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RESUMO 
 

CAROLLO, A.R.H. Desenvolvimento de nanodispersões de fase líquido-
cristalina para a liberação cutânea da associação de complexo nitrosilo de 
rutênio e protoporfirina IX na terapia fotodinâmica do câncer de pele. 2011. 138 
f. Tese (Doutorado) Faculdade de Ciências Farmacêuticas de Ribeirão Preto - 
Universidade de São Paulo, Ribeirão Preto, 2011. 
 
 O óxido nítrico (NO) é um versátil agente biológico, atuando em diversas partes 
do organismo, tais como cérebro, artérias, sistema imunológico, fígado e pulmões. Sua 
natureza radicalar lhe confere grande reatividade e versatilidade, tornando o 
entendimento de sua bioquímica um desafio. A molécula de NO tende a reagir 
rapidamente com alguns metais de transição, formando compostos estáveis 
denominados complexos nitrosilos, os quais podem ser utilizados como fonte geradora 
de óxido nítrico. A liberação de NO a partir de complexos nitrosilos pode ocorrer por 
redução química, eletroquímica e fotoquímica. No presente trabalho foi estudada a 
obtenção, caracterização e permeação cutânea de um complexo nitrosilo de rutênio, o 
trans-[RuCℓ(cyclam)(NO)]Cℓ2 (cyclam-NO), que associado ao fotossensibilizador 
protoporfirina IX, possui a peculiaridade de absorver na região do visível, podendo então 
ser aplicados na terapia fotodinâmica (TFD) para tratamento de câncer de pele. A 
mistura dos compostos foi incorporada em nanodispersões de cristais líquidos, de fase 
cúbica (DFC) e de fase hexagonal (DFH), e sua penetração/permeação in vitro em pele 
de modelo animal foi avaliada, assim como o comportamento fotoquímico do sistema, no 
que se refere à liberação de NO, visando uma futura aplicação em TFD. A atividade 
citotóxica dos compostos isolados e em mistura foi avaliada frente às linhagens B16F10 
e Melan-A, na ausência e presença de luz, mostrando maior atividade da mistura dos 
compostos quando irradiados em 630 nm. Foram construídos diagramas de fase binário 
e ternário e, a partir destes, foram escolhidas as formulações a serem estudadas. Estas 
formulações foram caracterizadas por microscopia de luz polarizada e difração de raios-
X e foram avaliados o tamanho médio de partícula e o índice de polidispersividade das 
nanodispersões obtidas e sua estabilidade por turbidimetria. Também foi analisada a 
liberação de oxigênio singlete e de NO a partir dos compostos em solução e destes 
incorporados nas formulações. Foi desenvolvido e validado um método analítico por 
cromatografia líquida de alta eficiência para a quantificação simultânea dos compostos 
nos experimentos. A liberação dos compostos a partir das formulações usando 
membrana de acetato de celulose também foi avaliada, sendo possível detectar apenas 
o cyclam-NO. O estudo da eficiência de encapsulação mostrou que cerca de 70% da 
quantidade adicionada dos compostos foi incorporado na DFC e cerca de 80% na DFH. 
Os experimentos in vitro de permeação e retenção dos compostos em pele de orelha de 
porco mostraram aumento significativo da concentração dos compostos, comparado a 
controles contendo os mesmos em PEG. A DFH promoveu um aumento na 
concentração de PpIX no estrato córneo (EC) de 2,6 vezes e na epiderme+derme se EC 
([E+D]) de 3,4 vezes, e para o cyclam-NO de 2,7 vezes no EC e 2,4 vezes na [E+D]. Já 
a DFC aumentou em 1,6 vezes a quantidade de PpIX no EC e 1,9 vezes na [E+D] e em 
4,6 vezes a quantidade de cyclam-NO no EC e em 2,0 vezes na [E+D]. Os resultados 
obtidos permitem sugerir que estes sistemas são adequados para utilização como 
potenciais carreadores para a associação cyclam-NO e PpIX na TFD do câncer de pele 
e que esta associação apresentou efeito sinérgico, sendo mais eficiente que a utilização 
de apenas um dos compostos.  
Palavras-chave: complexos nitrosilos de rutênio; óxido nítrico; terapia fotodinâmica; 
protoporfirina IX; nanodispersões de cristal líquido. 
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ABSTRACT 
 

