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RESUMO 
ARAÚJO, L.M.P.C. Dendrímeros como carreadores da protoporfirina IX na 
terapia fotodinâmica tópica do câncer de pele. 2010. 149f. Tese (Doutorado). 
Faculdade de Ciências Farmacêuticas de Ribeirão Preto – Universidade de São 
Paulo, Ribeirão Preto, 2010. 

 

A protoporfirina IX (PpIX) é uma substância fotodinâmicamente ativa, 
entretanto, devido a sua alta lipofilia apresenta dificuldades para penetrar nas 
camadas mais profundas da pele, não sendo administrada topicamente. Assim, o 
objetivo deste trabalho é estudar a influência de diferentes tipos de dendrímeros de 
poliamidoamina (PAMAM) na solubilidade, penetração cutânea e penetração celular 
da PpIX com o intuito de melhorar a terapia fotodinâmica tópica (TFD) com esta 
substância. Os estudos de solubilidade da PpIX na presença dos dendrímeros 
PAMAM G4, G4.5 e G4-OH mostraram que o dendrímero PAMAM G4.5, foi o que 
solubilizou a maior quantidade de PpIX seguido do PAMAM-OH G4> PAMAM G4 > 
tampão HEPES. A partir dos estudos de solubilidade foi possível identificar que a 
PpIX na presença dos dendrímeros PAMAM G-4.5 e G4-OH apresentam diagramas 
de solubilidade tipo BS, e BI quando na presença do PAMAM G4. Os estudos de 
varredura em espectroscopia UV-VIS e fluorescência indicaram a presença de 
agregados principalmente nos complexos PpIX-PAMAM G-4.5 obtidos. Os complexos 
solúveis PpIX-PAMAM G4-OH apresentaram tamanho médio de 13,2 nm, e 
potencial zeta de -3,41. Já os complexos com o dendrímero PAMAM G-4.5 
apresentaram uma população bidispersa, com tamanhos de 31 e 391 nm e um 
potencial zeta de -17,3. A análise de DSC e espectroscopia de infravermelho com 
transformada de Fourrier mostraram alterações nas características da PpIX em 
solução e quando complexada com os dendrímeros. Nos estudos de permeação e 
retenção cutânea passiva com os complexos contendo 0,006 mg/mL de PpIX, 
estes não aumentaram a penetração cutânea do fármaco. No entanto, a 
complexação permitiu que maiores quantidades de PpIX ficassem disponíveis na 
solução doadora, e um aumento significativo na penetração da PpIX foi observado 
quando experimentos com 1 mg/mL de PpIX complexada foram conduzidos; 
ademais notou-se uma possível ação promotora do dendrímero PAMAM G4-OH. 
Nos estudos de iontoforese verificou-se que a corrente elétrica não aumentou a 
penetração da PpIX em relação aos experimentos passivos quando o complexo 
PpIX-PAMAM G4.5 foi estudado, provavelmente devido a maior liberação da PpIX 
do complexo na presença da corrente elétrica, aumentando os agregados que são 
grandes o suficientes para não penetrar na pele. Por outro lado, a iontoforese 
anódica aumentou a penetração do complexo PpIX-PAMAM G4-OH por 
eletrosmose até as camadas mais profundas da pele, levando a PpIX inclusive até 
a solução receptora. Os estudos de cultura de células tumorais confirmaram a 
capacidade dos dendrímeros em aumentar a penetração da PpIX através de 
membrana. A complexação melhorou a distribuição da PpIX no interior das células 
e aumentou significativamente a fotocitotoxicidade desta porfirina. 

 
Palavras chave: sistema de liberação, dendrímero, protoporfirina IX,   

iontoforese,terapia fotodinâmica tópica               .
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 ABSTRACT 
 
ARAÚJO, L.M.P.C. Dendrimers as drug carriers for protoporphyrin IX to 
topical photodynamic therapy of skin cancer. 2010. 149f. Thesis (Doctoral). 
Faculdade de Ciências Farmacêuticas de Ribeirão Preto – Universidade de São 
Paulo, Ribeirão Preto, 2010. 
 

Protoporphyrin IX (PpIX) is a photodynamic active drug that is not topically 
administered due to its high lipophilicity and consequent low penetration in deep 
skin layers. The aim of this work is to study the influence of different types of 
polyamidoamine dendrimers (PAMAM) in PpIX solubility, skin and cell penetration 
to enhance topical photodynamic therapy (PDT). The solubility studies of PpIX in 
the presence of PAMAM dendrimers G4, G4.5 and G4-OH demonstrated that the 
G4.5 solubilized the greatest amount of PpIX, followed by PAMAM G4-OH> 
PAMAM G4> HEPES buffer. Solubility studies showed that the PpIX in the 
presence of PAMAM dendrimers G-4.5 and G4-OH presented solubility diagrams 
of BS type, and BI type in the presence of PAMAM G4. Studies of scanning UV-
VIS and fluorescence indicated the presence of aggregates mainly in PpIX-
PAMAM G-4.5 solution. The PpIX-PAMAM G4-OH complexes showed a mean size 
of 13.2 nm and zeta potential of -3.41; the complexes with PAMAM dendrimer G-
4.5 had a bi-dispersed population, with sizes of 31 and 391 nm and a zeta potential 
of -17.3. The analysis of DSC and Fourier transform infrared Fourier showed 
changes in the characteristics of PpIX when it was complexed with the dendrimers. 
Passive skin permeation and retention studies with the complexes containing 0.006 
mg/ml PpIX had not increased PpIX penetration, however, the complexation 
allowed greater amounts of PpIX to become available in the donor solution, and 
experiments with 1 mg/mL of PpIX increased significantly the penetration of the 
drug. Moreover, dendrimer PAMAM G4-OH seemed to act as a penetration 
enhancer. Iontophoresis did not increase skin penetration of PpIX compared to 
passive studies when the PpIX-PAMAM G4.5 was studied, likely because the 
electric current increased PpIX release from the complexes, forming aggregates 
large enough to not penetrate through the skin. On the other hand, anodic 
iontophoresis increased significantly the penetration of the PpIX-PAMAM G4-OH 
by eletrosmosis, spreading the drug to deep skin’s layers, also reaching the 
receiver solution. Studies in cell culture confirmed the ability of dendrimers to 
increase the penetration of PpIX through the membrane. The complexation 
improved the distribution of PpIX within the cells and significantly increased 
photocytotoxic of the porphyrin. 
 
