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RESUMO
HEINRICH, T. A. Aspectos químicos, fotoquímicos e fotobiológicos de
complexo rutênio-nitrosilo como precursor de óxido nítrico. Princípios de
aplicação como agente citotóxico em linhagens de células tumorais. 2013.
159f. Tese (Doutorado). Faculdade de Ciências Farmacêuticas de Ribeirão Preto –
Universidade de São Paulo, Ribeirão Preto, 2013.
O óxido nítrico (NO) é um mensageiro biológico que tem importância vital em
muitos processos fisiológicos, tais como o controle cardiovascular, sinalização neural e
defesa contra microrganismos e tumores. No entanto, a formação de outras espécies
reativas, resultantes de reações químicas do NO com o ambiente biológico, impõe
limites para o entendimento dos mecanismos celulares envolvidos em possíveis
respostas biológicas. Devido ao potencial farmacológico e aos benefícios do NO, é de
interesse o desenvolvimento de compostos que, quando estimulados, possam liberar
esta molécula de forma controlada. Uma das possibilidades envolve complexos rutênionitrosilo termodinamicamente estáveis, mas que possam ser ativos sob estimulação.
Este trabalho apresenta observações recentes de complexos rutênio-nitrosilo como
agentes liberadores de NO e seus efeitos sobre linhagens de células B16-F10, L929 e
Jukart. Para entender melhor o efeito NO como agente anticancerígeno o complexo
[Ru(NO)(bdqi)(terpy)]Cl3 foi utilizado como agente doador de NO. O efeito biológico do
composto, bem como o do seu produto após liberação de NO - [Ru(H2O)(bdqi)(terpy)]2+foi avaliado pelos aspectos químicos e fotoquímicos. Os resultados mostraram que o
NO, oriundo deste sistema, apresentou baixa citotoxicidade em células B16-F10. A
atividade citotóxica foi maior quando o complexo foi encapsulado em nanopartículas
lipídicas sólidas, diminuindo a viabilidade celular para cerca de 50 %. Além disso,
sugere-se um efeito sinérgico da espécie aquo-rutênio, cuja viabilidade celular foi
diminuída para 25% após 24 horas de incubação com este complexo. O efeito sinérgico
do oxigênio singleto e NO foi também avaliado mediante a possibilidade de aplicação
em terapia clínica. A produção de espécies radicalares de oxigênio tem sido utilizada
para o tratamento do câncer, numa técnica conhecida como terapia fotodinâmica (TFD).
O sucesso dessa terapia depende da concentração de oxigênio, e quando em hipóxia,
geralmente culmina na formação reduzida de espécies reativas de oxigênio e
consequente limitação clínica da TFD. Um dos objetivos deste trabalho é a avaliação do
efeito sinérgico entre oxigênio singleto e NO. Para fins destes estudos, a espécie
trinuclear [{Ru(NO)(bpy2)}2RuPc(pz)2](PF6)6 (I)
foi sintetizada e proposta como
fotogeradora de oxigênio singleto e NO. Ensaios fotobiológicos utilizando (I) a 0,4 µM,
em células B16-F10, resultaram na diminuição da viabilidade celular para 30% sob
irradiação luminosa em 660 nm, ao final de 4 horas. Por outro lado, sem fotoestímulo e
na mesma concentração do composto (I), a viabilidade celular foi de 90%. Estudos
relacionados ao mecanismo de morte celular em consequência da ação do oxigênio
singleto e NO gerados pelo composto (I) também foram discutidos neste trabalho. A
possibilidade de aplicação de um sistema como o descrito em (I) no tratamento contra o
câncer pode ser considerado interessante na terapia fotodinâmica.

Palavras-chaves: óxido nítrico, morte celular, complexos rutênio-nitrosilo,
fotobiologia.
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1.1

INTRODUÇÃO

Aspectos gerais do câncer
O processo de sobrevivência dos organismos é dado por uma série de

reações de divisão e multiplicação das células, a partir de células preexistentes. A
multiplicação celular é uma sequência de eventos ordenados que a natureza, em
situações normais, é capaz de regular de maneira eficaz, desde a divisão até a
morte celular. A sobrevivência de cada espécie dos organismos vivos abrange uma
cascata de eventos celulares complexos que envolvem proteínas, enzimas, ativação
de fatores de crescimento, regulação na expressão de oncogenes e controle de
genes supressores de tumores. Entretanto, quando dessa divisão surgem células
anormais, cuja multiplicação é descontrolada, sem que haja um mecanismo de
controle dessa proliferação, por meio da morte celular programada (apoptose), pode
haver a formação de aglomerados celulares com capacidade para se expandirem
para tecidos vizinhos, formando tumores (ou neoplasmas) (ALBERTS et al., 2002).
Essa massa de células malignas contorna os mecanismos de defesa do organismo,
podendo desencadear o câncer.
Uma das formas bastante agressivas de câncer de pele, que tem se agravado
nos últimos anos, é o melanoma, neoplasia derivada dos melanócitos. Embora esse
seja o câncer responsável por aproximadamente 4 % de todos os casos, ele causa
cerca de 79 % de morte relacionadas a essa patologia (BALDEA; FILIP, 2012) e 1 %
do total de mortes no Brasil (MENDES; KOIFMAN; KOIFMAN, 2010). A ocorrência
do melanoma se processa inicialmente na pele, razão pela qual a estrutura deste
órgão deve ser observada nos processos de difusão do câncer. Apesar das causas
oriundas do melanoma, o número de casos tem aumentado consideravelmente nos
últimos anos (INCA, 2013). Sua principal forma de tratamento ainda é a remoção
cirúrgica, uma vez que melanomas apresentam resistência para alguns tipos de
drogas usadas na quimioterapia (intervenção por compostos químicos). Nesse
sentido, a terapia fotodinâmica mostra-se interessante até mesmo como uma terapia
coadjuvante, uma vez que seus efeitos adversos esperados são mínimos.
A camada de células da parte basal da epiderme, células essas chamadas
melanócitos, produzem

