25 µg/mL por 15 minutos. (A) Núcleo 

marcado. (D) Mitocôndria marcada. (G) Lisossomo marcado. (J) Retículo 

Endoplasmático marcado. (B), (E), (H) e (K) Em vermelho, FS. (C), (F), (I) e (L) 

Sobreposição das imagens. 
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7. DISCUSSÃO 

 

Dentre os compostos estudados, o composto 1 foi o que apresentou 

uma das características fotosíficas mais importantes para um FS, i.e., alta 

absorção de luz entre 650 e 780 nm (Figura 4). A importância desta 

propriedade deriva das características ópticas de tecidos biológicos. A maioria 

dos tecidos possui pigmentos endógenos, principalmente a hemoglobina, que 

absorvem luz intensamente entre 400 e 600 nm, interferindo na ativação do FS 

e consequentemente reduzindo a eficácia da TFD. Ainda, luz com 

comprimentos de onda acima de 800 nm não apresenta energia suficiente para 

ativar os FS (SIBATA, 2000). Visto que os demais compostos absorvem luz em 

comprimento de onda inferior (Figura 4) ao da janela terapêutica, foram 

descartados das etapas seguintes do estudo. 

Uma característica importante para um fotossensibilizante ser 

considerado ideal é ter a capacidade de produzir ERO (STERNBERG; 

DOLPHIN; BRÜCKNER, 1998). No presente estudo, a produção de ERO pelo 

composto fotoativado foi monitorada pelo método do DBF. O composto 1 

mostrou-se um bom candidato à FS para terapia fotodinâmica, chegando a 

degradar completamente o DBF nas duas maiores concentrações (Figura 5), 

indicando uma boa produção desta espécie reativa, que é de suma importante 

para a eficácia da TFD.  

O oxigênio singlete é uma forma altamente reativa de oxigênio e é 

considerado o principal mediador do dano fotoquímico causado pelos FS 

(EDUARDO et al, 2015). Esta ERO pode induzir a oxidação em constituintes e 

organelas celulares, resultando em danos irreversíveis às organelas e 

consequentemente na morte de células cancerosas (WEISHAUPT; GOMER; 

DOUGHERTY, 1976; DOUGHERTY, 1987; DOLPHIN, 1994).  

A TFD mediada pelo composto 1 foi eficaz na redução da viabilidade de 

células cancerosas. As células 4T1 quando tratadas com o composto 1 e em 

seguida irradiadas por LED tiveram uma redução significativa em sua 

viabilidade (Figura 7), sendo a mesma, proporcional à produção de oxigênio 

singlete, demonstrada pelo método de DBF (Figura 5). 

Quando tratadas com o FS, sem a irradiação, a citotoxicidade observada 

foi baixa, o que é um evento essencial em TFD, pois segundo Konopka e 
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Goslinski (2007), para que a terapia seja eficaz, é necessário que o efeito 

citotóxico seja mediado pelo FS fotoativado. A redução da viabilidade em 

células não tumorais após tratamento com o composto 1 seguido de luz já era 

esperado (Figura 7), uma vez que o FS ativado também é capaz de gerar 

ERO’s em células normais. No entanto, quando não exposta a luz, a 

citotoxicidade foi baixa, sendo esta uma das vantagens para aplicações in vivo, 

uma vez que a luz pode ser focalizada na região do tumor, evitando toxicidade 

em células normais e mantendo a seletividade para o tecido alvo. Caso o FS 

fosse intrinsicamente citotóxico, haveria indução de danos em tecidos não 

atingidos pela luz, ocasionando efeitos adversos em tecidos não alvos.  

Quando as células foram tratadas somente com o LED, não houve 

redução de sua viabilidade (Figura 6). Estudos in vitro realizados por Rodrigues 

(2014) utilizando tratamento com LED com comprimento de onda e fluência 

semelhantes também demonstraram baixa toxicidade da luz em células MCF-

7(células de câncer de mama humana), o que ressalta importância da interação 

da luz com o FS para a ocorrência dos efeitos fototóxicos.  