CAROLLO, A.R.H. Development of liquid-crystaline nanodispersions for topical 
delivery of the association of nitrosyl ruthenium complex and protoporphyrin 
IX in photodynamic therapy of skin cancer. 2011. 138 f. Tese (Doutorado) 
Faculdade de Ciências Farmacêuticas de Ribeirão Preto - Universidade de São 
Paulo, Ribeirão Preto, 2011. 

 

Nitric oxide (NO) is a versatile biological agent, acting in several parts of the body 
such as brain, arteries, immune system, liver and lungs. Its radical nature gives great 
versatility and reactivity, making the understanding of its biochemical a challenge. The 
NO molecule tends to react quickly with some transition metals, forming stable 
compounds called nitrosyl complexes, which can be used as a source of nitric oxide. NO 
release from nitrosyl complexes can occur by chemical, electrochemical or 
photochemical reduction. In this work, the acquisition, characterization and permeation of 
a nitrosyl ruthenium complex, trans-[RuCℓ(cyclam)(NO)]Cℓ2 (cyclam-NO), which 
associated with the photosensitizer protoporphyrin IX, has the peculiarity of absorbing in 
the visible region, and could then be applied in photodynamic therapy (PDT) for 
treatment of skin cancer, were studied. The mixture of compounds was incorporated into 
liquid crystal nanodispersions, cubic (DFC) and hexagonal (DFH) phases, and its 
penetration/permeation in vitro in an animal model skin was evaluated, as well as the 
photochemical behavior of the system, with regard to NO release, seeking a future 
application in PDT. The cytotoxic activity of the compounds alone and in combination 
was evaluated against the B16F10 and Melan-A cell lines, in the absence and in the 
presence of light. Binary and ternary phase diagrams were constructed, and from these, 
the formulations to be studied were chosen. These formulations were characterized by 
polarized light microscopy and X-ray diffraction and were evaluated for particle size and 
polydispersity index of nanodispersions obtained and their stability by turbidimetry. Also, 
the release of singlet oxygen and NO from the compounds in solution and incorporated 
in the formulations was discussed. An analytical method using high efficiency liquid 
chromatography was developed and validated for simultaneous quantification of 
compounds in the experiments. The release of compounds from formulations using 
cellulose acetate membrane was evaluated, and only the cyclam-NO could be detect. 
The study of the encapsulation efficiency showed that about 70% of the added amount of 
the compounds was incorporated in the DFC and approximately 80% in DFH. In vitro 
permeation and retention experiments of the compounds in pig ear skin were performed, 
showing a significant increase in the concentration of the compounds in the skin layers, 
compared to controls containing compounds in polyethylene glycol. The DFH promoted 
an increase in the concentration of PpIX in the stratum corneum (EC) of 2.6 times and in 
the epidermis + dermis without EC ([E + D]) of 3.4 times, and the cyclam-NO by 2.7 
times for EC and 2.4 times in the [E + D]. DFC already increased by 1.6 times the 
amount of PpIX in EC and 1.9 times at the [E+D] and 4.6 times the amount of cyclam-NO 
in EC and 2.0 times in the [E + D]. The results may suggest that these systems are 
suitable for use as potential carriers for the association of cyclam-NO and PpIX for use in 
skin cancer PDT and that this association showed a synergistic effect, being more 
efficient than the use of only one of the compounds. 

 
Key words: nitrosyl ruthenium complexes, nitric oxide, photodynamic therapy, 

protoporphyrin IX; liquid crystal nanodispersions. 
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Figura 56 – Cromatograma do cyclam-NO por CLAE-DAD, coluna C18 fase normal, 
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Figura 60 – Cromatograma do cyclam-NO por CLAE-DAD, coluna C-18 Gemini 
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A radiação solar, especialmente a UVB, é reconhecidamente carcinogênica 

para o homem e constitui a principal causa do aparecimento de neoplasmas 

cutâneos (Green et al., 1999; Woodhead; Setlow; Tanaka, 1999). 