um pigmento de cor marrom a preto (melanina) que

determina a cor da pele, do cabelo e pelos dos organismos vivos (Figura 1). A
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Figu
ura 1. Aspectos gera
ais do mel anoma. O melanoma deriva ddos melanó
ócitos (em
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destacam-se a radioterapia, a remoção cirúrgica e a quimioterapia (DAVIDS;
KLEEMANN, 2011). Ainda, pesquisas têm mostrado grande interesse e também
preocupação pela busca por novas metodologias e novos compostos que possam
ser usados na terapia contra o câncer. Dentre essas, pode-se destacar a Terapia
Fotodinâmica (TFD), que é descrita como uma técnica pouco invasiva e que pode
apresentar efeitos colaterais mínimos (DAVIDS; KLEEMANN, 2011; OCHSNER,
1996; TEDESCO; ROTTA; LUNARDI, 2003). Por suas vantagens, a TFD já foi
aprovada pelo FDA (U.S. Food and Drug Administration) como tratamento não só
para o câncer mas, também, para outras doenças como vitiligo (COLUCCI; LOTTI;
MORETTI, 2012), psoríase (COLLINS et al., 1997), infecções virais e bacterianas na
pele, assim como seus processos inflamatórios relacionados, como a acne
(BABILAS et al., 2010; RIDDLE et al., 2009). Além disso, tem sido bastante
explorado o uso dessa terapia para tratamentos estéticos como no rejuvenescimento
e na dermatologia cosmética (BRUSCINO et al., 2010).

1.2.1 A Terapia Fotodinâmica para o tratamento do câncer
A TFD é uma modalidade médica de terapia de neoplasias que emprega
combinação de luz e fármaco, a fim de se obter um efeito citotóxico ou um efeito
modificador ao câncer, ou a qualquer outro tecido indesejável (DOUGHERTY et al.,
1978; DOUGHERTY, 1984; DOUGHERTY, 1995). Isso se deve ao modo de ação
duplo–seletivo, ou seja, uma droga fotossensibilizante e de baixa toxicidade é
administrada ao organismo. Quando a droga atinge uma razão apropriada de
acúmulo em tecidos lesados, em relação ao tecido saudável, uma dose de luz
regulada na faixa de 600 a 850 nm (chamada janela terapêutica) é incidida sobre o
tecido lesado. A luz ativa a droga e desencadeia sua ação tóxica (DAVIDS;
KLEEMANN, 2011; PLAETZER et al., 2009).
A TFD tem sido relatada como uma terapia de sucesso e clinicamente
aprovada para o tratamento de neoplasias não malignas (TAUB, 2007) e malignas,
em diferentes regiões do organismo, tais como cabeça e pescoço, esôfago, pulmão,
bexiga e também no tratamento de câncer de pele, inclusive casos recorrentes e
metastáticos (AYARU; BOWN; PEREIRA, 2005; BALDEA; FILIP, 2012; NAVA et al.,
2011; QUON et al., 2011).
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que outras espécies podem ser formadas devido a irradiação luminosa. Uma destas
possibilidades é a formação de Espécies Reativas de Nitrogênio (ERNs) (REEVES;
REED; BROWN, 2009), podendo isto ter efeito corroborativo ao do 1O2 na terapia
clínica.
Os dois tipos de reações (tipo I e tipo II) podem ocorrer simultaneamente e
são dependentes do fotossensibilizador utilizado, da concentração dos substratos e
concentração de oxigênio. Devido à alta reatividade e ao curto período de meia-vida
do 1O2 e de outros radicais formados, as moléculas e estruturas que estão próximas
às áreas de produção são diretamente afetadas durante a irradiação luminosa
(ROBERTSON; EVANS; ABRAHAMSE, 2009). A geração massiva de EROs
promove o disparo de diversos mecanismos celulares que induzirão a morte celular
direta por diferentes vias: apoptose, necrose e/ou autofagia. Isto depende do tipo de
célula tratada, da concentração de fotossensibilizador empregado, da dose de
fotoestímulo e da localização intracelular do fotossensibilizador. A localização
intracelular do fotossensibilizador é um fator determinante importante, já que o curto
tempo de vida do 1O2, de aproximadamente 20 nanossegundos, determina o sítio
primário de dano oxidativo, que corresponde a aproximadamente 40 nm de distância
da sua localização intracelular inicial (HILF, 2007).
A localização intracelular pode ainda predizer a sua via de morte. Acúmulos
de fotossensibilizadores em mitocôndrias estão associados à indução de apoptose
celular pela liberação de citocromo c e indução de resposta, por meio da cascata de
caspases. Fotossensibilizadores localizados em membranas de organelas e
lisossomos tendem a ocasionar necrose devido à perda rápida de integridade de
membrana, bem como à rápida depleção intracelular de ATP. Mroz e colaboradores
(2011) relatam que altas doses na TFD, com alta concentração do FS e uma dose
de luz alta tendem a causar necrose. É descrito, ainda, que viabilidade celular menor
que 70 % é preditiva de apoptose, enquanto que a necrose é encontrada em
citotoxicidade de mais de 90%.
Embora os estudos para o uso clínico da TFD estejam avançados, algumas
limitações ainda são encontradas em relação ao seu uso. Dentre as desvantagens
pode-se citar a baixa penetrabilidade da luz a ser usada na terapia. Dependendo do
local onde o tumor se encontra, a maneira como se dará a aplicação da luz poderá
ser impeditivo. Há também o fato de essa terapia não ser eficiente em casos de
câncer que já tenham entrado em metástase, o que pode levar o paciente à morte
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(AGOSTINIS et al., 2011). Além disso, é relacionada ao ambiente intratumoral a
baixa concentração de oxigênio, um dos componentes necessários para a formação
da espécie 1O2, fundamental para o efeito da TFD (FINGAR et al., 1992; FREITAS;
BARONZIO, 1991; HENDERSON; FINGAR, 1989). Nesse sentido, é de grande
interesse a busca por alternativas para tornar essa terapia melhor aproveitada como,
por exemplo, fazer uso de outros radicais (por exemplo ERNs) que possam ser
gerados no tecido doente. Nesse contexto, complexos metálicos desenhados
quimicamente para esse fim podem viabilizar este procedimento, sendo usados
como carreadores de diferentes radicais livres.
Neste contexto e no âmbito de ampliar o conhecimento para aplicação de
outros radicais em TFD, sistemas que combinam diversidade de aplicação sem
grandes alterações estruturais parecem ser interessantes para estes estudos.
Compostos de coordenação, dada a sua controlada reatividade, podem ser uma
grande possibilidade para este fim.