Os mecanismos de citotoxicidade da TFD dependem também da 

localização subcelular do FS (GREBEŇOVÁ et al, 2003). O composto 1 

acumulou-se preferencialmente na mitocôndria e retículo endoplasmático 

(Figura 8).  

Estudos mostram que alguns FS fotoativados podem induzir apoptose 

em células cancerosas. Muitos FS atuam na mitocôndria (MACDONALD; 

DOUGHERTY, 2001). As ERO produzidas pela ativação do FS provocam um 

estresse oxidativo nesta organela, fazendo com que sejam liberadas proteínas 

pró-apoptóticas, como citocromo c e proteína Smac Diablo. Estas proteínas 

atuam ativando caspases que ativam vários processos celulares controlados, 

como a fragmentação do DNA, levando à morte da célula (USUDA et al, 2002; 

REINERS JR et al, 2002). As espécies reativas podem também inativar 

proteínas anti-apoptóticas, como a bcL-2, que são responsáveis por evitar que 

as células cancerosas entrem em apoptose (LIANG-YAN; SONG-MAO; 

OLEINICK, 2001).  

A TFD pode induzir morte celular imunogênica (MCI), o que ativa o 

sistema imunitário contra antígenos tumorais, aumentando a eficiência do 

tratamento, pela eliminação do tumor primário com a TFD e a de focos 
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metastáticos (GARG; AGOSTINIS, 2014). Para que isso ocorra é necessário 

que o FS esteja presente no retículo endoplasmático rugoso e que gere 

estresse oxidativo nesta organela (VERFAILLIE et al, 2012). A presença do 

composto 1 no retículo endoplasmático, sugere que este FS pode levar à MCI 

após aplicação de TFD, o que é uma propriedade vantajosa, pois através da 

indução da MCI é possível atuar contra a causa primária de morte relacionado 

ao câncer de mama, a metástase. A presença do fármaco no retículo 

endoplasmático é a primeira etapa para a indução de MCI, desta maneira mais 

estudos são necessários para avaliar seu potencial imunogênico. O resultado 

de localização subcelular deve ser confirmado por outras técnicas como 

microscopia confocal para melhor resolução das imagens. 

Uma das limitações observadas para o composto 1 é a sua baixa 

solubilidade em água. A utilização de fotossensibilizantes livres apresentam a 

tendência de se aglomerar em meios biológicos devido as suas características 

hidrofóbicas, diminuindo assim sua atividade e consequentemente a eficácia do 

tratamento por TFD (MARCATO; DURÁN, 2008).  

Uma alternativa para superar tal desvantagem seria a associação do 

mesmo à nanocarreadores. A associação do FS a nanopartículas permite 

aumentar a sua dispersibilidade em meios aquosos e facilitar sua entrega para 

células tumorais, reduzindo assim, os efeitos colaterais induzidos pelo FS, além 

de outras vantagens como, por exemplo, a diminuição do número de doses a 

serem administradas, a prolongação dos intervalos entre doses e a 

possibilidade de sua administração intravenosa (WOJTONISZAK et al, 2013). 

Apesar desta desvantagem, de um modo geral, o composto 1 é um promissor 

FS para TFD, abrindo a possibilidade para novos estudos. 
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8. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

 Diante das limitações dos tratamentos convencionais do câncer e dos 

problemas apresentados pelos FS utilizados na TFD, há a necessidade do 

desenvolvimento de novos FS. Ao avaliar novos compostos como possíveis 

FS, o composto 1 apresentou boas características para ser utilizado em TFD.  

 O fármaco em questão possui características fotofísicas que o habilitam 

como candidato a FS, além de apresentar capacidade de gerar ERO, baixa 

toxicidade no escuro e capacidade de reduzir a viabilidade de células tumorais 

4T1 in vitro, quando irradiado.  

 Além disto, o estudo da localização subcelular indica que o composto 

pode levar a indução de MCI e apoptose de células cancerosas, ressaltando a 

importância de novos estudos com o mesmo, com objetivo de investigar e 

explorar o seu potencial para terapia fotodinâmica anticâncer de mama, não 

podendo descartar a sua possível utilização em outros tipos celulares tumorais. 
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