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RESUMO
ROSSETTI, F. C. Nanodispersões de cristais líquidos como sistemas de
liberação de fotossensibilizadores na terapia fotodinâmica do câncer de pele:
avaliação in vitro e in vivo da permeação e retenção cutâneas. 133f. Tese
(Doutorado). Faculdade de Ciências Farmacêuticas de Ribeirão Preto –
Universidade de São Paulo, Ribeirão Preto, 2010.
A Terapia Fotodinâmica (TFD) é uma modalidade de tratamento de câncer
relativamente nova e promissora. Baseia-se na utilização de uma substância
fotossensibilizante e luz para provocar um dano seletivo ao tecido alvo, sendo que a
seletividade ao órgão/tecido deve ser reconhecida como uma das vantagens no
tratamento do câncer. Atualmente, o desenvolvimento de sistemas de liberação e
promotores de absorção visando a otimização da liberação tópica de
fotossensibilizadores, apresenta-se como um promissor e inexplorado campo de
pesquisa na TFD do câncer de pele. Sistemas de liberação compostos por
monoleína, um lipídeo polar biocompatível, e água são capazes de aumentar a
permeação de fármacos na pele, além de serem capazes de controlar a liberação
dos mesmos. No presente estudo foram desenvolvidas e caracterizadas
nanodispersões de cristais líquidos como sistemas de liberação para os
fotossensibilizadores Protoporfirina IX (PpIX) e Ftalocianinas de Zinco (ZnPc) e Cloro
Alumínio (ClAlPc), objetivando otimizar a penetração cutânea destes na epiderme.
As nanodispersões foram avaliadas em relação a sua eficiência de encapsulação,
estabilidade física e química dos fotosensibilizadores veiculados, bem como a
permeação e retenção cutânea in vitro e in vivo por microscopia de fluorescência.
Estudos de pré-tratamento foram realizados, objetivando-se verificar o efeito
promotor de absorção cutânea das nanodispersões desenvolvidas. Os experimentos
de eficiência de encapsulação e estabilidade mostraram que as nanodispersões são
um sistema de liberação adequado a aplicação tópica de fotosensibilizadores. Os
experimentos in vitro mostraram que as nanodispersões aumentaram a penetração
cutânea da PpIX e ClAlPc no estrato córneo em, respectivamente, 3,4 e 11,7 vezes,
quando comparadas a formulação controle. Na epiderme mais derme sem estrato
córneo, os aumentos promovidos pelas nanodispersões foram de 6,5 e 9,7 vezes
para a PpIX e ClAlPc. No experimento in vivo as nanodispersões aumentaram a
penetração cutânea da PpIX e ClAlPc no estrato córneo em, respectivamente, 13,7 e
7,0 vezes, quando comparadas ao controle, sendo que na epiderme mais derme
sem estrato córneo somente as nanodispersões foram capazes de promover a
penetração cutânea destes fotossensibilizadores nestas camadas da pele. A
visualização da penetração cutânea dos fotosensibilizadores por microscopia de
florescência confirmou os resultados obtidos nos experimentos in vivo de que as
nanodispersões foram superiores ao controle em aumentar a penetração cutânea da
PpIX e ClAlPc em camadas mais profundas da pele. Os resultados obtidos
mostraram que as nanodispersões desenvolvidas são sistemas de liberação
promissores para a PpIX e ClAlPc no tratamento do câncer de pele na TFD uma vez
que aumentaram in vitro e in vivo a penetração cutânea destes na epiderme.
Palavras chave: Terapia Fotodinâmica, Câncer de pele, Nanodispersões de Cristais
líquidos, Ftalocianinas, Protoporfirina IX
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1.1 Estrutura da pele
A pele é o maior órgão do corpo humano, podendo ser considerado o mais
complexo, devido à presença de pelo menos cinco diferentes tipos celulares
responsáveis pela sua estrutura e outros tipos de células do sistema circulatório e
imune residentes temporariamente. Este é um órgão com diversas funções sendo a
proteção a sua principal função. Ela envolve a proteção física, química, imune,
contra a radiação UV, patógenos e radicais livres. Outra função importante é a sua
participação na termo-regulação, sensorial e endócrina (síntese de vitamina D, por
exemplo) (MENON, 2002).
A sua espessura média é de 0,5 mm e é constituída por quatro principais
camadas: o estrato córneo (EC), a epiderme viável, a derme e o tecido subcutâneo.
A Figura 1 representa a estrutura da pele.

Figura 1: Estrutura da pele. Fonte: Adaptado de MENON, 2002.

Estrato Córneo
O EC (Figura 2), camada mais externa, constitui a principal barreira à
passagem de substâncias através da pele devido a sua estrutura altamente
organizada. A sua espessura varia de 10-20 µm e sua estrutura pode ser comparada
à estrutura de um muro de tijolos. Os tijolos são representados por células
anucleadas denominadas corneócitos. Estas células são achatadas e encontram-se
densamente compactadas formando de 10 a 20 camadas. São compostas
principalmente por queratina insolúvel e revestidas por um envelope celular
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estabilizado por lipídeos covalentemente ligados e proteínas “cross-linked”. Os
corneodesmossomos são responsáveis pela adesão mecânica dos corneócitos,
mantendo as camadas do EC bastante coesas (ASBILL; MICHNIAK, 2000).

Figura 2: Representação esquemática da estrutura e componentes funcionais do estrato
córneo. Adaptado de HARDING, 2004.

O cimento que segura os tijolos é representado por uma matriz lipídica na
forma de bicamadas composta por ceramidas (41%), ácidos graxos (9%), colesterol
(27%), ésteres de colesterol (10%) e pequena quantidade de colesterol sulfato (2%).
Estudos de microscopia eletrônica de crio-fratura revelaram que os lipídeos estão
organizados em lamelas localizados intercelularmente no EC. Estudos de difração
de raios-X verificaram que os lipídeos no EC humano e porcino estão organizados
em duas fases lamelares com periodicidades de aproximadamente 13 e 6 nm. A fase
de 13 nm, denominada fase de longa periodicidade, é considerada crucial para a
função barreira da pele, pois é amplamente encontrada em todas as espécies
estudadas (SUHONEN; BOUWSTRA; URTTI, 1999). A velocidade e extensão da
absorção de fármacos nesta camada dependem da capacidade que estes possuem
em interagir com os lipídeos da matriz lipídica (FOLDVARI, 2000).