Keywords: delivery system, dendrimer, protoporphyrin IX, iontophoresis, topical 
photodynamic therapy 
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Introdução 
 
 A administração de fármacos através da pele vem despertando cada vez 

mais o interesse das indústrias farmacêuticas devido às diversas vantagens que 

apresenta. O fármaco veiculado na pele pode ter ação tópica ou transdérmica, 

dependendo das características da formulação. Os novos sistemas de liberação 

de fármacos, como conjugados poliméricos, micro e nanoemulsões, lipossomas, 

cristais líquidos, sistemas micro e nanoparticulados, emulsões múltiplas, entre 

outros, direcionam a liberação do fármaco para um local específico da pele, 

podendo liberá-lo lentamente (liberação sustentada), diminuindo efeitos colaterais 

e, muitas vezes, aumentando sua estabilidade, características essas que 

aumentam a eficácia das formulações cosméticas e dermatológicas (Nessem, 

2001, Paolino et al., 2002). Apesar de todas essas vantagens, uma substância 

para atravessar a pele, e ter ação tópica ou transdérmica, deve se solubilizar e 

difundir-se através da camada mais externa da epiderme, o estrato córneo. Esta 

camada apresenta excelentes propriedades de barreira para a penetração de 

fármacos na pele, o que limita a liberação de um grande número de substâncias 

por esta via.  

 Várias estratégias são utilizadas para contornar essa barreira e aumentar a 

penetração cutânea de fármacos, dentre elas o desenvolvimento de sistemas de 

liberação nanoestruturados, como os dendrímeros, e a aplicação de métodos 

físicos, como a iontoforese, devem ser considerados pois apresentam grande 

interesse para a pesquisa científica desde sua decoberta. 

Os dendrímeros são uma classe especial de polímeros que apresentam 

estrutura muito ramificada e regular. Os dendrímeros de poliamidoamina ou 

PAMAM foram uns dos primeiros a serem sintetizados e são extensivamente 

estudados. Eles são polímeros líquidos ou semi-sólidos, monodispersos, 

ordenados e muito ramificados, que podem apresentar vários tipos de grupos 

funcionais periféricos como aminas, carboxílas ou hidroxilas, os quais aumentam 

com o número de geração (G0, G1, G2, etc.) (Vandamme e Brobeck, 2005). 
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Os dendrímeros de PAMAM têm apresentado potencial interesse como 

sistemas de liberação de fármacos. Sua arquitetura original possibilita a interação 

com fármacos muito ou pouco solúveis em água, formando complexos via 

encapsulamento molecular, com ligações covalentes e não covalentes. A alta 

densidade de cargas superficiais presente, devido à presença dos múltiplos 

grupos ionizáveis na periferia, possibilita também a interação eletrostática com 

diferentes fármacos. Além disso, como cada macromolécula pode interagir com 

várias moléculas do fármaco (dependendo dos grupos superficiais disponíveis), 

pode-se obter complexos com estequiometria diferente da 1:1, o que resulta em 

um maior aumento da solubilidade de substâncias hidrofóbicas, e pode possibilitar 

a melhora da penetração transdérmica delas através de mecanismo semelhante 

ao apresentado pelos complexos com ciclodextrinas (Chauhan, et al., 2003). Para 

finalizar, o controle preciso do tamanho, forma e superfície química dos 

dendrímeros possibilita a obtenção de nanoestruturas mimetizadoras de proteínas 

globulares, micelas e lipossomas (Esfand e Tomalia, 2001; Tomalia et al., 1990; 

DeMatti, et al, 2004 e Kitchens, et al., 2005). 

Existem vários relatos na literatura de princípios ativos que tiveram sua 

atividade biológica melhorada ou modificada quando complexados com 

dendrímeros. Complexos com oligonucleotídeos, por exemplo, aumentam a 

entrada de ácidos nucléicos no citoplasma e no núcleo das células (Tomalia, 1995; 

DeMatti et al., 2004; DeLong, et al., 1997; Yoo, et al., 1999 e Yoo e Juliano, 2000). 

Conjugados de cisplatina, agente anti-neoplásico, com dendrímeros PAMAM, 

levaram a liberação lenta do fármaco, acúmulo de altas concentrações em 

tumores sólidos e baixa toxicidade comparada com a cisplatina livre (Malik, et al., 

1999). Dendrímeros contendo grupos fotoativos para utilização na Terapia 

Fotodinâmica para tratamento de tumores vem sendo sintetizados por diversos 

autores (Azzellini e Ribeiro, 2003; Azzellini, 2000; Nishiyama, et al., 2003). Outros 

trabalhos recentes têm avaliado o potencial dos dendrímeros para a liberação de 

fármacos por via oral, ocular bem como transdérmica (Sakthivel e Toth, 1999, 

Vandamme e Brobeck, 2005 e Chauhan, et al., 2003). 
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A protoporfirina IX (PpIX) é uma substância fluorescente e 

fotodinamicamente ativa que absorve luz na região do ultravioleta e visível. No 

tratamento de tumores por terapia fotodinâmica (TFD), a PpIX acumulada nos 

tecidos é excitada pela presença de luz no comprimento de onda () de 635 nm. 

Na volta para o estado fundamental, algumas moléculas de PpIX reagem com o 

oxigênio presente formando oxigênio singleto (1O2). O 1O2 assim formado parece 

ser o principal agente citotóxico na TFD-PpIX e é então o maior responsável pela 

morte do tecido em tratamento (Trepte et al., 1994). No entanto, ela não é 

administrada topicamente devido a sua alta lipofilia, apresentando dificuldades 

para penetrar na pele. Assim, o desenvolvimento de sistemas de liberação são 

estratégias utilizadas na tentativa de carrear a PpIX para que esta possa atingir as 

camadas mais profundas da pele podendo ser utilizada na TFD tópica do câncer 

de pele. 
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1 Revisão da Literatura 
 

1.1 Terapia Fotodinâmica (TFD) 

A TFD consiste na administração de um agente fotossensibilizante, pelas vias 

sistêmica, tópica ou por injeção intratumoral, seguido de um período de 1-72h 

(dependendo da farmacocinética do agente), para que ocorra seu acúmulo no 

tecido tumoral. As lesões são então expostas à luz no comprimento de onda de 

absorção máxima do agente fotossensibilizante (Figura 1). As interações 

fotoquímicas entre este, a luz e o oxigênio molecular produzem oxigênio singleto 

citotóxico e outras formas de oxigênio ativo, como peróxido, radicais hidroxilas e 

ions superóxidos, resultando em danos para as organelas presentes nas células 

tumorais, o que elimina o tumor. Os principais sítios atingidos pela TFD são 

organelas membranosas, como mitocôndrias, lisossomos e membrana 

citoplasmática (Dahle et al., 1999; Rogers et al., 1991; West, 1989). Desta forma, 

a necrose do tumor pela TFD é gerada pela combinação da morte celular direta, 

oclusão da irrigação sanguínea na área e uma reação inflamatória aguda 

(Vrouenraets et al., 2000). 