1.3

Complexos metálicos (compostos de coordenação)
Os químicos definem complexos metálicos, também conhecidos como

compostos de coordenação, como compostos contendo um (ou mais) metal(is) de
transição, circundado por diferentes grupos de átomos ou moléculas chamados
ligantes. Os ligantes estão, geralmente, ligados ao metal por uma ligação covalente
coordenada, doando um par de elétrons livre para um orbital vazio do metal (IUPAC,
2013). Dessa forma, esses ligantes podem ser compostos orgânicos que ligados a
um metal, geram novas estruturas que podem desempenhar diferentes atividades
biológicas, como atividades citotóxicas, apoptóticas, anti-inflamatórias e bactericidas.
Dependendo da estrutura química, resultante da união do ligante ao centro metálico,
diferentes atividades biológicas podem ser atribuídas ao complexo formado, sendo
estas dependentes do tipo de metal e da natureza química do ligante.
É relatado que desde a antiguidade os metais são usados para fins
terapêuticos. Desde a era antes de Cristo, o cobre era usado pelos egípcios para
esterilizar a água. Árabes e chineses, há mais de 3.500 anos, usavam o ouro para
tratamento de certas patologias por acreditarem que, por ser um metal precioso,
traria benefícios para a saúde. O ferro já era usado como remédio no Egito, em
1.500 a.C., e o zinco para o tratamento de feridas (ORVIG; ABRAMS, 1999; SCOTT;
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ORVIG, 2009). Dentro da abordagem das possíveis ações que os diferentes metais
demonstram, unidos ou não a ligantes, ou em forma de sais, estão o ouro para
atividade bactericida (ex.: tuberculose) e anti-inflamatória (Auranofin®); o ferro na
atividade antitumoral (ex.: bleomicina) e sais de lítio para o tratamento do transtorno
bipolar (COHEN, 2007; ORVIG; ABRAMS, 1999).
Em relação aos compostos sintetizados quimicamente para a terapia do
câncer, o interesse pela busca por novas drogas com centros metálicos aumentou
com a descoberta da ação da cisplatina [cis-diclorodiaminaplatina(II)], por Rosenberg
e colaboradores, em 1965. Esse composto também sofreu alterações químicas em
sua estrutura, com a finalidade de se formarem outras espécies (exemplo:
carboplatina) que pudessem diminuir os efeitos adversos causados pela cisplatina
(ANG; DYSON, 2006; KALUDEROVIĆ; PASCHKE, 2011). Desde então, complexos
metálicos com centro de platina tornaram-se alvos de grande interesse pela
investigação de atividade citotóxica e antitumoral. Entretanto, o conhecimento sobre
a relação entre a estrutura do ligante e a citotoxicidade de complexos baseados em
platina ainda não é totalmente esclarecido, mesmo que algumas regras gerais
tenham sido propostas. Descobriu-se por exemplo, que a cisplatina reage com várias
biomoléculas no nosso organismo, especialmente com aquelas que contêm grupos
de nitrogênio e enxofre. Dessa maneira, acredita-se que deve ocorrer formação de
um complexo cíclico com o DNA (HOU et al., 2009; JAMIESON; LIPPARD, 1999), o
que seria responsável pela sua ação antitumoral.
Apesar do esforço dispensado pelos pesquisadores para entender como se
dá o mecanismo de ação da cisplatina, desde sua interação com biomoléculas até
sua possível ação intracelular, há também a preocupação com as limitações do uso
desse composto devido aos seus efeitos adversos como nefro e hepatotoxicidade
(LU; CEDERBAUM, 2006). A resistência desenvolvida por alguns tipos de câncer
contra a cisplatina impulsionou as pesquisas pela busca por complexos que sejam
constituídos por outros tipos de metais. Vários complexos com a fórmula geral ML2
L2’X2 e ou ML2X2 (sendo M o átomo metálico, L o ligante inerte e X o grupo lábil ou
abandonador) foram sintetizados, caracterizados e testados biologicamente
(LIPPARD; BERG, 1994) Dentre estes destacam-se compostos de titânio (Ti),
vanádio (V), molibdênio (Mo), rênio (Re), ferro (Fe), rutênio (Ru), ósmio (Os), cobalto
(Co), níquel (Ni), paládio (Pd), cobre (Cu), ouro (Au) e bismuto (Bi) (ESPÓSITO;
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NAJJAR, 2002; FRIEBOLIN et al., 2005; OTT; GUST, 2007; TAN et al., 2010; VAN
RIJT; SADLER, 2009).
Dentre os complexos que têm sido estudados, os compostos com rutênio
como centro metálico têm recebido atenção especial. A habilidade dos complexos de
rutênio em mimetizar a ligação do ferro a moléculas de importância biológica, e
assim explorar os mecanismos que o corpo desenvolveu para o transporte não
tóxico do ferro, é uma particularidade atrativa destes complexos (BRABEC;
NOVÁKOVÁ,

