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RESUMO
LOPES, Tácila Gabriele. Nanocarreadores proteicos e fotoativos no tratamento de
doenças neurológicas. 2018. 105 p. Dissertação (Mestrado em Química) - Faculdade de
Filosofia Ciências e Letras de Ribeirão Preto, Universidade de São Paulo, Ribeirão Preto,
2018.
O desenvolvimento de nanocarreadores a base de albumina são considerados biocompatíveis e
biodegradáveis, e tem sido extensivamente estudada com objetivo de novas alternativas de
tratamento para inúmeras doenças. A característica mais relevante reside no fato de que estes
sistemas proteicos serem capazes de atravessar a barreira Hematoencefálica (BHE) e atingir
as células-alvo, a partir de sinalizações por canais específicos na barreira cerebral. Por serem
proteínas com ligações covalentes, pode-se afirmar que o processo de clivagem proteolítica
tende a ser realizado pelas enzimas pertencente à família das proteases. Dada à importância
desses sistemas de entrega de fármacos (DDS) e sua eficaz permeação através da BHE,
propôs-se um desenvolvimento científico multidisciplinar combinando-se protocolos, técnicas
e ensaios experimentais das áreas de tecnologia farmacêutica, nanotecnologia e química para
realização da incorporação do fotoativo ou outros compostos, como a ftalocianina de cloro
alumínio (AlClPc ou Pc) livre e/ou pré encapsuladas e as nanopartículas magnéticas, nestes
sistemas de DDS conhecidos como nanopartícula de albumina (NpA). Dentre as técnicas
usadas nestes estudos destaca-se tanto o método de cross-linking térmico (via Térmica)
quanto o químico (via Química), sendo que no segundo, foram utilizados 2 reagentes
distintos, o glutaraldeído e o gliceraldeído, os quais foram analisados e comparados neste
projeto de pesquisa. Análises de Microscopia Eletrônica de Varredura (MEV), Microscopia de
Força Atômica (MFA), medidas de estabilidade por ZetaSizer demonstraram claramente que
as nanopartículas preparadas pelos diferentes reagentes possuíam formato esféricos, diâmetro
médio em torno de 200 nm e eram homogêneas, entretanto, apenas os nanocarreadores
preparados com GU apresentaram elevada repulsão eletrostática (prevenindo a agregação das
mesmas). Após caracterização, os estudos foram baseados na utilização da AlClPc como
fotoativo aplicado a terapia fotodinâmica (TFD) para o tratamento in vitro das doenças que
acometem o sistema nervoso central (SNC).
Palavras Chave: Nanocápsula polimérica; Nanopartículas de albumina; Cross-linking
químico e térmico; Ftalocianina de cloro alumínio e Nanopartícula magnética; Terapia
fotodinâmica; e Linhagem U87MG.

ABSTRACT
LOPES, Tácila Gabriele. Protein nanocarriers and photoactives in the treatment of
neurological diseases. 2018. 105 f. Dissertação (Mestrado em Química) - Faculdade de
Filosofia Ciências e Letras de Ribeirão Preto, Universidade de São Paulo, Ribeirão Preto,
2018.

The development of albumin-based nanocarriers, which are nontoxic and biocompatible and
biodegradable, have been extensively studied for seeking new alternatives of the treatment for
numerous diseases. The most relevant characteristic is that these protein-based systems could
across the blood-brain barrier (BBB) and selectively achieve the target cells within of the
brain. These nanocarriers are proteins-based and have covalent bonds, and consequently it can
be digested by a class of enzymes belonging to the protease family, which rapidly degrade the
protein-based nanoparticles through of the proteolytic cleavage process. Given the importance
of these drug delivery systems (DDS) and their effective permeation through BBB, it was
proposed a multidisciplinary scientific development combining protocols, techniques and
experimental tests of the areas of pharmaceutical technology, nanotechnology and chemistry
to carry out the incorporation of the photoactive or another compound, as aluminum chlorine
phthalocyanine (AlClPc or Pc), free and/or pre-encapsulated or magnetic nanoparticles in
these albumin-based DDS systems known as albumin nanoparticles (NpA). Among the
techniques used in these studies we highlight by thermal cross-linking method (via Thermal)
and chemistry (via Chemistry), in this second, it was used 2 reagents, glutaraldehyde and
glyceraldehyde, that were analyzed and compared in this research project. From Scanning
Electron Microscopy, Atomic Force Microcopy, Zeta potential measurements, we have
clearly shown that the elaborated nanoparticles (NPs) have a smaller size with a spherical
shape and are more homogeneous, however only the nanoparticles prepared with
glutaraldehyde showed greater electronic repulsion (preventing their aggregation). After the
characterization, the studies were based on the use of AlClPc as a photoactive applied in the
photodynamic therapy (PDT) for the treatment of central nervous system (CNS) diseases.