 

 

Figura 1: Terapia Fotodinâmica tópica. A) região de câncer de pele, B) aplicação 

do agente fotossensibilizante, C) acúmulo do fármaco no tecido tumoral 

e D) exposição à luz no comprimento de onda de absorção máxima do 

agente fotossensibilizante (adaptada de http://www.photocure.com - 

12/07/2006). 

 

A B C D 
A) D) C) B) 

http://www.photocure.com
http://www.novapdf.com
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A TFD afeta apenas as áreas irradiadas, já que o oxigênio singleto possui 

tempo de meia vida curto, realizando um tratamento sítio específico e não 

invasivo.  

A eficiência da TFD é afetada por vários fatores, incluindo propriedades físico-

químicas do fotossensibilizador, comprimento de onda da luz de ativação, 

profundidade da penetração do feixe de luz no tecido biológico, resposta do tecido 

ao oxigênio singleto, entre outros (Moan et al., 1992). 

Derivados de porfirinas têm sido estudados por décadas como poderosos 

fotossensibilizantes. Um deles, o Photofrin®, já foi aprovado para uso clínico (Detty 

et al., 2004).  

 

1.2 Porfirinas 

As porfirinas (Pp) são uma classe de tetrapirrols que tem atraído a atenção 

dos pesquisadores de todo o mundo devido a sua extensiva aplicação como 

agente fotossensibilizante (Peng et al., 1997). As espécies de porfirina IX como as 

deuteroporfirinas, hematoporfirina IX, derivados de hematoporfirina, mesiporfirina 

IX e a protoporfirina IX (PpIX) são amplamente utilizadas como 

fotossensibilizadores na TFD para o tratamento de câncer (Dougherty, 1989) .  

As propriedades funcionais das porfirinas estão diretamente relacionadas à 

sua estrutura e as suas características físico-químicas. As Pp são substâncias 

lipofílicas que na presença de água tendem a formar agregados. Estes agregados 

interferem na sua reatividade biológica, bem como na sua ação fotodinâmica 

(Melo e Reisaeter, 1986; Dougherty et al., 1978; Moan et al., 1980; kessel e Kohn, 

1980) e nas ligações com as proteínas (Morgan et al., 1980). O aumento da 

concentração de Pp em uma solução aquosa leva a um deslocamento do 

equilíbrio de estruturas monômero-dímero, levando a um aumento de dímeros 

nesta solução. Karns et al. (1979) observaram mudanças na forma da banda de 

absorção Soret das porfirinas na presença de seus dímeros (Karns et al., 1979). 

Brown et al.(1976) e Melo e Resaeter (1986) sugeriram que a formação de micelas 

também pode ocorrer com muitas porfirinas em solução aquosa quando presentes 

em altas concentrações. Esta conclusão foi baseada na observação de mudanças 

http://www.novapdf.com


 Revisão da Literatura_______________________________________________ 7 

súbitas na posição dos picos de absorção Soret de algumas porfirinas com o 

aumento da concentração acima do ponto crítico. Abaixo da concentração crítica 

para formação de micelas um equilíbrio simples de monômero-dímero é proposto 

(Melo e Reisaeter, 1986; Brown et al., 1976). 

Os agregados das porfirinas assumem estruturas que podem ser classificadas 

como tipo J- ou H-, de acordo com a orientação induzida pelas transações dipolo 

dos constituintes da molécula, podendo ser “cabeça-cauda” (tipo J-) ou “cabeça-

cabeça” (tipo H-) como pode ser observado na Figura 2 (Kubat et al., 2005; Akins 

et al., 2006). As posições da banda Soret nos espectros de UV-vis indicam qual o 

tipo de agregado formado. Sendo assim, quando são formados agregados co-

faciais (tipo H-) a banda Soret é deslocada para o azul. Agregados “extremidade 

com extremidade” (agregados J-) desloca esta banda para a região do vermelho 

em relação à absorbância do monômero (Kubat et al., 2005). 

 

Figura 2: Esquema dos arranjos das unidades monoméricas de porfirina, (a) 

dímeros H ( = 90º), (b) dímeros J ( = 0º) e  (c) forte acoplamento das 

unidades de porfirina formando agregado J, (Kubat et al., 2005).  

 
A formação dos agregados de porfirina em soluções aquosas é afetada pela 

estrutura e substituição das respectivas porfirinas, pela força iônica, temperatura e 

pH da solução (Kubat et al., 2005).  

A característica lipofílica, bem como a formação dos agregados em solução 

aquosa dificulta a aplicação tópica das porfirinas na TFD. Assim, a procura por 

sistemas carreadores que possibilitem a administração destes fotossensibilizantes 
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bem como evite a formação dos agregados em soluções aquosa tem sido de 

interesse para o avanço na TFD. 