Epiderme viável
Ela é composta por diversas camadas de queratinócitos em diferentes
estágios de diferenciação, desde a camada basal (mais interna) até a superfície da
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pele. A epiderme estratificada, aproximadamente 100 a 150 µm, é dividida em quatro
camadas distintas: o estrato basal, estrato espinhoso, estrato granuloso e estrato
córneo. O estrato basal é uma camada única de células basais colunares que
permanecem aderidas à membrana basal através de hemidesmossomos. Ele é
composto por células tronco epidermais que originam as demais. O estrato
espinhoso é abundante em desmossomos, sendo caracterizado histologicamente
por células de aparência espinhosa. É nesta camada onde surgem os corpos
lamelares ricos em lipídeos. O estrato granuloso é a camada onde estão presentes
os grânulos de queratohialina responsáveis pela síntese de queratina e também
onde os corpos lamelares liberam as substâncias precursoras da bicamada lipídica.
É nesta camada onde ocorre o processo de transição de células granulares para
cornificadas (MENON, 2002).
As seguintes células estão localizadas na epiderme viável: melanócitos,
células de Langerhans, células T dendríticas, linfócitos epidermotróficos e células de
Merkel. É também nesta camada onde se encontram enzimas catabólicas, tais
como: esterases, lípases, proteases, fosfatases e nucleotidases (FOLDVARI, 2000).
Segundo Shah (1994), a epiderme viável é caracterizada como sendo um gel
aquoso e não se apresenta, na maioria das vezes, como uma barreira importante à
penetração de substâncias. Seu papel na função barreira da pele está
principalmente relacionado aos caminhos lipídicos intercelulares e a diversos
fenômenos de partição. Dependendo da solubilidade do fármaco, este pode se
particionar de camada a camada, após difusão pelo EC (FOLDVARI, 2000).

Derme
A derme é rica em capilares, nervos, folículos pilosos, glândulas sebáceas e
sudoríparas. A sua elasticidade está relacionada à presença de uma rede de fibras
protéicas que incluem o colágeno (tipo I e II) e a elastina, embebidos em uma
substância amorfa denominada glicosaminoglicana. Contém também fibroblastos,
leucócitos, macrófagos e mastócitos (FOLDVARI, 2000).
No desenvolvimento de formulações tópicas e transdérmicas é importante que
se conheça a estrutura da pele e o modo como substâncias podem penetrá-la. De
maneira geral, a absorção de fármacos através da pele ocorre passivamente. A
absorção transepidérmica envolve a difusão do fármaco através do EC e camadas
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de células da epiderme viável até as camadas superiores da derme, atingindo a
microcirculação (SCHEUPLEIN; BLANK, 1971).
Existem três principais rotas pelas quais as substâncias podem penetrar o
EC, são elas: a rota intercelular (entre os corneócitos, através da matriz lipídica), a
transcelular (através dos corneócitos) e a paracelular (pelos apêndices cutâneos).
Sendo que a maioria das substâncias penetra a pele através da rota intercelular, ou
seja, através da matriz lipídica (BARRY, 2001). A Figura 3 apresenta de maneira
esquemática os mecanismos de penetração de substâncias através do estrato
córneo.
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Figura 3: Representação esquemática dos mecanismos de penetração de substâncias
através do estrato córneo. Fonte: adaptado de BARRY, 2001.
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1.2 Câncer de pele
Os três tipos mais comuns de câncer de pele são: câncer tipo basocelular e
espinocelular (câncer do tipo não-melanoma) e melanoma cutâneo maligno
(melanoma) (ARMSTRONG; KRICKER, 2001).
O câncer de pele do tipo não-melanoma representa o neoplasma maligno
mais comum em humanos (BASTIAENS et al., 1998), sendo o tipo basocelular mais
incidente, quando comparado ao espinocelular. A incidência de ambos tem crescido,
sobrecarregando o sistema de saúde do mundo inteiro (LAUTH; UNDEN;
TOFTGARD, 2004). É o câncer mais frequente no Brasil e corresponde a 25% de
todos os tumores malignos registrados no país. Apresenta altos percentuais de cura,
se for detectado precocemente. Possui um bom prognóstico, porém deixa seqüelas
na maioria das vezes, o que onera os serviços de saúde. O número de casos novos
estimados para o Brasil no ano de 2010 será de 53.410 entre homens e de 60.440
nas mulheres. Esses valores correspondem a um risco estimado de 56 casos novos
a cada 100 mil homens e de 61 para cada 100 mil mulheres (INCA/MS, 2010).
O risco estimado por sexo e região para este tipo de câncer, segundo o
INCA/MS para 2010 será o seguinte: Homens - 85/100.000 na região Sul,
55/100.000 na região Nordeste, 53/100.000 na região Sudeste e 25/100.000 na
região Norte; enquanto, na região Centro-Oeste (44/100.000), é o segundo mais
freqüente. Mulheres – é o mais freqüente nas regiões Sul (87/100.000), CentroOeste (66/100.000), Nordeste (61/100.000) e Norte (28/100.000); enquanto que na
região Sudeste (56/100.000) o mesmo é o segundo.
A incidência do câncer tipo melanoma aumentou abruptamente nos últimos 50
anos, atingindo principalmente populações de pele branca (AUTIER, 2004). No
Brasil é o tipo de câncer de pele menos freqüente, sua letalidade é elevada, porém
sua incidência é baixa (2.960 casos novos em homens e 2.970 casos novos em
mulheres). As maiores taxas estimadas em homens e mulheres encontram-se na
região Sul do país (INCA/MS, 2010).

1.2.1 Carcinoma basocelular
O carcinoma basocelular (Figura 4) é originário da epiderme e dos apêndices
cutâneos acima da camada basal, como os pêlos, por exemplo (LAUTH; UNDEN;
TOFTGARD, 2004). É um tumor que raramente entra em metástase, acomete,
principalmente, a região da cabeça e pescoço e está relacionado à intensa
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exposição solar (SHELTON, 2001; LAUTH; UNDEN; TOFTGARD, 2004). Embora
não seja letal, pode ocasionar desfiguração e morbidade devido à destruição do
tecido local ou como resultado de tratamento cirúrgico (HOWELL et al., 2005). É o
tipo de câncer mais comum em adultos, acima dos 40 anos, porém não são raros os
casos de pessoas com menos de 30 anos. Acomete principalmente pessoas de pele
clara, que se queimam facilmente e apresentam sardas (HUMPHREYS, 2001).