2006).

Em

1999,

o

complexo

de

rutênio

NAMI-A

(trans-

imidazoldimetilsulfoxidotetraclororutenato(II)) entrou em fase clínica de testes por
demonstrar atividade antimetastática. Atualmente, completou a fase I de estudos
para o ajuste de dose, estudos farmacocinéticos e análise toxicológica em 24
pacientes com diferentes tipos de câncer que não foram curados com cirurgia e
quimioterapia (ALESSIO et al., 2004; BERGAMO et al., 2012; RADEMAKER-LAKHAI
et al., 2004; SAVA et al., 1998). Em 2003, estudos com KP1019 [H2ind][transRuCl4(Hind)2], coordenado pelo grupo de B. Keppler (Universidade de Viena,
Áustria) entrou em fase I de testes clínicos por demonstrar atividade antitumoral
contra câncer de cólon e consequentes metástases. Diferentes mecanismos de ação
para a atividade antitumoral deste composto foram descritos como, por exemplo, a
ligação com a proteína transferrina, indução apoptose pela via mitocondrial e
geração de EROs (BERGAMO et al., 2012; HARTINGER et al., 2006; HARTINGER;
PHILLIPS; NAZAROV, 2011).
Embora o efeito dos compostos de coordenação na citotoxicidade de células
tumorais seja quase sempre condicionado ao metal, a contribuição dos ligantes
parece ser um objetivo iminente. Dentre estes ligantes, o óxido nítrico é tido como de
interesse para esses estudos.

1.4

Agentes doadores de óxido nítrico
Complexos metálicos podem ser desenhados e utilizados para que liberem,

controladamente, a molécula de óxido nítrico. De maneira geral, isso pode se dar de
duas formas: a partir de estímulos luminosos ou por ações redutimétricas, como
consequência do microambiente do sistema biológico estudado (TFOUNI et al.,
2012; FRY; MASCHARAK, 2011).
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A hipóxia das neoplasias de grande porte constitui-se na maior barreira
quanto ao sucesso da TFD como terapia efetiva na fase clínica. Com isso, há
constante procura por outras espécies úteis, como radicais livres derivados dos
fotossensibilizadores