Embora o câncer de pele seja o tipo de câncer mais freqüente, correspondendo 

a cerca de 25% de todos os tumores malignos registrados no Brasil, quando 

detectado precocemente apresenta altos percentuais de cura. Como a pele é um 

órgão heterogêneo, esse tipo de câncer pode apresentar neoplasias de diferentes 

linhagens. Os mais freqüentes são o carcinoma basocelular e o carcinoma 

epidermóide, também chamados de câncer de pele não melanoma. O câncer de 

pele com origem nos melanócitos é denominado de câncer de pele melanoma, e, 

embora seja o menos freqüente, é o tipo mais grave da doença, devido a sua alta 

probabilidade de metástase (Inca, 2010). 

Um tratamento seletivo e não-invasivo, a Terapia Fotodinâmica (TFD), tem sido 

introduzido clinicamente, tanto para a visualização do tumor (fotodetecção), como 

para a destruição local de tumores malignos e lesões pré-malignas. A TFD pode ser 

utilizada na pele e em outros órgãos que possam ser alcançados pela luz. 

A TFD consiste basicamente na administração intratumoral, sistêmica ou tópica 

de agentes fotossensibilizadores, que se acumulam no tecido tumoral. Aplica-se, 

então, luz em um comprimento de onda adequado, levando à necrose do tecido 

tumoral. 

A TFD precisa de três elementos para seu sucesso: um agente 

fotossensibilizador, luz e oxigênio molecular. A maior parte dos trabalhos 

desenvolvidos, tanto experimental como clinicamente, tem como objetivo garantir a 

existência de fotossensibilizador e de luz em quantidades suficientes no tecido alvo 

no momento do tratamento. Embora a TFD seja absolutamente dependente da 

presença de oxigênio, o controle de seus níveis é muito difícil (Van Den Akker, 

2003). Assim, a procura por novos compostos capazes de liberar outras espécies 

reativas, como o óxido nítrico (NO), para uso na TFD, tem aumentado nos últimos 

anos. 

Entre os efeitos benéficos relacionados para o NO estão a destruição de muitos 

agentes patógenos e de células tumorais (Nathan; Hibbs, 1991; Nathan, 1992). Polte 

e cols (1997) demonstraram que o NO também exerce efeito citoprotetor, mantendo 

a integridade da parede vascular, indicativo do potencial efeito anti-inflamatório e 

anti-aterogênico.  



4 
 

O uso concomitante de compostos liberadores de NO e fotossensibilizadores 

foi relatado por alguns autores (Cicillini et al., 2009; Maranho et al., 2009), com 

resultados preliminares em culturas de células muito satisfatórios.  

Assim, o desenvolvimento de formulações que melhorem a penetração tópica e 

transdérmica do fármaco no tecido alvo e a utilização de compostos capazes de 

liberar novas espécies reativas além do oxigênio singlete, constituem estratégias 

interessantes para a otimização da TFD tópica do câncer de pele. 

 

1.1. Pele 
 

A pele constitui uma via potencial de aplicação de fármacos devido a seu fácil 

acesso e sua grande superfície. Representa o órgão mais extenso do corpo, 

cobrindo uma superfície de aproximadamente 1,73m2 sendo irrigada por 1/3 do 

sangue, além de corresponder a 5% do peso corporal (Barry, 1983; Chien, 1992). 