Keywords: Polymeric nanocapsule; Albumin nanoparticles; Chemical and thermal crosslinking; Aluminum chlorine phthalocyanine and Magnetic nanoparticles, Photodynamic
therapy; and U87MG cell line.
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I- INTRODUÇÃO

1 Nanotecnologia

Estudos da nanotecnologia a serviço da saúde têm apresentado inúmeras aplicações
médicas através do desenvolvimento de nanodispositivos e nanomateriais que possuem
propriedades farmacológicas (FONSECA ROLANDO ALBERTO et al., 2017). Segundo a
literatura, nanomedicina envolve a formação de partículas em escalas de níveis atômicos ou
moleculares e que apresentam dimensões que variam de 1 a 100 nm. Contudo, o prefixo
“nano” também pode ser correlacionado a distribuições de tamanho com valores pouco acima
de 100 nm (NOBILE e NOBILE, 2017).
Atualmente, a tecnologia voltada para a escala “nano” tem apresentado duas vertentes
distintos, um conhecido por “bottom-up” (nanotecnologia molecular) e outro pelo “topdown”, os quais estão diretamente correlacionados a formação do tamanho estrutural das
partículas. De acordo com Sanchez e seus colaboradores, a redução de estruturas a escalas
“nano” corresponde ao conceito top-down, enquanto que o processo de automontagem
partindo de átomos ou componentes moleculares é conhecido por bottom-up, sendo essa
considerada promissora para o desenvolvimento de materiais nanotecnológicos (SANCHEZ e
SOBOLEV, 2010; PATTEKARI et al., 2011).
A nanotecnologia tem apresentado elevado interesse na área da medicina voltada, mais
especificamente, para os tratamentos de câncer, visto que, tal tecnologia é focada no
desenvolvimento e aperfeiçoamento dos sistemas de entrega de fármacos (DDS), o qual tem
como objetivo substituir as terapias tradicionais por nanocarreadores terapêuticos, que são
direcionados diretamente as células-alvo, elevando a eficácia terapêutica e reduzindo os
efeitos colaterais (BREGOLI et al., 2016; WEN et al., 2017).

2 Câncer

De acordo com o World Health Organization (WHO), estima-se que no ano de 2012
cerca de 14 milhões de novos casos de câncer foram diagnosticados, sendo esta considerada
uma das principais causas de mortalidade do mundo, com 8,8 milhões de morte no ano de
2015 (XU et al., 2017). Para as próximas duas décadas espera-se que ocorra um aumento de
70% dos casos, elevando, consequentemente, a demanda por novos métodos de diagnósticos e

Introdução | 22

tratamento nos diferentes graus de desenvolvimento desta patologia (DE MEJIA ,
BRADFORD e HASLER, 2003).
O câncer é considerado uma doença causada por ocorrências sucessivas de mutações
gênicas que provocam uma proliferação celular anormal, as quais podem ser advindas de
heranças genéticas, ou devido a exposições ambientais, como a radiação UV provinda do sol,
que geram danos ao DNA no decorrer da vida (National Cancer Institute).
Sabe-se, que os tumores ou neoplasias malignas se diferem tanto na expressão de genes
quanto na aparência, apresentando uma grande variedade de anormalidades genéticas (LIMA
et al., 2012). Em contrapartida, as neoplasias benignas compreendem um aglomerado de
células semelhantes ao tecido original, do qual originaram, e que se dividem de forma lenta.
Este tipo de câncer apresenta um prognóstico quase sempre favorável (De Mejia et al., 2003).
Os tumores relacionados diretamente ao sistema nervoso central, como no caso do
glioblastoma, permanecem, ainda nos dias atuais, como um grande desafio ao
desenvolvimento de técnicas de diagnóstico e tratamento. Em função disto são inúmeros os
trabalhos de pesquisa desenvolvidos em todo o mundo, buscando, cada vez mais, novas
modalidades de tratamento para esses tipos de neoplasias (WELLER et al., 2012).