utilizados,

bem

como

outras

espécies

radicalares

independentes do oxigênio (VAUPEL; KELLEHER; HÖCKEL, 2001; FINGAR et al.,
1992; YUE et al., 2013). Uma possibilidade é a utilização de compostos, como os
complexos rutênio-nitrosilo, que tenham a propriedade de liberar NO (óxido nítrico),
quando estimulados fotoquimicamente. O NO, além de possuir natureza radicalar,
reage com o ânion superóxido (O2-) presente no meio e forma o peroxinitrito (ONOO) ,que é uma espécie altamente reativa e faz parte de uma classe de substâncias
denominadas espécies reativas de oxigênio e nitrogênio (HEROLD; KOPPENOL,
2005; IGNARRO, 2000; MONCADA; BOLANOS, 2006).
O NO apresenta surpreendente onipresença em seres vivos. É a única
molécula endógena conhecida que reúne as propriedades de neurotransmissor, de
mediador constitutivo e indutível e de agente citotóxico. Essa molécula possui ação
na regulação da pressão sanguínea, no sistema imunológico e nas atividades do
cérebro, fígado, pâncreas, útero e pulmões (CULOTTA; KOSHLAND, 1992;
FELDMAN; GRIFFITH; STUEHR, 1993; IGNARRO, 2000; KOVALEVA et al., 2013;
REEVES et al., 2009; RICHTER-ADDO; LEGZDINS, 1992). O NO, uma das
moléculas mais versáteis produzidas pelo organismo, tornou-se recentemente,
matéria-prima de novos materiais destinados a serem empregados como fármacos.
Como exemplo, é descrito um anti-inflamatório não esteroidal doador de NO que
demonstra inibição do crescimento celular de células de câncer de pâncreas, por
liberação de espécies reativas de oxigênio (EROs) que atuam em uma via clássica
de proliferação celular, a via das MAP quinases (MAPK) (ZHOU et al., 2008).
Proteínas quinases ativadas por mitógenos (MAPK) são parte do grupo de enzimas
que regulam sobrevivência, desenvolvimento e proliferação celular.
Uma das áreas de pesquisa sobre a bioquímica do NO que mais se
desenvolveu nas últimas décadas é relacionada à sua ação vasodilatadora
(BENDHACK et al., 2009; BONAVENTURA et al., 2006; BONAVENTURA et al.,
2007; BONAVENTURA et al., 2008; BONAVENTURA et al., 2009; da ROCHA et al.,
2008; da SILVA et al., 2007; de GAITANI et al., 2009; de LIMA et al., 2005; de LIMA
et al., 2006; de LIMA et al., 2007; FEREZIN et al., 2005; LUNARDI et al., 2007;
LUNARDI; SILVA; BENDHACK, 2009; OLIVEIRA et al., 2007; RODRIGUES et al.,
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2008). Em 1987, constatou-se ser o NO um Fator de Relaxamento Endotélio
Dependente (FRED). Nas células endoteliais, o NO é produzido pela isoforma da
enzima constitutiva Óxido Nítrico Sintase Endotelial (NOSe) (MUIJSERS et al.,
2001). Resumidamente, essa enzima produz NO e o aminoácido L-citrulina a partir
do aminoácido L-arginina e de oxigênio (O2) presentes no meio. Há três isoformas
da enzima óxido nítrico sintase: isoenzima constitutiva neuronal (NOSn), isoenzima
constitutiva endotelial (NOSe) e isoenzima indutível (NOSi) (CALS-GRIERSON;
ORMEROD, 2004).
Relatos demonstram que a atuação do NO em carcinogênese, progressão
tumoral e terapia do câncer depende de uma variedade de condições no meio
intracelular (WELLER, 2003; CHIANG et al., 2005). Sabe-se que o NO possui tanto
efeito tumorigênico quanto tumoricida (KOVALEVA et al., 2013). Esse último é
favorecido quando existe elevada concentração de NO no meio celular (IGNARRO,
2000; RIDNOUR et al., 2008; WINK et al., 2008). A atividade antitumoral do NO
inclui inibição da proliferação, da promoção e da diferenciação de células tumorais. A
ação apoptótica do NO é modulada por interações diretas e indiretas, como já
descrito, sendo dose-dependente e tipo celular específica. No entanto, ao mesmo
tempo em que altas concentrações de NO promovem o efeito tumoricida (morte
celular), mecanismos de proteção celular antiapoptóticos (efeito tumorigênico),
mediado pelo NO, vêm sendo estudados, embora ainda não completamente
elucidados, como a fosforilação de ERK (proteína regulada por sinais extracelulares
e membro da família das MAPK) mediada pelo aumento de GMPc em concentrações
inferiores a 50 nM de NO (RIDNOUR et al., 2008; THOMAS et al., 2008).
Sob influência citotóxica do NO, as células tumorais podem morrer por
apoptose ou necrose, dependendo do tipo de célula (KRÖNCKE; FEHSEL; KOLBBACHOFEN, 1997). Dentre as hipóteses para a elucidação dos mecanismos que
envolvem o processo de apoptose, ocasionado pelo NO, destacam-se: indução da
expressão de Bcl-2 que é um inibidor do processo de ativação das caspases (CALSGRIERSON; ORMEROD, 2004), inativação de enzimas que reparam o DNA
(LAVAL; WINK; LAVAL, 1997; WINK; LAVAL, 1994) e indução do fator de
transcrição p53 (HOFSETH et al., 2003; THOMAS et al., 2004). Sendo assim, em
algumas células o NO pode promover a apoptose enquanto em outros tipos
celulares pode inibir o processo de morte celular programada (CHUNG et al., 2001;
REEVES; REED; BROWN, 2009).
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Em 1998, Gupta e colaboradores demonstraram a produção de NO durante o
processo de fotossensibilização de células de tumor, utilizando uma ftalocianina
como sensibilizador. As ftalocianinas são consideradas fotossensibilizadores de
segunda geração em terapia fotodinâmica (ALLEN; SHARMAN; VAN LIER, 2001).
Seu uso é considerado em terapia clínica em função da alta absortividade molar
observada na região de 650 nm e longo tempo de vida no estado excitado (ordem de
µs), o que propicia formação de grande quantidade de oxigênio singleto
(NYOKONG, 2011; PLAETZER et al., 2009). Gupta e colaboradores (1998), em
estudos envolvendo o uso de ftalocianina em TFD sugeriram, pela primeira vez, o
envolvimento de NO em apoptose mediada pela TFD, acreditando na eficácia
terapêutica da TFD com o uso de moduladores farmacológicos de NO ou NOS
(Óxido Nítrico Sintase). Estudos que relacionam complexos de ftalocianina e
doadores de NO têm sido relatados como importantes compostos a serem usados
na TFD, uma vez que podem fazer uso de irradiação de luz em comprimentos de
onda na janela terapêutica (600 a 850 nm), auxiliando na liberação do NO e
aumentando a penetração na pele, o que faz da TFD uma terapia não invasiva
(CARNEIRO et al., 2011; CICILLINI et al., 2009; da ROCHA et al., 2008; MARANHO
et al., 2009).