(a)

(b)

Figura 4: Carcinoma tipo basocelular: (a) forma plano-superficial e (b) forma nóduloulcerativa. Fonte: INCA/MS –2009.

1.2.2 Carcinoma espinocelular
O carcinoma espinocelular (Figura 5) tem origem no queratinócio da
epiderme, podendo também surgir no epitélio escamoso das mucosas (LAUTH;
UNDEN; TOFTGARD, 2004). É um tipo de tumor que, diferentemente do
basocelular, pode ser agressivo e entrar em metástase. As regiões mais afetadas
são o pescoço e a cabeça, sendo que os indivíduos de cor branca e a exposição
solar excessiva são os fatores de risco (SHELTON, 2001; LAUTH; UNDEN;
TOFTGARD, 2004).
Este tipo de câncer desenvolve mais rapidamente que o basocelular em
indivíduos com pele danificada cronicamente pelo sol, sendo mais comum que este
em indivíduos não-brancos. Ocorre predominantemente em homens acima dos 40
anos e seu surgimento está relacionado com histórico de queratose actínica, lentigo
solar e elastose (HUMPHREYS, 2001).
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Figura 5: Câncer de pele tipo espinocelular. Fonte: www.dermatologia.net, obtida em março
de 2006.

1.2.3 Melanoma
O melanoma cutâneo (Figura 6) é um tipo de câncer que tem origem nos
melanócitos (células produtoras de melanina, substância que determina a cor da
pele). Embora só represente 4% dos tipos de câncer de pele, o melanoma é o mais
grave devido à sua alta possibilidade de metástase (INCA/MS, 2010).
Este tipo de câncer possui alto potencial de mortalidade e sua incidência
aumentou muito nas últimas décadas. Ocorre principalmente entre 40 e 60 anos,
porém 20% dos pacientes possuem menos de 40 anos. Acomete principalmente o
tronco e as pernas nos homens e mulheres, respectivamente (BRUCE; BRODLAND,
2000).

Figura 6: Câncer de pele tipo melanoma. Fonte: www.sunsmart.com.au, obtida em março
de 2006.
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1.2.4 Etiologia
A excessiva exposição solar da população durante a segunda metade do
século passado é a principal causa do aumento na prevalência do câncer de pele
(URBACH,

1991;

ARMSTRONG;

KRICKER,

2001).

Dados

epidemiológicos

confirmam uma maior incidência de câncer de pele em pessoas de pele clara,
sensíveis ao sol, do que em pessoas de pele escura (ARMSTRONG; KRICKER,
2001). Pessoas que vivem em países tropicais, como Brasil e Austrália (país com o
maior registro de câncer de pele no mundo) estão mais expostas a esse tipo de
doença (URBACH, 1997; GREEN et al., 1996).

1.2.5 Tratamento e Prevenção
Os cânceres de pele do tipo não-melanoma são tratados através de cirurgia,
eletrodissecação, criocirurgia, aplicação tópica de podofilina e 5-fluorouracil e
radioterapia. Estas terapias possuem alto custo e provocam cicatrizes do tipo hipo
ou hiperpigmentação e efeitos colaterais, tais como, dor, inflamação aguda, irritação
e ferida que podem durar por semanas (PENG et al., 1995; STENDER; WULF, 1996;
SZEIMIES; KARRER, 1996; WENNBERG et al., 1996).
A prevenção do câncer de pele, inclusive os melanomas, inclui ações de
prevenção primária por meio de proteção contra luz solar, que são efetivas e de
baixo custo (CARDINEZ et al., 2004; AFAQ; ADHAMI; MUKHTAR, 2004). A
prevenção secundária, através de exame dermatológico cuidadoso, também é
indicada, tendo a vantagem adicional de permitir o diagnóstico precoce de
melanoma de pele em sua fase inicial, reduzindo a morbidade e mortalidade desta
doença (MANNE et al., 2004; HUMPHREYS, 2001).

1.3 Terapia Fotodinâmica
A terapia fotodinâmica (TFD) tornou-se a primeira opção de terapia para
diversas doenças cutâneas, devido à busca de tratamentos mais aceitáveis para os
pacientes (ORTEL et al., 1996) e que não tivessem os inconvenientes dos
tratamentos usuais para o câncer de pele.
A TFD é realizada mediante a presença de três componentes básicos: (i) o
agente fotossensibilizante, (ii) o oxigênio molecular e (iii) a luz (CASTANO;
DEMIDOVA; HAMBLIN; 2004; OSCHNER, 1997b; SHARMAN; VAN LIER; ALLEN,
2004). Os agentes fotossensibilizantes são compostos que absorvem energia da luz
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visível em um comprimento de onda específico e são capazes de utilizar essa
energia para induzir reações em outras moléculas, como o oxigênio molecular
intracelular.
Clinicamente,

a

TFD

ocorre

através

da

administração

de

um

fotossensibilizador (FS) ou seu precursor por diferentes vias (tópica, oral,
intravascular, ou injeção local intra-tumoral), seguida por um intervalo de tempo que
permita a distribuição, localização e acúmulo do FS nos tumores. As lesões malignas
são, então, expostas à luz de comprimento de onda apropriado à absorção por esta
molécula e sua fotoativação resulta na formação de espécies reativas de oxigênio,
sendo o oxigênio singlete a principal espécie responsável pela citotoxicidade
(GIBSON et al., 1999).
O mecanismo de ação da TFD envolve reações fotofísicas e fotoquímicas, as
quais estão ilustradas na Figura 7. Resumidamente, o FS no seu estado
fundamental, o qual é um estado singlete (1PS), possui uma configuração eletrônica
estável, ou seja, possui dois elétrons com spins opostos. Após a absorção de um
fóton de luz de um comprimento de onda específico, o FS é elevado ao seu estado
excitado (1FS*), o qual também é um estado singlete e de tempo de vida curto entre
10-8 e 10-9 segundos. Neste estado excitado, o FS pode retornar ao estado
fundamental através da emissão de um fóton como energia luminosa (fluorescência)
ou através da conversão interna com perda de energia eletrônica na forma de calor.
Alternativamente, o FS pode ser convertido ao estado triplete (3FS*) através do
cruzamento intersistema, envolvendo uma mudança no spin de um elétron (spins
paralelos). O estado triplete do FS possui menor energia que o estado singlete,
porém tempo de vida mais longo. O FS no estado excitado triplete pode retornar ao
seu estado fundamental singlete através da emissão de luz (fosforescência) sem
sofrer alteração química e, neste caso, repetir diversas vezes o processo de
transferência de energia, ou sofrer dois tipos de reações (reações do tipo I e II). Na
reação do tipo I, o FS reage diretamente com um substrato, podendo ser uma
membrana celular ou molécula, e transferir um elétron ou próton formando um ânion
ou cátion radical, respectivamente. Estes, por sua vez, podem reagir com o oxigênio
produzindo espécies reativas de oxigênio (EROs). Na reação do tipo II, o FS
transfere sua energia diretamente ao oxigênio molecular (em seu estado
fundamental triplete -