É importante salientar que o fármaco mais utilizado na TFD não é uma 

porfirina, e sim um precursor da protoporfirina IX (PpIX), o ácido 5-aminolevulínico 

(ALA). O 5-ALA após administração é enzimaticamente convertido em PpIX, uma 

molécula fotossensível e precursora do heme em sua via biossintética. O 5-ALA é 

o primeiro intermediário no ciclo do heme. É formado na mitocôndria pela 

condensação de glicina e succinil CoA, pela ação da enzima ALA-sintase. Após 

várias reações, ocorre a formação da PpIX a qual é convertida em heme pela 

enzima ferroquelatase na presença de ferro. Normalmente a produção de 5-ALA é 

controlada por mecanismo de “feedback” negativo, neste a presença do heme livre 

inibe sua síntese (Divaris et al., 1990; Kennedy & Pottier, 1992 e Szeimies et al., 

1996).  Assim, um excesso de 5-ALA administrado desvia o mecanismo de 

controle deste “feedback” negativo, resultando em um acúmulo intracelular de 

PpIX (Lopez et al., 2004). Como a conversão de PpIX em heme é um processo 

relativamente lento nas células tumorais, os tecidos cancerosos acumulam PpIX 

em concentrações fotossensibilizantes (Divaris et al., 1990; Wolf e Kerl, 1995; 

Dietel et al., 1996 e Szemies et al., 1996). Desta forma, seria muito mais fácil a 

administração direta da PpIX para que não seja necessário todos esses passos de 

penetração cutânea e conversão do precursor pela célula no agente 

fotossensibilizante. No entanto a PpIX não é administrada topicamente devido a 

sua alta lipofilia, apresentando dificuldades para penetrar na pele. Outra barreira 

encontrada para o uso direto da PpIX foi relatado em estudos realizados em 

cultura de células por Ji et al, 2006 e Bronshtein et al., 2006. Esses autores 

observaram que esta, quando administrada exogenamente, tem uma localização 

difusa no citoplasma e na membrana plasmática, diferentemente da PpIX induzida 

pelo ALA, a qual apresenta localização subcelular nas mitocôndrias apresentando 

uma maior efetividade da TFD. Acredita-se que o uso de sistemas de liberação 

contendo PpIX possam aumentar a solubilidade em água da PpIX, melhorando 

sua penetração na pele bem como alterando sua distribuição celular. 
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1.3 Dendrímeros 

Os dendrímeros são uma classe especial de polímeros que apresentam 

estruturas muito ramificadas e regulares. Os dendrímeros de poliamidoamina ou 

PAMAMs (Figura 3) foram uns dos primeiros a serem sintetizados e são muito 

estudados. Estes dendrímeros têm apresentado potencial interesse como 

sistemas de liberação de fármacos.  

 

 
Figura 3: Representação gráfica de dendrímeros PAMAM do núcleo a geração 4 

(Svenson e Tomalia, 2005). 

 

As estruturas dendríticas são chamadas de “moléculas em cascata”, e foram 

primeiramente relatadas por Vögtl e colaboradores (Buhleier et al., 1978). Mais 

tarde, o desenvolvimento das estruturas destas moléculas em conjunto com 

técnicas sintéticas deu origem às grandes estruturas dendríticas (Boas e 

Heegaard, 2004), e esta classe de moléculas foi denominada dendrímeros ou 

polímero em cascata. A palavra dendrímero tem origem grega “dendron” e “meros” 

que significam “árvore” e “parte”, respectivamente (Dykes, 2011).  

Os dendrímeros são, apesar do seu tamanho molecular grande, estruturas 

bem definidas, com baixa polidispersividade quando comparado aos polímeros 

tradicionais. A nível molecular os dendrímeros ramificados resultam em estruturas 

semiglobulares ou globulares, na maioria das vezes com alta densidade funcional 

na superfície. As altas gerações dos dendrímeros ocupam um volume 

hidrodinâmico menor em relação aos polímeros lineares. No entanto, comparados 

às proteínas globulares, os dendrímeros apresentam um alto volume 

hidrodinâmico.  
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As estruturas dendríticas são caracterizadas por “camadas” entre cada ponto 

focal chamado de geração, como pode ser observado nos círculos da Figura 4.  

 

Figura 4: Determinação das gerações de um dendrímero comercial de PAMAM 

(Starbust®): (A) Dendrímero de poliamidoamina (G3), (B) Dendrímero 

poliamidoamina G5 (Boas e Heegaard, 2004). 

O número da geração é definido pelo número de pontos focais que vão do 

núcleo a superfície. O núcleo é muitas vezes denominado geração 0 (G0) não 

apresentando ramificações. Nos dendrímeros de poliamidoamina (PAMAM) os 

compostos intermediários possuem grupos superficiais carboxilatos, os quais são 

denominados dendrímeros de meia geração, por exemplo, G 1.5, G 2.5 (Figura 4). 

 

1.3.1 Estrutura dos dendrímeros e propriedades intrínsecas dos compartimentos  

As estruturas dos dendrímeros crescem conforme os compartimentos surgem, 

e podem ser divididas em três partes: 

- Superfície multivalente com um alto número de sítios reativos em potencial; 

- Ramificações ou “casca exterior” logo abaixo da superfície que são bem 

definidas e protegidas pela superfície externa do dendrímero; 
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- Núcleo, o qual nas gerações altas é protegido pelas ramificações dos 

dendrímeros (Hawker et al., 1993). 

 As três partes do dendrímero podem ser adaptadas para objetivos específicos 

como, por exemplo, carreadores de fármacos. O interior do dendrímero é bem 

adequado para o encapsulamento de moléculas visitantes. As superfícies 

multivalentes das altas gerações dos dendrímeros podem conter um grande 

número de grupos funcionais. Isto torna a superfície dos dendrímeros e as 

ramificações mais suscetíveis a interações com um grande número de espécies. 

 

1.3.2 Síntese química dos dendrímeros 

Os dendrímeros podem ser sintetizados quimicamente por duas formas 

diferentes, divergente ou convergente, como mostra a Figura 5. 

 

 

Figura 5: Estratégia de síntese de dendrímeros; (A) Divergente e (B) Convergente 

(Boas e Heegaard, 2004). 

 
Na estratégia divergente, (Figura 5-A), os dendrímeros são sintetizados 

iniciando do núcleo e aumentam geração por geração. Entretanto, o alto número 

de reações, que são realizadas por moléculas individuais para cada ramificação, 

demanda transformações efetivas na molécula (~99%) o que leva a formação de 

deformidades na estrutura (Boas e Heegaard, 2004). A estratégia convergente 

A) 

B) 
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(Figura 5-B) foi uma alternativa desenvolvida por Hawker e Frechét (Hawker e 

Frekchet, 1990) para minimizar estes possíveis defeitos. Esta estratégia inicia 

pelos grupos terminais em direção ao núcleo, onde os segmentos de dendrímeros, 

denominados de dendrômeros, são ligados entre si. No método convergente 

apenas algumas reações apresentam sítios funcionalizados em cada passo, 

diminuindo os possíveis sítios reativos.  