1.5

Morte celular
Uma das consequências da ação de substâncias quimioterápicas pode ser o

dano ao DNA para levar à morte celular. Na TFD, os fotossensibilizadores, após
absorverem luz, produzem espécies reativas excitadas que, na presença de
oxigênio, induzem a formação de espécies reativas de oxigênio (1O2, O2-•, OH•,
H2O2, definidas como EROs). Essas espécies podem ter como alvo biomoléculas
específicas, como lipídeos, proteínas e DNAs, podendo desencadear a morte de tais
tecidos por necrose, apoptose ou autofagia celular (SANABRIA et al., 2013).
Esses eventos são, muitas vezes, relacionados ao efeito de citotoxicidade em
células tumorais por diferentes drogas. No contexto de respostas do organismo às
ações de quimioterápicos, há estímulos de múltiplos fatores que reconhecem a ação
destas drogas, sendo que a primeira tentativa da célula é a busca pela reparação
aos danos causados por estas drogas. Um importante mecanismo de ação desse
tipo de droga é a indução de apoptose (morte celular programada). A morte celular
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A apoptose é uma forma de morte celular regulada por diferentes proteínas e
é observada em resposta a numerosos estímulos (BRAS; QUEENAN; SUSIN, 2005),
dentre eles, a ação citotóxica de algumas drogas. Ela é caracterizada por alterações
no citoesqueleto que induzem contração celular, condensação da cromatina,
fragmentação do DNA, formação de corpos apoptóticos, ativação de caspases, mas
sem resposta inflamatória (VAN CRUCHTEN; VAN DEN BROECK, 2002;
YASUHARA et al., 2003), já que os macrófagos envolvem estas células e as
eliminam. Ela pode ser desencadeada por vários estímulos, endógenos ou exógenos
como, por exemplo, pela ligação de moléculas a receptores na superfície celular,
pelo dano ao DNA, tratamento com agentes citotóxicos ou irradiação, pela falta de
sinais antiapoptóticos, por sinais desordenados do ciclo celular ou pelo
desenvolvimento de sinais pró-apoptóticos. Esses sinais que induzem a morte,
vindos de formas diferentes, parecem ativar uma via comum de maquinaria celular
que leva à morte celular. De maneira geral, a apoptose pode desencadear respostas
celulares por duas vias (Figura 5): a intrínseca e a extrínseca. A via intrínseca é
desencadeada por sinais advindos de dentro das células ou por um estresse ao qual
a célula foi submetida, como no caso de dano ao DNA. Ainda, no caso da via
intrínseca, há envolvimento da mitocôndria que, pela ação de proteínas próapoptóticas, ativa a via das caspases que levará à morte celular (AGOSTINIS et al.,
2011).
A via extrínseca é ativada quando ligantes pró-apoptóticos se ligam a
receptores de morte na superfície das células (HAIL et al., 2006; HAJRA; LIU, 2004).
As vias intrínseca e extrínseca convergem numa via comum de ativação de
caspases (família de cisteína proteases que desempenham papel fundamental na
apoptose) que levam à morte celular pela clivagem de proteínas, que são
importantes para a sobrevivência das células.
A morte celular por necrose é descrita como forma agressiva de morte celular,
afetando boa parte das estruturas celulares e caracterizada por inchaço da célula,
destruição das organelas e extravasamento do citoplasma, tendo como uma das
consequências a inflamação. Esta forma de morte tem sido, diferentemente da
apoptose, relatada como um processo de morte desprogramada e acidental,
geralmente causada por danos químicos e físicos à célula. A necrose, como resposta à
TFD, é dependente do tipo de célula, da dose de luz empregada e da sublocalização
celular do fotossensibilizador (MORZ et al., 2011; NOWIS et al., 2005).
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respeito à defesa das células contra os produtos celulares gerados por ações
danosas das espécies reativas, geradas durante a TFD. Dependo das espécies
reativas geradas e do grau da injúria oxidativa, a TFD pode estimular a autofagia
(MORZ et al., 2011).