3 Glioblastoma Multiforme

O Glioblastoma Multiforme (GBM), segundo a Organização Mundial da Saúde (OMS),
é classificado como um tumor de grau IV (HANIF et al., 2017), os quais são considerados um
dos tumores mais agressivos, invasivos e frequentes que acometem o sistema nervoso central
(SNC) (RUAN et al., 2017), visto que o GBM é altamente resistente ao tratamento
quimioterápico, uma vez que as células anormais apresentam elevada capacidade de reparo do
DNA, existência de células quimioresistentes, devido às áreas de hipóxia, e presença de
células em diversos estágios do ciclo celular e não somente na fase G2/M (SELBO et al.,
2012).
Além disso, a presença da barreira hematoencefálica (BHE) é responsável impedir a
entrada dos fármacos ao SNC, tornando-os ineficazes no tratamento do glioblastoma
(HORODYCKID et al., 2017). Em conjunto, todos esses obstáculos são considerados
mecanismos importantes para a sobrevivência das células cancerosas durante o tratamento.
Dessa forma, ainda nos dias atuais, o GBM apresenta prognósticos pouco favoráveis, e
sobrevida média de aproximadamente um ano (EFFERTH et al., 2017; LOUIS et al., 2007).
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Confirmando, a necessidade em desenvolver um sistema de entrega de fármacos que sejam
biocompatíveis a essas barreiras físicas presentes no organismo (Selbo et al., 2012).

4 Sistemas de entrega de fármacos (DDS)

Os sistemas de nanoveiculação de ativos são considerados transportadores eficazes,
biocompatíveis, biodegradáveis e estimulo-responsíveis (ZHANG , CHAN e LEONG, 2013),
que podem ser administrados principalmente via intravenosa, com capacidade de se
deslocarem pelo organismo apresentando uma elevada especificidade, pois o fármaco atinge
diretamente as células alvo (PIMENTEL et al., 2007; BERNARDI et al., 2009; FRUCHON e
POUPOT, 2017) ou os neurônios afetados pelas placas -amielóide, na doença de Alzheimer
(AZEVEDO e FERREIRA, 2006; ROBINSON , LEE e LEONENKO, 2017), minimizando os
impactos sobre as células sadias do organismo.
Tais estratégias terapêuticas usando transportadores como lipossomas; nanopartículas
poliméricas; e dendrímeros

(DE PAULA et al., 2013; ROY et al., 2003; PRABHU ,

PATRAVALE e JOSHI, 2015; NOBILE e NOBILE, 2017), contrapõem os tratamentos já
existentes como quimioterapia, radioterapia e cirurgia, os quais, por não serem seletivas,
podem causar danos irreversíveis aos tecidos sadios, limitando assim as doses e frequências
com que serão aplicadas nos pacientes (HALEY e FRENKEL, 2008; KUDARHA e
SAWANT, 2017).
Os sistemas nanoestruturados apresentam elevada importância devido a sua liberação
sustentada, apresentando disponibilidade inicial de 40 a 50 % da concentração total do ativo e
na sequência, uma liberação, por um período de tempo prolongado mantendo os níveis de
concentrações do ativo baixo e constante, proporcionando ao paciente uma

melhor

aceitabilidade do tratamento e sem efeitos colaterais (Figura 1) (ROSSI-BERGMANN,
2008).
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Figura 1. Estudo de comparação entre a liberação controlada utilizando sistemas de entrega de fármacos, e as
terapias tradicionais como a quimioterapia ou a radioterapia (PRIMO, 2009. Tese)