Cada geração do dendrímero sintetizada pelo método divergente pode ser 

purificada, todavia a purificação dos dendrômeros de gerações mais altas torna-se 

mais difícil, pois aumenta a similaridade do reagente em relação ao produto final 

formado. No entanto, com a purificação após cada passo desta síntese podem ser 

obtidos dendrímeros sem defeitos. 

Pelo método convergente é possível criar estruturas dendriméricas 

assimétricas como, por exemplo, com a união de dois dendrômeros diferentes 

(Wooley et al., 1993; Boas e Heegaard, 2004). 

 

1.3.3 Propriedades físico-químicas dos dendrímeros  

Antecipadamente na história dos dendrímeros foi sugerido que a estrutura 

tridimensional na escala de nanômetros das altas gerações faria desta classe de 

moléculas sintéticas capazes de mimetizar as proteínas (Farin and Avnir, 1991). 

No entanto, em contraste com as proteínas, as quais consistem na “dobra” de 

cadeias polipeptídicas lineares, a arquitetura do interior dos dendrímeros possui 

uma grande extensão formada por ligações covalentes, resultando em uma 

estrutura um pouco menos flexível. Os dendrímeros são em média menos 

compactos que as proteínas e apresentam um número de grupos funcionais na 

superfície maior que as proteínas, mas com massa molecular semelhante (Boas e 

Heegaard, 2004). 

Estudos da dinâmica molecular realizados por diferentes grupos de pesquisa 

mostraram que os dendrímeros da mesma forma que as proteínas, podem se 

adaptar ao meio “diminuindo” ou “estendendo” sua conformação dependendo da 

polaridade, força iônica e pH do solvente. As aminas terminais dos dendrímeros 

PAMAM (dendrímero que possui grupamento amino como grupo terminal) 
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apresentam uma configuração estendida em baixos pHs devido à repulsão 

eletrostática entre as aminas terciárias protonadas do seu interior e as aminas 

primárias da superfície (Figura 6) (Boas e Heegaard, 2004). 

 

 

Figura 6: Alterações conformacionais causadas na estrutura de um dendrímero 

PAMAM com grupamentos terminais amino com o aumento do pH. (A) 

Estrutura tridimensional, (B) Estrutura bidimensional (Boas e Heegaard, 

2004). 

Em pH> 9 a dobra dos grupos superficiais em direção a região interna do 

dendrímero PAMAM ocorre pela formação de pontes de hidrogênio entre as 

aminas terciárias protonadas e as aminas primárias superficiais, resultando em 

uma estrutura densa (Chen et al., 2000). Desta forma, concluiu-se que as 

mudanças conformacionais relacionadas ao pH são dependentes da natureza dos 

grupos carregados na superfície dos dendrímero (Boas e Heegaard, 2004). 

A polaridade do solvente influencia muito na estrutura tridimensional dos 

dendrímeros e tem sido objeto de discussão. Estudos teóricos e experimentais 

A) 

B) 
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com dendrímeros PAMAM com grupamentos amina superficiais mostram que 

estes dendrímeros quando dispersos em solvente apolar tendem a formar 

interações intramoleculares (por exemplo, pontes de hidrogênio) gerando um 

aumento na densidade molecular na região do núcleo do dendrímero e 

conseqüentemente, baixa densidade molecular na superfície. Em solventes 

polares, as ramificações do dendrímero estão solvatadas e a densidade molecular 

na sua superfície aumenta (Ballauff, 2001; Boas e Heegaard, 2004). Sendo assim, 

o microambiente influência no limite de difusão entre as moléculas do solvente no 

dendrímero, ou seja, os dendrímeros dissolvidos em solventes polares, como a 

água, podem ter um interior muito apolar (micela unimolecular) permitindo que 

moléculas orgânicas de baixa polaridade sejam encapsuladas ou carreadas em 

um meio aquoso. Assim, as propriedades dos dendrímeros tornam esta classe de 

moléculas capazes de carrear substâncias bioativas com diferentes características 

(Boas e Heegaard, 2004). 

 

1.3.4  Propriedades dos dendrímeros como sistemas carreadores 

Uma das maiores vantagens dos dendrímeros como sistemas carreadores é a 

possibilidade de desenhá-los e sintetizá-los para aplicações específicas.  

A arquitetura original dos dendrímeros de PAMAM possibilita a sua interação 

com fármacos muito ou pouco solúveis em água, formando complexos via 

encapsulamento molecular, com ligações covalentes e não covalentes. A alta 

densidade de cargas superficiais presente, devido aos múltiplos grupos ionizáveis 

na periferia, possibilita também a interação eletrostática com diferentes fármacos 

(Figura 7). Além disso, como cada macromolécula pode interagir com várias 

moléculas do fármaco (dependendo dos grupos superficiais disponíveis), pode-se 

obter complexos com estequiometria diferente da 1:1, o que resulta em um maior 

aumento da solubilidade de substâncias hidrofóbicas, que pode possibilitar a 

melhora da penetração transdérmica delas através de mecanismo semelhante aos 

apresentados pelos complexos com ciclodextrinas (Chauhan et al., 2003). 
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Figura 7: Propriedades intrínsecas e extrínsecas da estrutura dos dendrímeros 

(Bai et al., 2006). 

Existem vários relatos na literatura de princípios ativos que apresentaram sua 

atividade biológica melhorada ou modificada quando complexados com 

dendrímeros. Complexos com oligonucleotídeos, por exemplo, aumentam a 

entrada de ácidos nucléicos no citoplasma e no núcleo das células (Svenson e 

Tomalia, 2005; Yoo et al., 1999; Yooe Juliano, 2000; deLong et al., 1997). 

Conjugados de cisplatina, agente anti-neoplásico, com dendrímeros PAMAM, 

levaram a liberação lenta do fármaco, acúmulo de altas concentrações em 

tumores sólidos e baixa toxicidade comparada com a cisplatina livre (Malik et al., 

1999).  