A pele é composta principalmente de duas partes: a face externa, que 

corresponde à epiderme, e a face interna, à derme (Figura 1). A derme possui 

espessura média de 2 a 4 mm, sendo constituída de uma matriz de proteínas 

fibrosas imersas num tecido coloidal amorfo. Apresenta-se rica em capilares 

sanguíneos, canais linfáticos e terminações nervosas, além de conter os segmentos 

inferiores das glândulas sebáceas e folículos pilosos. A epiderme tem uma estrutura 

multilamelar, que representa os diferentes estágios de diferenciação celular. A 

epiderme viável é subdividida em quatro partes: estrato lúcido, estrato granuloso, 

estrato espinoso e estrato germinativo e contém queratinócitos em vários estágios 

de diferenciação, assim como melanócitos, células de Langerhans (importantes no 

reconhecimento de antígenos e resposta imune) e células de Merkel (envolvidas na 

percepção sensorial) (Asbill; Michniak, 2000). Subindo a partir da camada basal 

proliferativa para a camada mais externa, as células mudam de uma forma 

ordenada, de células metabolicamente ativas e que se multiplicam para células 

densas, mortas funcionalmente e queratinizadas, isto é, corneócitos. Estas últimas 

células são envolvidas por bicamadas lipídicas multilamelares e constituem a 

camada mais externa da epiderme, de 10 a 20 μm, chamada estrato córneo (EC) 

(Barry, 1983) 
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Figura 1 - Estrutura do tegumento (http://www.afh.bio.br/sentidos/sentidos10.asp) 

 

A pele serve como uma barreira física e química, protegendo o organismo da 

invasão de microorganismos, da perda de água e da radiação solar, além de ser 

responsável pelo tato, pela regulação da temperatura corporal e pela produção de 

vitamina D. Consequentemente, a pele, em particular, a camada córnea, forma uma 

barreira efetiva para a permeação de fármacos (Asbill; Michniak, 2000). Uma simples 

demonstração disto ocorre quando a camada mais externa é retirada com fita 

adesiva: a permeabilidade para água e outros compostos aumenta drasticamente 

(Scheuplein; Blank, 1971). As propriedades de barreira são baseadas na 

composição dos lipídeos do EC e, em particular, no excepcional arranjo estrutural da 

matriz lipídica intercelular e no envelope lipídico que envolve as células (Potts; 

Francoeur, 1991). Os lipídeos intercelulares são principalmente ceramidas, 

colesterol e seus ésteres, ácidos graxos e uma pequena fração de sulfato de 

colesterol (Grubauer et al., 1989).  

 

1.2. Absorção cutânea de fármacos 
 

As rotas de permeação de fármacos através da pele incluem a difusão através 

do estrato córneo e através dos apêndices da pele, como folículos pilosos e 

glândulas sudoríparas. Entretanto, estes apêndices ocupam apenas 0,1% do total da 

superfície de pele humana e sua contribuição para a permeação é muito pequena 
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(Moser et al., 2001). Dois caminhos podem ser identificados através do EC: um 

caminho intercelular, onde o fármaco difunde-se ao redor dos corneócitos, 

permanecendo constantemente dentro da matriz lipídica, e outro transcelular, 

passando através dos corneócitos (Figura 2) (Abraham; Chadha; Mitchell, 1995).  

 

 
Figura 2 - Rotas de permeação através do estrato córneo (redesenhado de Barry (1987)) 

 

Devido às propriedades de barreira, poucos fármacos estão aptos a difundir 

passivamente através do EC. Assim, a liberação de fármacos a partir da maioria das 

formulações tópicas é complexa e afetada por muitas variáveis, como suas 

propriedades cinéticas (p.e., difusão e permeabilidade) e termodinâmicas (p.e., 

solubilidade e partição) (Ghosh; Pfister, 1997; Moser et al., 2001). As estratégias 

para aumentar a permeação cutânea incluem tanto métodos químicos, como 

promotores de absorção e novos sistemas de veículos, quanto métodos físicos, 

como iontoforese, sonoforese e eletroporação (Bronaugh; Maibach, 1999). 