5 Nanocarreadores a base de albumina (NpA)

Atualmente, estudos revelam uma elevada importância no avanço das pesquisas
voltadas para utilização de nanocarreadores a base de albumina, uma vez que estes sistemas
não apresentam toxicidade, são biocompatíveis e biodegradáveis (WOODS et al., 2015; AN e
ZHANG, 2017). Associado ao fato de ser a proteína em estudo, as albuminas, são solúveis em
água e encontrar-se de forma abundante no plasma humano, com uma concentração
aproximada de 60 uM (GHUMAN et al., 2005). Essas partículas a base de albumina já foram
aprovadas para práticas clínicas pela Food and Drugs Administration (FDA) nos Estados
Unidos (MISRA , ACHARYA e SAHOO, 2010), com o registro de duas partículas a base de
soro albumina humana (HSA), com nomes comerciais de Albunex ® e Abraxane

®

(DREIS et

al., 2007; GHOSH et al., 2016; KINOSHITA et al., 2017).
A importância do desenvolvimento desses nanocarreadores a base de albumina
fundamenta-se basicamente em decorrência do rápido e fácil processo de digestão das
mesmas dentro do organismo humano, realizados pela família das enzimas conhecidas por
proteases (SAILAJA , AMARESHWAR e CHAKRAVARTY, 2011). A degradação da
nanopartícula de albumina ocorre no processo de clivagem proteolítica pelas das vias
lisossomais, aonde as proteases quebram as ligações covalentes formadas pelo agente de
reticulação química, como glutaraldeído e gliceraldeído (AI et al., 2016). A partir desta
clivagem há uma liberação dos ativos incorporados nas nanoestruturas para o meio
intracelular (JAHANSHAHI e BABAEI, 2008), para que então seus sítios específicos sejam
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ativados de forma natural ou por fotoativação na presença do fotossensibilizante e/ou
hipertermia na presença de um composto magnético.
Nestes casos, observa-se um efeito de dose dependente no processo de ativação e
liberação das Espécies Reativas de Oxigênios (EROs), produzidas durante o ativação das
partículas de Albumina contendo o ativo, como pode ser observado na Figura 2.

Figura 2. Processo de quebra proteolítica da nanopartícula de Albumina internalizada no meio intracelular,
seguida da aplicação da irradiação do laser ( = 650 nm - Faixa vermelha do UV-Visível) [Imagem modifica de
(AI et al., 2016)]

Entretanto, os novos sistemas de liberação apenas são considerados efetivos se
penetrarem as barreiras presentes no organismo, como a membrana celular e a barreira
hematoencefálica (BHE), e atingirem seletivamente as células-alvo, aumentando a
concentração intracelular do fármaco e reduzindo as toxicidades limitantes da dose e dos
efeitos colaterais nos tecidos sadios vizinhos (PARANJPE e MULLER-GOYMANN, 2014).

6 Agente reticulante
O processo conhecido como ligação cruzada (“crosslinking”) ou reticulação química do
grupamento amino, envolve necessariamente a utilização de agentes químicos com baixo peso
molecular, como o formaldeído, glutaraldeído ou gliceraldeído (PATEL et al., 2017).
Quando na presença de proteínas, ocorrem reações químicas conhecidas por
mecanismos de base de schiff, onde o nitrogênio (N), presente nas albuminas, realiza um
ataque nucleofílico ao carbono carbonílico do aldeído, presente no agente reticulante,
formando uma ligação dupla entre o carbono e o nitrogênio, a qual é considerada altamente
estável e conhecida como imina –C=N (LI et al., 2014; LI et al., 2016; ORYAN et al., 2018).
Dentre os reagentes descritos, de acordo com a literatura, os di-aldeídos, como o
glutaraldeído, formam ligações de cross-link mais eficientes quando comparados aos mono-
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aldeídos, como o gliceraldeído (YANG et al., 2017), entretanto o gliceraldeído pode ser
considerado um reagente menos citotóxico (ALIAKBARSHIRAZI e TALEBIAN, 2017).