Dendrímeros contendo grupos fotoativos para utilização na Terapia 

Fotodinâmica para tratamento de tumores vem sendo sintetizados por diversos 

pesquisadores (Nishiyama et al., 2003; Azzellinni e Ribeiro, 2003). Outros 

trabalhos recentes têm avaliado o potencial dos dendrímeros para a liberação de 

fármacos por via oral, ocular, transdérmica e tópica (Sakthivel et al., 1999; 

Vandamme e Brobeck, 2005; Chauhan et al., 2003; Venuganti e Perumal, 2008; 

Jevprasesphant et al., 2004). 
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O uso dos dendrímeros como promotor de absorção na liberação transdérmica 

de fármacos vem sendo explorado (Wang, et al.2003, Cheng et al.2006, Ventaka, 

et al., Chauhan, et al., 2003). Segundo a literatura os dendrímeros atuam 

aumentando a solubilidade de fármacos lipofílicos (Chauhan, et al., 2003 ; Cheng 

et al., 2006), bem como alguns trabalhos mostram que dendrímeros catiônicos 

interagem com a pele desorganizando-a de forma que permita a penetração do 

fármaco (Cheng, et al., 2006 ; Venkata, et al., 2009). 

Além da utilização de sistemas de liberação de fármacos, métodos físicos 

também podem ser empregados concomitantemente para controlar e aumentar a 

penetração de fármacos na pele ou através dela. A associação de diferentes 

mecanismos de ação vem despertanto o interesse de alguns grupos de pesquisa 

(Dahlan, et al., 2009; Essa, et al., 2004; Fang, et al., 1999; Badkar, et al., 1999) a 

fim de obter uma ação sinérgica que possibilite um maior exito na aplicação 

transdérmica de fármacos. Um dos métodos físicos mais estudados e utilizados é 

a iontoforese. 

 

1.4 Aplicação de iontoforese para aumentar a permeabilidade de fármacos 
através da pele 

 
O termo iontoforese refere-se à introdução de espécies iônicas dentro do 

corpo, pela aplicação de um potencial elétrico, para fins terapêuticos. A primeira 

investigação quantitativa de liberação iontoforética de fármacos relatada foi feita 

por LeDuc em 1907 (Phipps et al, 1988). LeDuc demonstrou que os íons de 

estriquinina e cianida eram transferidos para dentro da pele de coelhos pela ação 

de uma corrente elétrica contínua e comprovou que essa transferência era pólo 

orientada, ou seja, dependia da polaridade do íon e do eletrodo sob o qual era 

colocado (Banga & Chie, 1988).  Desde então, uma variedade de fármacos, como 

pilocarpina, lidocaína, dexametasona, insulina, têm sido administradas 

topicamente e com o auxílio da iontoforese (Phipps et al., 1988).  

As vantagens da iontoforese incluem (a) aumento significativo na 

permeação transdérmica, especialmente para substâncias polares; (b) controle 
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preciso da quantidade de fármaco permeada, tanto que diferentes perfis de 

liberação podem ser monitorados, atendendo assim a necessidades específicas 

de cada paciente; (c) processo não invasivo e considerado seguro (Mudry et al., 

2006), sem riscos de infecções ou danos, além de ser uma importante alternativa 

para a administração endovenosa (Singh et al., 1996). 

A aplicação da iontoforese consiste na passagem de uma corrente elétrica 

fraca (~0,5 mA/cm2) por uma solução eletrolítica contendo o fármaco em contato 

com a pele. Um eletrodo-terra colocado em qualquer lugar do corpo completa o 

circuito elétrico (Aulton, 2005). A iontoforese é baseado no princípio geral da 

eletricidade, de que cargas iguais se repelem e cargas opostas se atraem. Assim, 

para a penetração através da pele de uma substância carregada negativamente, 

esta é colocada em contato com um eletrodo negativo, onde, na presença de 

corrente elétrica ocorrerá repulsão entre ela e o eletrodo, com conseqüente 

entrada desta na pele. O mesmo ocorre com íons carregados positivamente, 

colocados em contato com eletrodos positivos. O transporte de moléculas neutras 

ou sem carga também pode ser facilitado pela iontoforese (Singh et al., 1996).  

Desta forma, o transporte das moléculas carregadas é dirigido 

primeiramente por repulsão elétrica do eletrodo motriz. No entanto, moléculas 

polares neutras também podem ser liberadas por um fluxo de água convectivo 

induzido pela corrente, denominado de eletrosmose (Aulton, 2005). Além disso, a 

corrente elétrica induz um fenômeno estrutural secundário e a mudança de 

permeabilidade da pele (Jadoul et al., 1999).  

A eletrosmose refere-se ao fluxo de um volume de solvente e 

movimentação de cargas quando uma diferença de potencial elétrico é aplicada na 

pele. O termo eletrosmótico deriva do fato de que, sobre a influência da corrente 

elétrica, a pele favorece o transporte do Na+
 sobre o Cl- devido à 

permesseletividade desta membrana. Isto é, a pele possui ponto isoelétrico de 

aproximadamente 4,0–4,5 e, acima desta faixa de pH, os grupos carboxilatos 

associados a resíduos de aminoácidos presentes na membrana encontram-se 

ionizados. Portanto, a pele se encontra carregada negativamente quando em 

contato com uma solução com pH fisiológico, favorecendo o transporte de cátions 
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e dificultando o de ânions. Vários autores demonstraram que o número de 

transporte do Na+
 através da pele humana in vitro, em pH 7,4, é quase o dobro do 

número de transporte do Cl- (Bath, et al., 2000; Gratieri, et al., 2008). 

Sendo assim, a aplicação de um campo elétrico através da pele, favorece o 

movimento de íons no sentido do ânodo para o cátodo, na tentativa de neutralizar 

as cargas negativas desta membrana. Estes íons, ao se movimentarem, levam 

consigo um volume de solvente e este impulso é transferido para as moléculas 

neutras presentes no sistema. Portanto, o fluxo de solvente ou fluxo eletrosmótico 

faz com que moléculas neutras possam ser liberadas por iontoforese através do 

ânodo e os cátions se beneficiem desta segunda força adicional à eletrorrepulsão 

(Cullander, et al., 1991; Gratieri, et al., 2008) 

De maneira geral, a mobilidade elétrica de uma molécula é inversamente 

proporcional ao seu tamanho e, pelo fato de moléculas grandes também serem 

levadas pelo fluxo de solvente, aproveitando-se das vias de baixa resistência do 

tecido, a eletrosmose desempenha papel fundamental na permeação cutânea de 

macromoléculas (Abla, et al., 2005; Cazáres-Delgadillo, et al., 2007; Pikal, M.,J., 

2001). 