1.5.1 Morte celular e a terapia fotodinâmica
Há anos sabe-se que a resposta de morte celular por efeito da TFD se dá via
apoptose ou via necrose, embora a literatura ainda não descreva, de forma clara,
como é o mecanismo de morte celular por ação da terapia fotodinâmica. Os
possíveis mecanismos de morte podem estar associados ao dano direto da célula,
quando há dano em suas organelas como mitocôndria, retículo endoplasmático,
desintegração da membrana celular, por exemplo. O dano à vasculatura que envolve
o tumor também pode ser um mecanismo de morte da TFD, por falta de suprimento
de nutrientes e oxigênio ao tumor (MORZ et al., 2011).
As respostas celulares, em consequência da TFD, podem ser mediadas por
diferentes sinais como, por exemplo, fosforilação e desfoforilação de proteínas,
alterações em mensageiros secundários como o Ca2+ e o AMPc e ativação de
proteínas por proteases (MOOR, 2000). Como descrito anteriormente, a localização
do fotossensibilizador é fator determinante para o tipo de morte e a via de
sinalização a ser ativada pela resposta à TFD. Fotossensibilizadores com regiões
hidrofóbicas são descritos por terem afinidade pela mitocôndria (DUMMIN; CERNAY;
ZIMMERMANN, 1997), diminuindo o potencial de membrana desta organela, além
de permitir a liberação do citocromo c e Ca2+ para o citoplasma (KESSEL; LUO,
1998; GRANVILLE et al., 1998; KESSEL; LUO, 1999; VARNES et al., 1999).
Embora não muito evidenciado e elucidado, a TFD pode causar danos ao
DNA, responsável pela codificação dos genes. Qualquer dano ao DNA causa danos
graves à integridade da célula. Mas, a não ser que a geração de oxigênio singleto se
dê nas proximidades do material genético, é difícil que esta espécie reativa cause
dano direto ao DNA. Entretanto, como já descrito, outras espécies reativas formadas
– como é o caso do radical hidroxil, peróxido de hidrogênio e o superóxido – podem
ser as principais causas do dano oxidativo ao DNA. Acredita-se, porém, que os
mecanismos de morte estejam mais ligados aos danos causados por essas espécies
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às proteínas citoplasmáticas e à mitocôndria do que propriamente ao DNA (NOWIS
et al., 2005).
Alguns

pesquisadores

afirmam

que,

dependendo

do

tipo

de

fotossensibilizador utilizado, devido à sua parte estrutural hidrofóbica, esse tem
afinidade por determinada organela dentro da célula como, por exemplo a
membrana mitocondrial. É descrito que fotossensibilizadores presentes na
mitocôndria da célula levam à morte celular rápida por apoptose, diferentemente
daqueles localizados nos lisossomas e na membrana plasmática (KESSEL, 2004).
Isso porque os fotossensibilizadores presentes na mitocondria levam à morte celular
por vias específicas, como liberação de citocromo c e clivagem de caspase-3,
proteína-chave para os eventos apoptóticos, além de ser responsável pela clivagem
de outras proteínas que também levarão à morte celular (YOO; HA, 2012), como é o
caso da PARP (poli-ADP-ribose-polimerase) envolvida nas etapas finais da
apoptose. A clivagem de PARP já foi descrita para tratamento feito por uma
ftalocianina de alumínio (AlPc) (MOOR, 2000).
A ativação de proteínas quinases, responsáveis pela fosforilação de outras
proteínas, também pode ser uma das vias de sinalização pós-TFD. A fosforilação é
uma alteração pós-traducional das proteínas e é importante mecanismo de
regulação das respostas celulares. Entretanto, o entendimento da fosforilação de
proteínas, após tratamento com TFD, é bastante incompleto (XUE; HE; OLEINICK,
1999). Uma das vias mais estudadas é a das MAPK (proteínas quinases ativadas
por mitógenos). ERK (quinase regulada por sinais extracelulares) faz farte da família
das MAPK e tem sido descrita para respostas celulares relacionadas à terapia
fotodinâmica, embora os estudos ainda se mantenham inconclusivos. O descontrole
do crescimento celular é um fator importante para a formação do câncer, como no
caso do melanoma, por exemplo, um defeito na via das MAP/ERK é determinante
para a proliferação descontrolada dessas células. Por isso, compostos que possam
inibir a via das MAP/ERK podem ser considerados interessantes para serem usados
como drogas antitumorais, por interferirem na inibição da proliferação das células
cancerosas (BUYTAERT; DEWAELE; AGOSTINIS, 2007) .
As respostas celulares, atreladas à terapia fotodinâmica, não são simples. O
estresse oxidativo, ocasionado pela resposta da ativação de fotossensibilizadores,
pode desencadear respostas de diferentes genes, podendo gerar como resposta a
inflamação, angiogênese, resposta imune e morte celular. Outra proteína que pode
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estar associada à resposta de sobrevivência e proliferação celular de células
tumorais é a Akt (BOZKULAK et al., 2007). A inativação ou ativação, por meio da
fosforilação, de proteínas envolvidas na morte celular tem sido relatada como
resposta ao tratamento da terapia fotodinâmica.
Dentro da complexidade das respostas celulares relacionadas à TFD, há
muito que ser explorado no que tange às respostas celulares ligadas à TFD. Muitos
são os interferentes nas respostas em meio biológico como, por exemplo, o
fotossensibilizador a ser utilizado, a concentração do composto, a organela celular
onde o composto está sublocalizado, quais as espécies reativas geradas por ele, o
tempo de vida dessas espécies e seus efeitos.