3

O2), formando o oxigênio singlete (1O2) no seu estado

excitado altamente reativo. As EROs e o oxigênio singlete são responsáveis pelo
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efeito citotóxico do FS, ocasionando a morte celular por apoptose ou necrose
(DONNELY, MCCARRON, TUNNEY; 2008; OSCHNER, 1997b).

Figura 7: Mecanismo de ação da terapia fotodinâmica. Adaptado de DONNELY,
MCCARRON, TUNNEY; 2008.

As vantagens da TFD incluem o tratamento simultâneo de tumores múltiplos,
boa aceitação pelo paciente, tempo de cura relativamente curto e bons resultados
estéticos. Seu custo também é considerado efetivo e pode ser útil em pacientes que
recusam cirurgias ou que não podem se submeter às mesmas (ZEITOUNI;
OSEROFF; SHIEH, 2003).
A utilização tópica do FS permite altas concentrações no tecido local em
comparação a outras vias, sendo que a maioria dos FSs não são detectados no
plasma. Esse tipo de aplicação torna seu custo menor quando comparado a outros
métodos de administração e também ocasiona menos reações adversas sistêmicas
(WONG et al., 2003).
É necessário que a região a ser tratada pela TFD seja totalmente iluminada
com uma dose adequada de luz para que o tratamento tenha bons resultados.
Portanto, um dos fatores que garantem o sucesso no tratamento de tumores de pele
pela TFD (Figura 8) é o fácil acesso da luz às lesões cancerosas, pois sendo planas
e superficiais na sua maioria, apresentam uma superfície livre à iluminação
(BAGNATO et al., 2005).
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Figura 8: Exemplo de um carcinoma basocelular tratado com TFD no Brasil. Aqui temos o
aspecto inicial da lesão; 30 dias e 12 meses após o tratamento. Este paciente foi monitorado
por 30 meses, sem recorrência da lesão. Fonte: BAGNATO et al., 2005.

Na TFD tópica podem ser utilizadas diversas fontes de luz (Figura 9), tais
como, laser e fonte de luz não convergente (BROWN; BROWN; WALKER, 2004; DE
ROSA; BENTLEY, 2000; IBBOTSON et al., 2004). A fonte de luz utilizada deve exibir
um espectro de característica adequada, que coincida com o comprimento de onda
de

máxima

absorção

do

FS

aplicado

(DE

ROSA;

BENTLEY,

2000).

Fotossensibilizadores com bandas de absorção acima de 600 nm são normalmente
alvos para uso na TFD, pois comprimentos de onda maiores penetram mais
profundamente o tecido (IBBOTSON et al., 2004).

Figura 9: Dispositivo LED desenvolvido no Brasil que permite a iluminação de grandes
áreas com intensidades de luz usuais de 150 mW/cm2. Fonte: BAGNATO et al., 2005.

Atualmente, a TFD mostrou-se eficaz no tratamento de condições dermatooncológicas: queratose actínica, doença de Bowen, carcinoma espinocelular in situ e
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cacinoma basocelular (SZEIMIES et al., 2005). Outras condições não-oncológicas
passíveis de serem tratadas pela TFD estão sendo estudadas, por exemplo: acne,
psoríase, sarcoidosis, condiloma, verrugas e envelhecimento cutâneo (KORMEILI;
YAMAUCHI; LOWE, 2004). O uso da TFD para o tratamento de melanoma ainda
não foi substancialmente pesquisado em nenhum estudo, em parte devido a
dificuldade em se alcançar boa penetração da luz em lesões pigmentadas e também
devido a considerações éticas sobre a natureza agressiva da doença (BROWN;
BROWN; WALKER, 2004).
Dougherty (1989) foi o primeiro a reportar o uso clínico da TFD com o FS
derivado da hematoporfirina (HpD) para o tratamento de diversos tumores, incluindo
o câncer de pele. Este foi o primeiro FS a ser aprovado pelo FDA para o tratamento
do câncer através da TFD com o nome comercial de Photofrin®. As desvantagens da
sua utilização incluem: a fotossensibilidade prolongada da pele, não permitindo a
exposição do paciente à luz; baixa seletividade tumoral; baixa penetração tecidual
da luz na região do máximo de absorção do Photofrin® e também pelo fato deste FS
ser uma mistura complexa de vários tipos de estruturas não identificadas
(CASTANO; DEMIDOVA; HAMBLIN, 2004; LOPEZ et al., 2004).
A hematoporfirina e seus derivados são considerados FS de primeira geração
e possuem em comum, além das desvantagens citadas acima, um núcleo tetrapirrol
cíclico, como demonstrado na Figura 10:

Figura 10: Estrutura química da Porfirina. Fonte: NYMAN; HYNNINEN, 2004.