Taveira e colaboradores (2009) avaliaram a contribuição do fluxo 

eletrosmótico no eletrotransporte da doxorrubicina com o uso de um gel não iônico 

(hidroxietilcelulose) e um catiônico (quitosana) e constataram que o fluxo 

eletrosmótico foi drasticamente reduzido quando o fármaco foi incorporado em um 

gel catiônico, isto porque a iontoforese aumentou a penetração do polímero de 

quitosana, neutralizando as cargas negativas da pele responsáveis pelo fluxo 

eletrosmótico do ânodo em direção ao cátodo em pH fisiológico, diminuindo assim, 

a contribuição deste fluxo na permeação do fármaco. Este estudo evidencia a 

influência da iontoforese não só no aumento da penetração de fármacos, mas 

também na penetração de componentes da formulação. 

Estudos confirmam o aumento da penetração de fármacos por iontoforese 

quando comparada ao transporte passivo isolado. Curdy et al (2000), relatam 

maior penetração de piroxicam por iontoforese em relação à difusão passiva, 

independente do tempo de aplicação. Além disso, outros autores também 
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verificaram que a iontoforese aumenta a penetração tópica e transdérmica de 

fármacos. Chesnoy et al. (1999) demonstraram que a iontoforese aumentou o 

transporte do fármaco catiônico cloridrato de propranolol no estrato córneo 

humano. Hirvonen et al (1998) demonstraram a permeação de polipetídeos e a 

influência dos mecanismos de eletrorrepulsão e eletrosmose na sua liberação.   

A iontoforese também tem sido estudada para melhorar a eficácia tópica e 

local, de diversas substâncias. Bose et al. (2001) exploraram a liberação 

iontoforética do cloridrato de buprenorfina incorporada em microesferas através da 

epiderme humana e observaram que o fluxo do fármaco foi aumentado pela 

iontoforese. Lopez et al. (2001) realizaram a iontoforese do ácido aminolevulínico 

(ALA) e verificaram um aumento no fluxo do fármaco comparado à difusão 

passiva. A iontoforese de uma série de ésteres do ALA carregados positivamente 

também foi realizada. Os autores observaram um fluxo iontoforético 50 vezes 

maior para o metil-ALA (Lopez, et al., 2003).  

1.4.1 Dispositivo iontoforético e reações eletroquímicas  

Um dispositivo iontoforético é composto por uma fonte de energia e dois 

compartimentos com eletrodos. A fonte de energia pode ser uma bateria ou um 

controlador eletrônico. Este expande a capacidade do dispositivo iontoforético, 

pois permite regular a intensidade e freqüência da corrente elétrica de acordo com 

a demanda. Desta forma, pode controlar de forma precisa o perfil de liberação do 

fármaco (Tapper, 1989). A maioria dos dispositivos disponíveis no comércio 

funciona com uma corrente elétrica contínua e unidirecional. A formulação com 

fármaco (D+A-) contendo a molécula ionizada (D+) é colocada no compartimento 

com eletrodo de mesma carga, por exemplo, um fármaco carregado positivamente 

em pH fisiológico, como a lidocaína, é colocado no compartimento anódico 

(positivo). O compartimento do eletrodo oposto é colocado em outro local distante 

da pele (Gratieri et al., 2008).  

Quando a corrente é aplicada, o campo elétrico induz um direcionamento nos 

íons presentes: cargas positivas no compartimento anódico movem-se em direção 

ao cátodo, enquanto os ânions movem-se em direção oposta (Kalia et al, 2004). O 

par de eletrodos mais utilizados na iontoforese é o de Ag/AgCl. As reações 
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eletroquímicas no ânodo (eletrodo de Ag) necessitam da presença de íons Cl-. 

Esses íons reagem com a prata e formam cloreto de prata, que, por sua baixa 

solubilidade em meio aquoso é simultaneamente depositado na superfície do 

eletrodo liberando um elétron. Na tentativa de manter a eletroneutralidade no 

ânodo, ou um cátion move-se para fora do compartimento em direção a pele, ou 

um ânion deixa a pele e move-se em direção ao compartimento anódico. Já no 

cátodo (eletrodo de AgCl), o cloreto de prata é reduzido com a chegada de 

elétrons da fonte de energia e há formação de Ag, que permanece depositada no 

eletrodo, e libera íons Cl- para a solução. Novamente, a neutralidade elétrica deve 

ser mantida, ou com a entrada de cátions da pele, ou com a perda de um ânion 

(Figura 8) (Kalia et al, 2004; Chang et al., 2000).  

 

Figura 8: Representação esquemática da movimentação de íons e as reações   

                eletroquímicas durante a iontoforese (adaptado de Kalia et al., 2004).  

 
A presença obrigatória de íons Cl- no compartimento anódico leva 

usualmente a diminuição da liberação do fármaco. Isso ocorre, pois sais 
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comumente usados para produzir Cl- também levam a produção de íons Na+, os 

quais competem efetivamente com o fármaco pela corrente elétrica (Kalia et al., 

2004).  

A Figura 9 também apresenta os movimentos dos íons na pele durante a 

iontoforese. Sobre a influência da corrente, os íons biológicos (X-) que são os 

chamados cloros primários, viajam da pele para o compartimento do ânodo. Os 

ânions do cátodo são repelidos para a pele, enquanto que os íons biológicos (M+) 

como o Na+ e K+, vão da pele para o cátodo. O fármaco carregado positivamente 

(D+), sobre a influência do campo elétrico, migra para dentro da pele. A taxa de 

transporte de íons através da pele é proporcional a magnitude da corrente elétrica 

aplicada (Subramony et al, 2006). Dependendo de várias características, como as 

propriedades físico-químicas do fármaco, a intensidade da corrente elétrica e as 

interações químicas existentes entre fármaco e pele, a substância submetida à 

iontoforese pode ficar retida no estrato córneo, na epiderme, na derme e / ou 

atingir a corrente sanguínea. 

 

Figura 9: Fluxo de íons na pele durante a iontoforese (Subramony et al., 2006). 

  

1.4.2 Dispositivos comerciais iontoforéticos  

Atualmente, os dispositivos comercialmente disponíveis para liberação 

iontoforética são os da Iomed Inc (Salt Lake City, UT), Empi Corporation (St. Paul, 
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MN) e Travanti Pharma Inc. (St. Paul, MN). Estes sistemas são vendidos sem os 

fármacos, e é necessário adicionar a solução com fármaco ao reservatório antes 

do tratamento. O IontoPatch®  (Travanti Pharma Inc.) possui uma bateria que é 

descartada junto com o dispositivo iontoforético (Figura 10). A desvantagem 

destes dispositivos está na falta de padronização e otimização da solução quando 

é colocada em contato com o eletrodo, podendo acarretar em baixa eficiência de 

corrente e, conseqüentemente, baixa liberação do fármaco.  