1.5.2 Efeitos do óxido nítrico na morte celular
Os efeitos pró- e antiapoptóticos do NO ainda são controversos na literatura
(Figura 6) (RIDNOUR et al., 2008; THOMAS et al., 2008; WINK; MITCHELL, 1998;
WINK et al., 1996). Os efeitos apoptóticos parecem estar mais relacionados a
condições patológicas onde o NO é produzido, endogenamente, por enzimas
específicas (NOS), em concentrações altas. Os efeitos pró- e antiapoptóticos do NO
parecem ser celular dependentes. Células de mastocitomas, sarcomas, melanomas
e a L929 (linhagem celular de tecido conjuntivo de camundongo) são conduzidas à
apoptose quando expostas ao NO, contudo, outras linhagens celulares, como A549
(linhagem celular humana de carcinoma de pulmão), exibem limitadas porcentagens
de apoptose (5 a 20 %), quando expostas aos doadores químicos de NO (WINK et
al., 1998).
No que tange à ação do NO em vias de morte celular, Wink e Mitchell (1998)
classificaram dois tipos de ação do NO: indireta e direta. A via direta consiste na
interação do NO com proteínas. A via indireta está relacionada com a formação de
espécies reativas de oxigênio e nitrogênio. A molécula de NO é a menor molécula
classificada como mensageiro nos processos biológicos. Nessa função, o NO não
depende de transportadores específicos nem de canais e passagem intracelulares;
ele se difunde pela célula, com a mesma facilidade, em meio hidrofílico e em meio
lipofílico. Sua ação fisiológica depende mais de suas propriedades físico-químicas
do que de sua conformação espacial (FELDMAN; GRIFFITH; STUEHR, 1993). Além
dessas propriedades, as ações bioquímicas são atribuídas à diversidade de suas
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diferentes compostos que vêm sendo desenhados para pesquisa de diferentes
atividades biológicas, dentre eles complexos de rutênio que possuem em sua esfera
de coordenação a molécula de NO. Essas investigações levam a crer que
complexos metálicos doadores de NO possam ser futuros agentes usados, senão na
terapia antitumoral como importantes ferramentas bioquímicas e farmacológicas, se
caracterizados e entendidos os mecanismos de ação moleculares e as vias
bioquímicas envolvidas na atividade de cada um desses compostos.
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5

CONCLUSÕES

Os compostos rutênio-nitrosilo propostos para estudo neste trabalho foram
isolados satisfatoriamente e se mostraram eficientes para a liberação de óxido
nítrico. Entretanto, por se tratarem de sistemas distintos, houve diferença na
eficiência da liberação de óxido nítrico pelas diferentes espécies, sendo
dependentes do modo de estimulação.
Os métodos de caracterização utilizados para o novo complexo de rutênioftalocianina [Ru(NO)(bpy2)}2RuPc(pz)2](PF6)6 confirmaram a estrutura proposta.
Além disso, pelos estudos fotoquímicos realizados, este composto é capaz de gerar
oxigênio singleto, uma característica importante para uso na TFD.
No sistema de complexos mononucleares de rutênio-nitrosilo, o complexo
[Ru(NO)(bdqi)(terpy)]3+ apresentou atividade citotóxica contra células tumorais B16F10, tornando-se mais eficiente nesta atividade quando encapsulado em
nanopartículas lipídicas sólidas. Neste contexto, considerando a ação de compostos
contendo rutênio, novas perspectivas também podem ser esperadas para as
espécies rutênio-aquo, pois a ação citotóxica de [Ru(H2O)(bdqi)(terpy)]2+ mostrou-se
interessante em termos quimioterápicos.
O complexo trinuclear contendo rutênio-ftalocianina apresentou atividade
citotóxica contra as linhagens celulares tumorais Jurkat e B16-F10, causando perda
de viabilidade celular em mais de 50 % na concentração de 0,4 µM e na dose de luz
de 5 J/cm2. Não foi observado efeito citotóxico desta espécie, sem fotoestímulo na
mesma concentração, no modelo de células não tumorais usadas como controle
(L929). Este novo complexo ajusta-se à definição esperada para um protótipo a ser
usado na Terapia Fotodinâmica: baixa citotoxicidade quando não se faz uso da luz,
mas com atividade citotóxica evidente quando fotoestimulado na região da janela
terapêutica, neste caso, em 660 nm. Além disso, mostrou-se uma espécie capaz de
ser internalizada pelas células, com potencial de causar a morte celular de células
tumorais por apoptose, após a TFD.
Os estudos relacionando aos efeitos de morte celular pelas espécies reativas
de nitrogênio e de oxigênio gerados pelo novo complexo trinuclear leva a crer que,
de alguma maneira, o óxido nítrico liberado pelo composto possa sensibilizar as
células dependendo da concentração intracelular do NO liberado. Estes resultados
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vislumbram o uso em potencial de espécies que liberam tanto NO quando 1O2 como
compostos a serem elucidados para aplicações clínicas em TFD.
Por fim, os resultados abrem perspectivas para inúmeras abordagens para o
melhor entendimento de como estas espécies podem, de fato, estar agindo no
ambiente celular. Uma vez compreendidas as características fotoquímicas e
fotofísicas do novo complexo rutênio-ftalocianina, acredita-se que este trabalho de
doutorado contribui para novas frentes de estudos quanto aos aspectos fotoquímicos
e fotobiológicos de outros complexos rutênio-nitrosilo que possam contribuir para os
efeitos bioquímicos das diferentes vias de morte celular de células tumorais.
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