Entre 1999 e 2001, os precursores de protoporfirina IX (PpIX): o ácido 5aminolevulínico (5-ALA) e seu éster metil 5-aminolevulinato foram aprovados nos
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EUA e Europa, respectivamente, para o tratamento de queratose actínica e
carcinoma basocelular superficial ou não (BROWN; BROWN; WALKER, 2004).
Existem diversas características para que um FS seja considerado ideal,
porém, até o momento, não existe um FS que atenda a todas elas. A seguir, citamos
a maioria das características ideais: (i) o FS não deve ser tóxico nas doses clínicas
utilizadas, quando não exposto a luz; (ii) deve ter maior afinidade por tecidos
malignos do que tecidos normais, promovendo maior concentração no tumor versus
tecido normal; (iii) causar baixa incidência de reações adversas, tais como,
hipotensão, reações alérgicas e dor; (iv) não ser mutagênico e carcinogênico; (v)
possuir rápida farmacocinética de eliminação, evitando acúmulo na pele durante
semanas ou meses, o que impediria a exposição do paciente à luz; (vi) absorver
eficientemente a luz em comprimentos de onda na região do vermelho (630-780 nm)
onde a penetração tecidual da luz é maior; (vii) possuir alta absortividade molar (>
20.000-30.000 L.M-1.cm-1) possibilitando a redução da dose a ser administrada; (viii)
possuir alto rendimento quântico na produção de oxigênio singlete e outras espécies
EROs; (ix) ter baixo custo e ser fácil de ser sintetizado; (x) ser hidrossolúvel ou
solúvel em solventes biocompatíveis; (xi) poder ser administrado por diversas vias
(oral, tópica, intravascular, inalação) dependendo da situação clínica; e (xii) permitir
o tratamento do paciente sem a necessidade de internação, reduzindo o custo do
tratamento (ALLISON et al., 2004).
Procurando encontrar o FS ideal, diversos vem sendo avaliados, tais como os
de segunda e terceira geração, respectivamente, ftalocianinas e clorofila-a
(BONNETT, 1999; STERNBERG; DOLPHIN; BRUCKNER, 1998; WAINWRIGHT,
2008).

1.4 Protoporfirina IX (PpIX)
A utilização sistêmica do derivado da hematoporfirina (HpD) e do seu
derivado purificado (Porfirina sódica) no tratamento de câncer de pele ou metástases
cutâneas ocasiona o inconveniente da fotossensibilização prolongada da pele. A
aplicação tópica destes FS não impediria a exposição total do paciente à luz, pois
estes seriam aplicados localmente no tumor. Porém, a HpD e a porfirina sódica são
moléculas de alta massa molecular (compostas por anéis tetrapirrol) que não
penetram na pele, reduzindo a eficácia do tratamento (KENNEDY; POTTIER;
PROSS, 1990; SZEIMIES et al., 2005).
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Em tratamentos de tumores com TFD, a hematoporfirina, considerada um FS
externo, pode ser substituído por uma porfirina endógena, a Protoporfirina IX (Figura
11). A PpIX possui hidrogênios substituídos por grupos metila, vinila e grupos
propionatos e sua nomenclatura oficial é ácido 1,3,5,8-tetrametil-2,4-divinilporfina6,7-dipropiônio (KRAMMER; UBERRIEGLER, 1996).

Figura 11: Estrutura química da Protoporfirina IX. Fonte: SCOLARO et al., 2002.

A PpIx é induzida endogenamente pelo 5-ALA e pode ser usada para destruir
fotodinamicamente células tumorais. Sendo que, os efeitos colaterais em pacientes
tratados com PpIX são reduzidos se comparado ao uso de FSs exógenos devido a
sua rápida degradação em tecidos normais, levando a um curto período de
sensibilização (KENNEDY; POTTIER; PROSS, 1990).
Ela é gerada na mitocôndria, a partir da biossíntese do grupo heme, cuja
reação é controlada por um mecanismo de feedback; após a síntese ela migra para
o citoplasma e membrana nuclear (KENNEDY; POTTIER; PROSS, 1990;
KENNEDY; POTTIER, 1992). Ela é caracterizada pela intensa absorção em 408 nm
(banda Soret), juntamente com quatro bandas Q fracas em 506, 542, 577 e 630 nm
(SCOLARO et al., 2002)
A utilização do 5-ALA como pró-fármaco vem sendo bastante estudada no
tratamento de queratose actínica e câncer de pele superficial. Nestes estudos o grau
de sucesso no tratamento variou de 50 a aproximadamente 100%. Esta grande
variação pode ser em parte explicada pelas diferenças nas condições de tratamento,
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tais como, tempo de administração, veículos para o 5-ALA, condições de irradiação
e critérios na seleção do paciente (DE ROSA; BENTLEY, 2000). Porém, através do
controle adequado desses parâmetros é possível a obtenção de altas taxas de
remissão no tratamento de lesões superficiais. Atualmente, foi aprovado nos EUA o
tratamento tópico da queratose actínica através do 5-ALA (Levulan Kerastick®). Já
na Europa, o seu derivado metil-ALA (Metvix®) foi aprovado para o tratamento tópico
da queratose actínica, carcinoma basocelular e doença de Bowen (BRAATHEN et
al., 2007).
O caráter hidrofílico/hidrofóbico de um FS influi diretamente no seu estado de
agregação e também no seu transporte e incorporação pelas células. Tem sido
observado que quanto mais hidrofóbico for o FS, maior sua incorporação pelas
células tumorais e melhor o efeito da TFD (BONNET, 1995).
Este é um dos grandes problemas na utilização tópica do 5-ALA, uma
molécula hidrofílica e carregada, cuja eficácia na TFD depende de vários
parâmetros, como por exemplo: sua concentração na pele, permeabilidade do
fármaco e taxa de conversão do 5-ALA em PpIX (SVAASAND et al., 1996). Apesar
de estudos demonstrarem in vitro que o 5-ALA penetra o EC quando aplicado
topicamente, parece que sua limitada penetração mais profunda na pele, assim
como em tumores nodulares in vivo, são grandes limitações da aplicação tópica
desta molécula na TFD (DE ROSA; BENTLEY, 2000).
A proposição do emprego de sistemas de liberação de fármacos que
proporcionem um aumento na penetração e, conseqüentemente, na concentração
de pró-fármacos e FS nos tecidos tumorais, constitui uma maneira de otimizar a
terapia, uma vez que a atividade do FS é dependente da sua concentração no tecido
alvo (JUZENAS et.al., 1999).
O FS PpIX possui um caráter anfifílico o qual permitiria uma melhor
penetração cutânea deste, quando comparado a moléculas hidrofílicas e
carregadas, sendo que o emprego de sistemas de liberação para a sua veiculação
tópica garantiria a sua eficácia na TFD do câncer de pele.