 

Figura 10: Dispositivo iontoforético IontoPatch® (www.iontopatch.com – 

20/11/2010). 

 
A Vyteris, Inc (Fair Lawn, NJ) (Figura 11) recebeu em 2004 a aprovação do 

New Drug Applications (NDA) para colocar no mercado um sistema de liberação 

iontoforética de lidocaína, para anestesia local. Além destes, existe ainda um 

dispositivo capaz de detectar hipoglicemia e hiperglicemia ao extrair a glicose da 

pele com o auxílio de corrente elétrica, chamado Glucowatch®, criado pela Cyguns 

Inc. (Redwood City, CA) e a disposição no mercado desde 1999 (Subramony et 

al., 2006).  

http://www.iontopatch.com
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Figura 11: Vyteris Inc. LidoSite™ sistema tópico. Sistema de liberação 

iontoforética de lidocaína para anestesia local (Subramony et al., 2006).  

 
 Este trabalho tem como objetivo obter e caracterizar complexos de 

dendrímeros PAMAM contendo a PpIX e avaliar a penetração cutânea e a 

fotocitotoxicidade destes complexos na presença e ausência de iontoforese.  

 

A PpIX é uma substância endógena, fotossensível, com custo inferior ao 5-

ALA (precursor da PpIX aprovado pelo FDA para a TFD). No entanto, ela não é 

administrada topicamente devido a sua alta lipofilia, apresentando dificuldades 

para penetrar na pele. Outra barreira encontrada para o uso direto da PpIX foi 

relatado em estudos realizados em cultura de células por Ji et al, 2006 e 

Bronshtein, et al., 2006. Esses autores observaram que esta, quando administrada 

exogenamente, tem uma localização difusa no citoplasma e na membrana 

plasmática, diferentemente da PpIX induzida pelo 5-ALA, a qual apresenta 

localização subcelular nas mitocôndrias apresentando uma maior efetividade da 

TFD. Acredita-se que os dendrímeros contendo PpIX melhorar a distribuição 

celular da PpIX além de  aumentar a solubilidade em água, melhorando sua 

penetração na pele da mesma maneira que complexos de ciclodextrina fazem com 

substâncias hidrofóbicas (Chauhan et al., 2003). Ou seja, o dendrímero transporta 
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as moléculas de PpIX “solúveis” para a superfície da pele, onde elas particionam 

para dentro do estrato córneo. A aplicação da iontoforese pode aumentar a 

penetração do sistema na pele e alterar a localização subcelular da PpIX. 

http://www.novapdf.com


Conclusão_____________________________________________________ 25 

2 Conclusão 
 

 A metodologia analítica desenvolvida mostrou-se adequada para a 

quantificação da PpIX em solução aquosa. 

 

 Os estudos de solubilidade em meio aquoso tamponado contendo NaCl 

mostraram que o dendrímero PAMAM G4.5 foi o que solubilizou a maior 

quantidade de PpIX seguido do PAMAM-OH G4> tampão HEPES >PAMAM 

G4. As principais interações formadas entre os dendrímeros estudados e a 

PpIX parecem ser hidrofóbicas ou pontes de hidrogênio. 

 

 Os dendrímeros PAMAM em solução aquosa pH 7 solubilizaram maior 

quantidade de PpIX comparados à solução aquosa pH 4. 

 

 O NaCl diminuiu a solubilidade da PpIX em solução aquosa contendo 

dendrímeros PAMAM. 

 

 A PpIX na presença dos dendrímeros PAMAM G4, G-4.5 e G4-OH 

apresentaram perfil de solubilidade tipo BI para o dendrímero PAMAM G4 e 

BS para os dendrímeros PAMAM G-4.5 e G4-OH. 

 

 O complexo sólido PpIX-PAMAM G4-OH possui 1,73 vezes mais PpIX 

comparado ao complexo PpIX-PAMAM G-4.5. 

 

 Os espectros de absorbância e fluorescência dos complexos PpIX-PAMAM 

G-4.5indicam a presença de agregados. 

 

 A complexação da PpIX com os dendrímeros não alterou o potencial zeta 

dos dendrímeros e os complexo PpIX G4-OH apresentou 13,2nm e o 

complexo PpIX-PAMAM G-4.5 possui duas populações uma com 31 e a 

outra com 391 nm. 
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 Os complexos sólidos PpIX-dendrímero PAMAM foram caracterizados por 

análise espectroscópica de infravermelho transformada de Fourrier ; 

 
 
 Nos estudos in vitro de permeação cutânea passiva e iontoforética do 

complexo PpIX-PAMAM G4-OH e PpIX-PAMAM G-4.5 contendo 0,1% de 

PpIX pode-se observar que o complexoPpIX-PAMAM G4-OH promoveu a 

melhor permeação cutânea após iontoforese anódica devido à eletrosmose, 

permitindo que a PpIX atinja as camadas mais profundas da pele, sendo 

quantificado no receptor da célula de difusão; 

 

 Nos estudos de cultura de células os complexos PpIX-PAMAM não 

apresentaram citotoxicidade na ausência de luz para as células A431. 

 

 A fotocitotoxicidade do complexo PpIX-PAMAM G-4.5 foi semelhante ao 

complexo PpIX-PAMAM G4-OH para as células A431 sendo ambos mais 

fotocitotóxicos comparados a PpIX não complexada. E a iontoforese 

aumentou significativamente  a fotocitotoxicidade da PpIX livre ou 

complexada sendo maior para a PpIX complexada com o dendrímero 

PAMAM G4-OH seguido da PpIX-PAMAM G-4.5 e PpIX livre 

respectivamente. 

 
 Avaliou-se a localização celular da PpIX em solução livre e presente nos 

complexos em células A 431 e observou-se que esta encontra-se presente 

no citoplasma das células e com maior intensidade de fluorescência quando 

presente nos complexos PpIX-PAMAM comparados a solução aquosa; 

 

 

Os complexos de PpIX obtidos com dendrímeros PAMAM aumentaram a 

penetração cutânea e celular da PpIX levando a um aumento da sua 

fotocitotoxicidade podendo este sistema de liberação nanoparticulado contribuir 

para a TFD.
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