7 Processo de liofilização (Freeze Drying)
O processo de liofilização, também conhecido como freeze drying, apresenta elevada
importância no tempo de vida de prateleira de amostras termolábeis, como as proteínas,
tronando-se, portanto, mais estáveis à temperatura ambiente. Entretanto, tal processo pode
acarretar no “calapso” da amostra, apresentando insolubilidade, instabilidade e perda da
atividade, com consequente redução dos efeitos biológicos (FANG et al., 2017).
Essa técnica permite que a secagem ocorra através do método da sublimação, sendo essa
a secagem primária, onde a remoção das moléculas de água, ocorrem do estado sólido para o
gasoso, sob pressão reduzida, com remoção de cerca de 90% da água. Entretanto,
posteriormente, a liofilização apresenta uma secagem secundária responsável pela remoção de
aproximadamente 5% da água presente na amostra, através do processo de adsorção das
moléculas de água pela quebra das ligações iônicas da mesma com superfície da partícula
(ISHWARYA , ANANDHARAMAKRISHNAN e STAPLEY, 2015).
Contudo, a etapa de maior importância para o processo da liofilização é a fase do
congelamento, tendo em vista que a taxa de alteração da temperatura por provocar alterações
estruturais significativas das amostras. Por conseguinte, nesta etapa é necessário acompanhar
o ponto de transição vítrea, a velocidade e o ponto de congelamento, bem como a composição
e a temperatura crítica da amostra (HORN e FRIESS, 2018).
Complementarmente, alguns açucares como a sacarose, trealose, manitol ou dextrose,
conhecidos como crioprotetores, ajudam a proteger as partículas dos danos causados, tanto
pelas variações bruscas quanto pelas baixas temperaturas, impedindo que as amostras sofram
processo de deformação estrutural (VARSHOSAZ et al., 2012).
De acordo com Dadparvar e seus colaboradores, as nanopartículas de albumina
apresentam resultados promissores quando submetidas ao processo de liofilização
(DADPARVAR et al., 2014).
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8 Barreira hematoencefálica (BHE)

A barreira hematoencefálica (BHE) é considerada essencial na separação entre o
sistema nervoso central (SNC) e os tecidos periféricos, impossibilitando a permeação de
agentes patogênicos, células livres e moléculas tóxicas que se encontram presentes no sistema
circulatório (SARAIVA et al., 2016).
A BHE é caracterizada por junções intracelulares estreitas e ausência de fenestrações,
permitindo que somente os nutrientes essenciais sejam transportados, através de
transportadores altamente seletivos, para SNC, o que, consequentemente, impede a absorção
de mais de 98% de produtos farmacêuticos (ZENSI et al., 2010).
Entretanto, estudos atuais comprovam a eficiência dos sistemas de entrega de fármacos
no tratamento de doenças que acometem o SNC. Com esse propósito, Lin e seus
colaboradores, através de estudos in vivo e in vitro, demonstraram que as nanopartículas a
base de albumina apresentam resultados promissores e elevado potencial terapêutico, ao
comprovar, através de imagens de bioluminescência, que as mesmas atravessaram a barreira
hematoencefálica acumulando-se no tecido cerebral (LIN et al., 2016).

9 Terapia fotodinâmica (TFD) e os fotossensibilizadores

Já bastante consolidada na área da medicina, a terapia fotodinâmica (TFD), tem sido
considerado um procedimento clinicamente aprovado por ser minimamente invasivo com
potencial para atender várias patologias que ainda não apresentam tratamentos 100% eficazes
(AGOSTINIS et al., 2012).
A TFD fundamenta-se na associação da luz laser, que ao ativar um agente
fotossensibilizador, exerce uma atividade citotóxica seletiva sobre a célula-alvo,
minimizando, consequentemente, os danos causados aos tecidos vizinhos, bem como os
efeitos colaterais indesejáveis, que são comuns nos tratamentos clássicos da quimioterapia e
radioterapia (FERREIRA et al., 2013; PRIMO et al., 2012; ZHOU, 1989).
Atualmente, os fotossensibilizadores são divididos em três gerações distintas, a 1ª
geração, corresponde preferencialmente a Photofrin®, que é derivada das hematoporfirina, no
entanto são consideradas ineficientes por apresentarem baixo valor de comprimento de onda,
e necessidade de fotossensibilização prolongada da região cutânea (MUEHLMANN et al.,
2014).
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Diferentemente, os de 2ª e 3ª geração, como, por exemplo, os derivados da ftalocianina,
que apresentaram resultados consideravelmente promissores nos tratamentos da TFD
(GALLEGO- GÓMEZ et al., 2009), pois possuem elevada absorção de luz na região de 650 a
680 nm, alta estabilidade térmica, capacidade de ajustar seu potencial de oxidação e redução,
acúmulo prolongado nas células e elevado rendimento quântico. Contudo, os derivados da
ftalocianina, como a ftalocianina de cloro alumínio (AlClPc), apresentam elevada
hidrofobicidade e portanto, são insolúveis em água ou solventes biologicamente compatíveis,
devido a isso, é necessário o uso de novas tecnologias de veiculação de fármacos para
possíveis aplicações biológicas (GALLEGO- GÓMEZ et al., 2009).
Por tanto, TFD se baseia em três componentes essenciais, como os fármacos
fotossensibilizantes (FF), a luz e o oxigênio molecular, presente nos tecidos biológicos, os
quais individualmente não apresentam citotoxicidade, mas em conjuntos iniciam uma reação
fotoquímica e fotobiológica que leva a resposta biológica controlada e desejada.
O processo da ação terapêutica ocorre durante a absorção da luz pelo FF, na região
visível do espectro eletromagnético, que apresenta propriedades espectroscópicas que são
capazes de desencadear uma série de reações fotofísicas e fotoquímicas (AGOSTINIS et al.,
2012; DOUGHERTY et al., 1998), provocando uma cascata de eventos, que resultam em
última instância na produção controlada e específica de Espécies Reativas de Oxigênios
(EROs), tais como o oxigênio singlete (1O2) e outras espécies reativas como radicais livres ou
ânions radicais, os quais destroem substratos celulares que por sua vez induzem a apoptose e
necrose das células atingidas (CICILLINI et al., 2009; LIANG et al., 2011; SIQUEIRAMOURA; PRIMO; TEDESCO, 2010).