1.5 Ftalocianinas
As ftalocianinas utilizadas na TFD, FSs de segunda geração, contêm um íon
metálico diamagnético e demonstraram alta eficiência fotodinâmica no tratamento de
tumores animais, assim como efeitos colaterais fototóxicos reduzidos (OSCHNER,
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1997a; DE ROSA; BENTLEY, 2000). São hidrofóbicas e caracterizadas pela sua
eficiência na absorção de luz com comprimentos de onda na faixa terapêutica,
especialmente entre 650 e 800 nm (VALDUGA et al., 1998).

Figura 12: Estrutura química típica da ftalocianina onde M é o íon metálico central (Al, Zn).
Fonte: SIBATA; TEDESCO; MARCHETTI, 2004.

As propriedades fotofísicas das ftalocianinas são fortemente dependentes do
íon metálico central. Dentre as ftalocianinas, complexos de Zn (II) e Al (III)
(ftalocianina de zinco e ftalocianina de cloro e alumínio) (Figura 12) possuem as
propriedades fotofísicas mais favoráveis para aplicação na TFD, isto é, tempo de
vida longo no estado singlete (cerca de 3-8 ns) e triplete excitados, os quais são
produzidos com alto rendimento quântico. Além disso, apresentam boa fotoestabilidade; podem ser seletivamente acumuladas e eliminadas mais eficientemente
do tecido alvo, com quase nenhuma fluorescência observada em células após 24 h
da sua administração; são preparadas por métodos sintéticos clássicos com bom
rendimento; são produzidas em larga escala e de fácil purificação; além de possuir
vantagens sobre as porfirinas devido a sua absorção ocorrer numa faixa de
comprimento de onda maior (entre 600-650 nm), onde a penetração cutânea é
favorecida (HOWE; ZHANG, 1998, LIU et al., 2005; LOVE; ZANDEN; TAYLOR,
1997; NUNES; SGUILLA; TEDESCO, 2004; ODA, OGURA; OKURA, 2000; SCULLY
et al., 1998).
Como desvantagem, as ftalocianinas tendem a formar agregados, uma
associação intermolecular, em meios aquosos que reduz o rendimento quântico de
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fluorescência e encurta o tempo de vida triplete excitado (OZOEMENA;
KUZNETSOVA; NYOKONG, 2001) e, conseqüentemente, afeta a sua eficácia
fotossensibilizadora (SPIKES; VAN LIER; BOMMER, 1995). O rendimento quântico
de fluorescência das ftalocianinas é afetado pela natureza do meio (VALDUGA;
REDDI; JORI, 1987), sendo que alguns ambientes heterogêneos, tais como,
vesículas, nucleoproteínas e albumina de soro bovino e humano usualmente
previnem a sua agregação (LI et al., 2000). Porém, a eficácia fotossensibilizante irá
depender também da localização final da molécula no organismo e esta, por sua
vez, irá depender também do tipo de célula cancerosa, do sistema de liberação
utilizado, do ambiente e das propriedades físico-químicas do FS (DHAMI; PHILLIPS,
1996). Devido à presença de vários fatores que irão afetar o seu estado de
agregação e atividade, é essencial a administração das ftalocianinas na sua forma
monomérica (VALDUGA; REDDI; JORI, 1987). Outra desvantagem das ftalocininas
inclui a dificuldade da penetração tópica através do EC, por serem estes FSs
derivados tetrazaisoindol de alta massa molecular (BOEHNCKE, 2001). Portanto,
para garantir a eficácia fotossensibilizadora destes na TFD do câncer de pele é ideal
o emprego de um sistema de liberação que garanta a sua desagregação e também
permita uma maior penetração cutânea.
São vários os trabalhos que abordam as propriedades fotofísicas (DHAMI;
PHILLIPIS, 1996; GROFSIK et al., 2004; HOWE; ZANG, 1997; OZOEMENA;
KUZNETSOVA; NYOKONG, 2001; OWENS et al., 1998; SPIKES; VAN LIER;
BOMMER, 1995; VALDUGA; REDDI; JORI, 1987) e fotodinâmicas in vitro (BALL et
al., 1998; FABRIS et al., 2006; HAYWOOD-SMALL et al., 2006; HOWE; ZANG,
1998; LIU et al., 2005; ODA; OGURA; OKURA, 2000; SCULLY et al., 1998;
VALDUGA et al., 1998) e in vivo (CUBEDDU et al., 2001; GRIFFITH et al., 1994;
LOVE et al., 1996; VISONA et al., 2000) das ftalocianinas e seus derivados. Porém,
foram encontrados poucos estudos que abordam a utilização tópica destas no
tratamento do câncer de pele, indicando que é recente o estudo da sua
potencialidade para este tipo de tratamento. Atualmente, o uso clínico de
ftalocianinas ainda não está aprovado, sendo que um derivado denominado silicon
phthalocyanine (Pc 4) encontra-se em estudo clínico de Fase I (MILER et al., 2007).
Kassab et al. (2000), Fabris et al. (2005) e Kyriazi et al. (2008) verificaram
uma boa penetração cutânea através da aplicação tópica de derivados de
ftalocianina em camundongos hairless e Balb/c. Sendo que, somente um estudo
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realizado em humanos verificou a penetração tópica na epiderme de um derivado de
ftalocianina (Pc 4) utilizando uma formulação a base de etanol e propilenoglicol
(MILLER et al., 2007).

1.6 Sistemas de Liberação compostos por Monoleína e Ácido oléico
Os

principais

componentes

utilizados

nos

sistemas

de

liberação

desenvolvidos são a monoleína, o ácido oléico e o poloxamer, conforme ilustrados
na Figura 13 abaixo.

Figura 13: Estrutura molecular da monoleína, ácido oléico e poloxamer. Fonte: Adaptado de
NAKANO et al., 2001.

A auto-reorganização de moléculas anfifílicas em estruturas complexas é um
vasto campo de pesquisa. A interação interfacial entre a cauda apolar do lipídeo e as
moléculas polares de água é entalpicamente desfavorável e, com isso, induz a parte
hidrofóbica do lipídeo a se agregar com outras partes também hidrofóbicas de outros
lipídeos, enquanto que a cabeça polar permanece exposta ao meio aquoso. Assim,
estruturas do tipo reversas são formadas (MARDER; ARMITAGE; YANG, 2004).
O monoleato de glicerila, também conhecido como monoleína (MO), é um
lipídeo polar biodegradável conhecido por formar vários tipos de fases líquidocristalinas na presença de água. As fases mais comumente observadas (Figura 14)
são as fases lamelar, hexagonal e cúbica (SINGH, 2000; TYLE, 1989, ALFONS;
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ENGSTRÖM, 1998). A formação de cada tipo de fase irá depender da temperatura e
conteúdo de água, sendo a fase lamelar formada em baixas temperaturas (< 50ºC) e
conteúdo de água (< 20%); a fase cúbica em temperaturas variadas (< 90ºC) e
conteúdo de água entre 20 e 40%; e a fase hexagonal em altas temperaturas (>
90ºC) e conteúdo de água semelhante a da fase cúbica (SHAH; SADHALE;
CHILUKURI, 2001).