Figura 3. Digrama de Jablonsky visando demonstrar o processo de fotoativação, a partir de transições
eletrônicas, que darão origem aos mecanismos de fotossensibilização molecular [Imagem modifica de
(CALIXTO et al., 2016)]
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Como observado na Figura 3, o composto fotossensibilizante em seu estado normal é
caracterizado por elétrons emparelhados com spins contrários em orbital molecular de baixo
nível de energia, configuração conhecida como estado singlete, e a configuração dos elétrons
em orbital energeticamente inferior é chamada de estado fundamental (PS0). Entretanto,
seguida a absorção de luz na forma de fótons, um desses elétrons da molécula fotoativa é
impulsionado para um orbital de maior nível energético, atingindo o primeiro estado singlete
excitado (1PS*), mas sem mudança do seu spin. Logo após um curto período de tempo
(nanosegundos), a molécula excitada retorna ao seu estado fundamental emitindo fótons
(emissão de fluorescência) ou por meio de conversão interna em calor.
Além disso, o agente fotossensibilizante no estado singlete excitado pode sofrer também
um processo de conhecido como cruzamento intersistemas, invertendo o spin do elétron
excitado, o que propicia a formação do estado triplete excitado ( 3PS*), o qual distinguido por
serem elétrons desemparelhados e com o mesmo spin, bem como no tempo de vida longo dos
estados excitados (microsegundos). O composto fotoativo no seu estado triplete excitado
retorna ao seu estado fundamental emitindo um quantum de radiação eletromagnética e esse
processo é conhecido como fosforescência.
Os compostos fotossensibilizantes no estado triplete excitado podem induzir reações
fotoquímicas em moléculas próximas. Tais reações são conhecidas como Reação do Tipo I e
Tipo II como podem ser observados na Figura 3.
Na reação fotoquímica do Tipo I ocorre transferência de elétrons ou prótons ao oxigênio
ou outras moléculas adjacentes produzindo ânions ou cátions radicais, respectivamente. É
provável que esses radicais reajam com o oxigênio molecular para produzir espécies reativas
de oxigênios (EROs), resultando frequentemente na formação de íons superóxidos devido a
transferência de um elétron da molécula fotoativa para o oxigênio molecular. Já, na reação do
Tipo II a molécula fotossensibilizante no seu estado triplete excitado transfere sua energia, e
não elétrons, diretamente ao oxigênio molecular para formar o primeiro estado excitado do
oxigênio, mais conhecido como oxigênio singlete ( 1O2). Ambas as reações fotoquímicas
podem ocorre simultaneamente e a proporção entre essas reações depende do agente fotoativo
usado, bem como das concentrações de substratos e oxigênio (MOURA, M. P. D. S., 2011).
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10 Nanopartícula magnética (NpM)