Figura 14: Representação esquemática das diferentes fases formadas pela monoleína em
presença de água. Fonte: Adaptado de QIU; CAFFREY, 2000.

Cristais líquidos são considerados um estado da matéria cujas propriedades
mecânicas e de simetria são intermediárias entre aquelas apresentadas por um
sólido cristalino e um líquido isotrópico. A diferença básica entre um cristal e um
líquido é que as moléculas de um cristal apresentam-se de forma ordenada,
enquanto que as do líquido não. Portanto, as fases líquido-cristalinas possuem as
características de ordem encontradas em sólidos cristalinos, podendo ser
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caracterizadas por difração de raios-X, e alguma desordem, evidenciada pela fluidez,
exibida por líquidos (SINGH, 2000).
A fase lamelar é formada por bicamadas lipídicas de MO, por exemplo,
intercaladas por fases aquosas. A porção polar da MO encontra-se disposta à fase
aquosa, enquanto que a porção apolar encontra-se disposta paralelamente. Esta
fase caracteriza-se por ser fluida e apresentar anisotropia, quando observada em
microscópio de luz polarizada (TYLE, 1989).
A fase hexagonal é formada por estruturas cilíndricas infinitas, sendo que a
fase reversa é formada por canais aquosos de aproximadamente 2,6 nm, separados
por camadas lipídicas e a fase normal o contrário. Ela caracteriza-se por ser mais
viscosa que a lamelar e sua anisotropia é apresentada na forma de estrias. Para a
formação deste tipo de fase em temperatura ambiente, é necessária a adição de um
ácido graxo livre insaturado, como o ácido oléico (AO) (NORLING et al., 1992,
BORNE; NYLAMDER; KHAN, 2001).
A fase cúbica é formada por bicamadas curvas que se estendem
tridimensionalmente,

separando

dois

canais

congruentes

de

água

de

aproximadamente 5,0 nm quando hidratado. Ela é caracterizada por ser um gel
transparente, altamente viscoso e termodinamicamente estável na presença de
excesso de água (ALI; CAFFREY, 2000; TYLE, 1989). Existem três tipos de fases
cúbicas reversas denominadas de Diamante (D), Giróide (G) e Primitiva (P), que
correspondem aos respectivos espaçamentos de grupos: Pn3m, Ia3d e Im3m
(Figura 15). Sendo que o conteúdo de água acomodado por cada fase e,
consequentemente, o tamanho dos canais aquosos, aumenta da fase D em direção
a P.
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Figura 15: Representação estrutural dos três diferentes tipos de estrutura da fase cúbica,
respectivamente, Diamante, Giróide e Primitiva: (A) representação da porção lipídica e (B)
representação dos canais aquosos. Fonte: MARDER et al., 2004.

Ambas as fases, cúbica e hexagonal reversas, também são formadas em
excesso de água (> 40%), porém em diferentes temperaturas, sendo a fase cúbica
em temperatura ambiente e a hexagonal somente em altas temperaturas quando na
ausência do AO. A estabilidade em excesso de água é a principal característica
destas fases, o que possibilita a sua dispersão (LARSSON, 2000). Sendo que, após
serem submetidas a este processo, a estrutura líquido-cristalina e as propriedades
inerentes a esses sistemas são mantidos (DRUMMOND; FONG, 2000; SIEKMANN
et al., 2002). A obtenção de nanodispersões de fase cúbica e hexagonal originou,
respectivamente, os termos “cubossomas” (Figura 16) e “hexossomas”, e a
estabilidade de ambas as fases como sistemas nanoparticulados é favorecida
através do seu revestimento por um polímero de óxido de propileno e óxido de
etileno denominado poloxamer (GUSTAFSSON et al., 1997).
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Figura 16: Representação esquemática dos “Cubossomas”. Fonte: NAKANO et al., 2001.

A dispersão de fases líquido-cristalinas vem sendo estudada desde a
descrição dos lipossomas, que consistem numa dispersão de fase lamelar
(BANGHAM, 1972; GUSTAFSSON et al., 1997). A utilização de nanodispersões de
outras fases líquido-cristalinas pode contornar algumas desvantagens dos
lipossomas, tais como, instabilidade termodinâmica, dificuldade de produção em
escala industrial, pureza e custo dos lipídeos estruturais e baixa taxa de
incorporação de compostos (BARENHOLZ, 2001; BARRAT, 2000; HEURTAULT et
al., 2003). Outras vantagens das nanodispersões de fases reversas comparadas aos
lipossomas convencionais incluem a maior razão área de bicamada/volume das
partículas dispersas, o que permite maior incorporação de fármacos lipo e anfifílicos
(SIEKMANN et al., 2002; BOYD, 2003), estabilidade termodinâmica, além do baixo
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custo dos lipídeos formadores destas fases (LARSSON, 2000; SIEKMANN et al.,
2002).
As nanodispersões foram inicialmente propostas como sistema de liberação
para a administração parenteral, visando contornar o problema da elevada
viscosidade dos géis de MO, que impede a sua administração parenteral
(SIEKMANN et al., 2002). Porém, esses sistemas dispersos também podem ser
administrados por diversas vias, como a oral, tópica e percutânea (GUSTAFSSON et
al., 1997; LOPES et al., 2006; SIEKMANN et al., 2002).
Na área dermatológica, o uso de fases líquido-cristalinas do tipo cúbica e
hexagonal apresenta diversas vantagens, tais como: i) são bioadesivas; ii) possuem
um lipídio promotor de absorção (MO) como principal composto estrutural; iii) são
capazes de incorporar compostos hidrossolúveis e lipossolúveis e evitarem sua
degradação química e enzimática; iv) controlam a liberação de compostos
incorporados (LEE; KELLAWAY, 2000a; LEE; KELLAWAY, 2000b; SHAH;
SADHALE; CHILUKURI, 2001; BORNE; NYLAMDER; KHAN, 2001; LARA;
BENTLEY; COLLETT, 2005); e suportam a adição de substâncias promotoras de
absorção na sua estrutura, até determinada concentração, sem alteração do fator de
empacotamento, com conseqüente mudança de fase (IMBERG et al., 2003;
LIBSTER et al., 2007). Sendo que sistemas de liberação compostos por MO na
veiculação de FS para TFD demonstraram preservar a estabilidade química destes
compostos e também aumentar sua penetração cutânea (MERCLIN et al., 2004,
STELUTI et al., 2005; TURCHIELLO et al., 2003).
Em comparação ao gel de fase cúbica e hexagonal, as nanodispersões
destas fases líquido-cristalinas apresentam vantagens sobre estas por apresentarem
uma área superficial maior, a qual permite uma maior interação com a pele, alta
fluidez e podem ser incorporadas em outros tipos de formulações (SIEKMANN et al.,
2002; ESPOSITO et al., 2003). Neste sentido, estudos demonstraram que as
nanodispersões de fases líquido-cristalinas reversas do tipo cúbica e hexagonal são
capazes, respectivamente, de controlar a absorção percutânea (ESPOSITO et al.
2005) e aumentar a penetração de fármacos peptídicos e vitaminas na pele (LOPES
et al., 2006; LOPES; SPERETTA; BENTLEY, 2007).
A TFD tópica possui a vantagem de aumentar a seletividade do FS por
células cancerosas, bem como evitar a fotossensibilidade generalizada do paciente
proveniente da sua administração sistêmica (MILLER et al., 2007). Porém, o sucesso
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da TFD no tratamento de câncer de pele do tipo não melanoma depende, dentre
outras variáveis, que quantidades suficientes do FS cheguem a células cancerosas
localizadas na epiderme (MACCORMACK, 2008). Sendo assim, a formulação
utilizada para administração tópica do FS tem que possibilitar a sua penetração
através do EC e isso se torna difícil, pois a maioria dos FSs utilizados na TFD são
moléculas altamente hidrofóbicas e de alta massa molecular, que dificilmente
chegariam à epiderme viável sem o uso de um sistema de liberação adequado a
esse fim. Neste sentido, a presente tese propõe o desenvolvimento de
nanodispersões de cristais líquidos compostos por MO e AO como sistema de
liberação tópico para os FSs PpIX e ftalocianina na TFD, com o objetivo de aumentar
a penetração cutânea destes.
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A discussão dos resultados obtidos permitiu concluir que:
•

A espectrofluorimetria mostrou-se um método analítico sensível e adequado
para a quantificação dos FSs em amostras de permeação e retenção
cutâneas.

•

Os diagramas de fases permitiram à seleção das nanodispersões de fase
cúbica e hexagonal adequadas para a incorporação dos FSs e a realização
dos experimentos in vitro e in vivo de permeação e retenção cutâneas. Essas
eram compostas por MO/AO/NMP/poloxamer/H2O nas seguintes proporções:
10/0/6,7/0,8/82,5 (DFC) e 8/2/5,3/1,3/83,4 (DFH).

•

A análise por microscopia de luz polarizada possibilitou a caracterização dos
géis de fase cúbica e hexagonal antes e após a adição do solvente NMP, FSs
e conservante, bem como o acompanhamento da estabilidade dessas fases
ao longo de 90 dias. A análise por difração de raios-X caracterizou a estrutura
cúbica e hexagonal, e a manutenção da fase cristalina após a adição dos FSs
e espessante nas nanodispersões.

•

O acompanhamento do tamanho médio e PdI durante 90 dias demonstrou
que as nanodispersões a seguir, mantidas a 25ºC, foram as mais estáveis,
por apresentarem o tamanho médio abaixo de 200,0 nm, PdI médio abaixo de
0,20 e o coeficiente de variação de no máximo 25% para ambos os
parâmetros: DFH sem FS e com PpIX, ZnPc e ClAlPc; DFH espessadas sem
FS

e

com

PpIX

e

ClAlPc;

DFC

espessada

contendo

PpIX.

O

acompanhamento do tamanho médio e PdI dessas nanodispersões durante
90 dias, mantidas a 45±2°C e 75±2% de U.R., demonstrou que as condições
de armazenagem não alteraram a estabilidade das mesmas.
•

A determinação da estabilidade química dos FSs nas nanodispersões
demonstrou que a PpIX se manteve estável a 25ºC e 45±2ºC com U.R. de
75±5%. Sendo que as ftalocianinas apresentaram redução no seu conteúdo,
quando armazenadas em ambas as condições de armazenagem.

•

Os FSs PpIX e ClAlPc apresentaram uma eficiência de encapsulação
adequada (> 70%) nas nanodispersões, sendo baixa (< 50%) para o FS ZnPc.
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Estudos preliminares de liberação in vitro mostraram uma liberação lenta
(acima de 24 h) dos FSs ClAlPc e PpIX quando veiculados nas
nanodispersões em comparação com o controle PEG.

•

A análise por microscopia de fluorescência da pele dos camundongos, logo
após o experimento in vivo, mostrou uma melhor distribuição dos FSs em
camadas mais profundas da pele quando veiculados nas nanodispersões.

•

Os

estudos

de

pré-tratamento

demonstraram

que

a

solução

de

MO/AO/NMP/PEG não foi capaz de aumentar a penetração cutânea dos FSs
por um mecanismo que atua preferencialmente na redução da resistência do
EC.
•

Os estudos de pré-tratamento demonstraram que as nanodispersões, além de
atuarem por um mecanismo promotor de absorção atuando no EC, no caso
da PpIX, para ambos os FSs (PpIX e ClAlPc) o aumento verificado também
sugere um efeito proporcionado pele sistema de liberação atuando
concomitante aos FSs, ou seja, efeito de carreamento., dentre outros.

•

As DFH consistem em um sistema de liberação tópico eficazes, uma vez que
aumentaram a penetração cutânea in vitro e in vivo dos FSs PpIX e ClAlPc na
camada alvo da TFD, ou seja, epiderme viável.
De maneira geral pode-se concluir que as DFH são sistemas de liberação de

base nanotecnológica promissores para administração tópica dos FSs PpIX e ClAlPc
na TFD.
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