A nanopartícula magnética é formada de materiais nanoestruturados com propriedades
reológicas que permitem serem conduzidas através da aplicação do campo magnético
(KOBAYASHI; ITO e HONDA, 2016). Logo, sua elevada especificidade, sugere um
aumento da concentração do fármaco no tecido-alvo, reduzindo, consequentemente, a
quantidade de droga requerida, e, portanto, a toxicidade e o custo dos tratamentos
(POURMEHRAN , GORJI e GORJI-BANDPY, 2016).
Existem inúmeros tipos de óxidos de metal, como magnetita (Fe3O4) e maghemita (Fe2O3) as quais tem apresentado elevado interesse de uso na biomedicina, devido à baixa
toxicidade, relativa facilidade de funcionalização e elevada magnetização (CALERO et al.,
2014).
A magnetohipertermia corresponde a um aumento da temperatura causada pela
aplicação do campo magnético. Consequentemente, ao serem adicionadas no organismo e na
presença de campo magnético externo com frequência alternada, as NpM provocam geração
de calor, mantendo a taxa de temperatura das células tumorais de 41 a 45ºC, causando a
magnetotermocitólise ou morte celular induzida por magnetismo (KUMAR e MOHAMMAD,
2011) (Figura 4). Esta técnica é considerada promissora no tratamento de câncer, pois, a
condução magnética facilita o alcance do fármaco em atingir tecido canceroso, gerando
redução dos efeitos colaterais, confirmada através de ensaios clínicos (LAURENT et al.,
2011).
Entretanto, o fator mais importante é a propriedade magnética intrínseca, a qual pode
ser observada por imagem de ressonância magnética (IRM), ou seja, as NPMs podem ser
usadas como agentes de contrastes para o monitoramento tumoral, devido à elevada
sensibilidade causada pela modificação do tempo de relaxação do próton (KIM et al., 2016),
substituindo os tratamentos convencionais que usam agentes de contraste com baixa
sensitividade para a detecção de pequenos tumores (ZHANG , LIAO e BAKER, 2010).
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Figura 4. Tratamento por hipertermia com aplicação de campo magnético alternado para o tratamento de células
tumorais, o qual permite ainda realizar o acompanhamento do tumor por imagem de ressonância magnética
[Imagem modifica de (ITO et al., 2005)]

Por conseguinte, esta classe de Nps podem ser usadas ao mesmo tempo como proposta
terapêutica e diagnóstica, conhecimento como propriedades teranósticas (LIU et al., 2016;
YONG et al., 2016).
Contudo, a aplicação das NPMs voltadas para o sistema nervoso central (SNC)
apresenta baixa eficácia no sistema de entrega de fármacos, devido às restrições da barreira
hematoencefálica (BHE) que proíbe o transporte de aproximadamente 98% das moléculas,
sendo que, a vasta maioria dos compostos farmacêuticos não podem adentra o SNC (VON
ROEMELING et al., 2016). Para contrabalancear essa desvantagem e visar à administração
farmacológica com poucos efeitos colaterais ao paciente, propõe-se a incorporação das NpM
na nanopartícula à base de albumina.
Assim sendo, é possível concluir que a incorporação da NpM deve facilitiar o
carreamento da nanopartícula de albumina na direção do tecido cerebral, quando induzida por
campo magnético, e, consequentemente, atravessará a barreira hematoencefálica, devido a
presença da albumina. No interior das células cerebrais, ocorrerá a degradação das partículas e
consequente liberação de ambos os ativos, sendo que a AlClPc será fotoativada causando a
morte celular por geração de espécies reativas de oxigênio (EROS) e as NPM, na presença de
campo magnético alternado, causará elevação de temperatura e consequente morte celular, os
quais já foram previamente realizados, in vitro, por De Paula e seus colaboradores (PRIMO et
al., 2008; DE PAULA et al., 2015). Portanto, ambos ativos proporcionara uma maior morte
celular com liberação contínua e programada dos ativos, mantendo-os com elevada
concentração por um período de tempo prolongado dentro do tecido alvo.
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Portanto, a partir das abordagens realizadas, pode-se explorar a área da
nanobiotecnologia associando o uso de nanopartícula de albumina incorporadas,
separadamente e em conjunto, com nanopartícula magnética e fotoativo, inicialmente para
aplicações in vitro, buscando assim, uma forma de contornar limitações comuns no tratamento
do câncer de Glioblastoma Multiforme. Dessa forma, abre-se uma linha de pesquisa muito
promissora que apresenta como possibilidade desenvolver um potencial inovador.

Objetivos
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II- OBJETIVOS

A proposta para esta dissertação de mestrado se baseou no desenvolvimento de uma
nova droga terapêutica, explorando a área da nanotecnologia, para contornar as limitações
existentes nos tratamentos de doenças que acometem o sistema nervoso central. Para isto,
foram desenvolvidos e caracterizados sistemas proteicos nanoestruturados preparados por
cross-link térmico e químico associado com ftalocianina de cloro alumínio e a nanopartícula
magnética, sendo que para o desenvolvimento do método químico foram utilizados dois
agentes reticulantes distintos, o glutaraldeído e o gliceraldeído, buscando determinar qual
reagente será ideal na formação das ligações cruzadas (cross-link).

Conclusões
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V CONCLUSÕES

Com base no conjunto de dados obtidos dos diferentes métodos analisados, o cross-link
químico, quando em pH igual a 8 e velocidade de agitação de 380 rpm, apresentou um
protocolo simples, rápido, barato, altamente reprodutível, com melhor incorporação da
AlClPc ou nanopartículas magnéticas e menor consumo de reagente, apresentaram diâmetro
médio de aproximadamente 200 nm; índice de polidispersividade de 0,100 e potencial zeta de
-40 mV.
As análises de morfologia de superfície das NpA foram realizadas utilizando-se
Microscopia Eletrônica de Varredura (MEV) e Microscopia de Força Atômica (MFA), e
permitiram concluir que o método do cross-link químico na presença de glutaraldeído é mais
indicada para o preparo das nanopartículas de albumina, tendo em vista que apresentaram
partículas altamente estáveis e monodispersas, com formato esférico e elevada
homogeneidade no diâmetro médio, o qual foi equivalente a aproximadamente 200 nm. Em
geral, tanto o MEV quando o MFA corroboraram com os dados obtidos no equipamento
Zetasizer.
Entretanto, as análises de morfologia de superfície das NpA incorporadas com
nanopartículas magnéticas indicaram a presença de estruturas mais aglomerados, devido a
atração eletrostática das mesmas.
Os Estudos, in vitro, com linhagens U87MG indicaram que as NpA vazia em diferentes
concentrações não causaram morte celular significativa das células, bem como as tratadas
com AlClPc livre, isso pois, a AlClPc livre não adentra para o meio intracelular por não
possuir meios para transpor a membrana, com isso, foi possível confirmar que as NpA podem
ser consideradas carreadores da AlClPc para o meio intracelular. Quando dentro da célula,
essas NpA sofrem o processo de degradação proteolítica com consequente liberação da
AlClPc, a qual passa a apresentar uma toxicidade significativa para célula quando na presença
do laser, causando, portanto, a morte celular.
Ao observar os dados obtidos através do MTT utilizando NpA preparadas tanto com
glutaraldeído quanto com gliceraldeído, em diferentes concentrações de AlClPc, é possível
comprovar que na ausência de luz não apresentaram morte celular significativa. Entretanto, ao
aplicar o laser foi possível observar morte celular significativa para as intensidades de 350 e
700 mJ ao tratar com NpA (glutaraldeído) e apenas para 700 mJ ao tratar com NpA
(gliceraldeído). Portanto, é possível comprovar que para ambas as nanopartículas a
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concentração de 0,5 uM de AlClPc e 700 mJ de intensidade apresentam resultados
promissores para o tratamento de glioblastoma multiforme.
Igualmente, quando incorporadas com Pc e/ou nanopartículas magnéticas, as NpA
apresentaram

morte celular significativa na presença de ambas, indicando resultados

promissores para o tratamento de gliomas usando terapia fotodinâmica e hipertermia.
Portanto, os dados obtidos nesta dissertação de mestrado sugerem que o
desenvolvimento das nanopartículas a base de albumina permitirá, no futuro, a
disponibilidade de uma nova estratégia terapêutica de baixo custo para tratamento de doenças
que acometem principalmente o SNC.
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