 

1.3. Câncer de pele 
 

Os tumores cutâneos malignos não-pigmentados, representados 

principalmente por dois tipos de alteração do epitélio, o carcinoma de células basais 

(CCB) e o carcinoma de células escamosas (CCE), representam a mais comum e 
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grave dentre as neoplasias, ocorrendo principalmente em populações de pele 

branca (Grossman; Leffell, 1997; Bastiaens et al., 1998). A incidência deste tipo de 

câncer tem aumentado muito nos últimos anos e sua principal causa é atribuída à 

radiação solar, especialmente a radiação UVB, que é reconhecidamente 

carcinogênica para o homem (Green et al., 1999). 

Segundo dados do Instituto Nacional do Câncer do Ministério da Saúde, 

anualmente são registrados de 90 a 100 mil novos casos de câncer de pele no 

Brasil, predominantemente CCB e CCE. Para o ano de 2010, o número de casos 

novos de câncer de pele não melanoma estimados foi de 53.410 casos em homens 

e de 60.440 em mulheres, de acordo com as Estimativas de Incidência de Câncer 

publicadas pelo INCA. Estes valores correspondem a um risco estimado de 56 casos 

novos a cada 100 mil homens e 61 para cada 100 mil mulheres (Inca, 2010). 

Vários fatores podem ser citados para este tipo de câncer de pele, entre eles: 

fatores fenotípicos, tais como cor da pele, do cabelo e dos olhos, a tendência a se 

queimar ou bronzear, a presença de sardas e histórico familiar de câncer de pele 

(Cummings; Tripp; Herrmann, 1997); exposição ocupacional ao sol; e exposição à 

radiação ultravioleta, radiação ionizante ou ao arsênico (Gottlober et al., 1999; 

Baron; Greenberg, 2000). Dentre estes fatores, a exposição acumulativa ao sol é, 

provavelmente, o mais importante para o desenvolvimento do câncer, embora a 

predisposição genética seja igualmente destacada. 

O tratamento convencional dos tumores malignos não pigmentados é feito 

através de cirurgia, aplicação de laser, eletrodissecação, criocirurgia, quimioterapia 

tópica (5-fluoracil e podofilina) e radioterapia. Estas terapias podem apresentar taxa 

de recorrência de 5 a 10% e normalmente deixam cicatrizes e/ou hipo ou 

hiperpigmentação, além de efeitos colaterais como dor, inflamação grave e irritação, 

que podem permanecer durante semanas (Wagnieres et al., 1998; De Rosa; 

Bentley, 2000). Assim, é necessário o desenvolvimento de formas de tratamento 

mais eficientes, menos destrutivas e que apresentem resultados estéticos melhores, 

especialmente em pacientes imunodeficientes e naqueles com várias lesões (Peng 

et al., 1995; Stender; Wulf, 1996; Szeimies et al., 1996; Wennberg et al., 1996; 

Zeitouni; Shieh; Oseroff, 2001). 
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1.4. Terapia fotodinâmica aplicada a tecidos neoplásicos 
  

A TFD é uma modalidade médica de terapia de neoplasias que emprega uma 

combinação de luz e fármaco a fim de se obter um efeito citotóxico ou um efeito 

modificador ao câncer ou qualquer outro tecido indesejável (Dougherty et al., 1978; 

Dougherty, 1984; 1995). Assim, um fármaco fotossensibilizante e de baixa 

toxicidade é administrado ao organismo. Quando este se acumula nos tecidos 

lesados, uma dose de luz regulada na faixa de 600 a 850 nm (janela terapêutica) é 

incidida sobre o tecido lesado, ativando o fármaco e induzindo sua ação tóxica.  

Sucintamente, a base da TFD consiste nos processos fotofísicos dos 

fotossensibilizadores presentes nos tecidos celulares. Após absorverem luz, ocorre 

a produção de espécies reativas excitadas que, na presença de oxigênio, induzem a 

formação de espécies reativas de oxigênio (1O2, O2
-•, OH•, H2O2), definidas como 

EROs. Estas espécies atacam centros específicos, como lipídeos, proteínas e DNA, 

e desencadeiam a morte de tecidos por necrose ou apoptose celular. 

Em vários centros de pesquisa, 80% dos estudos sobre TFD são baseados na 

utilização do oxigênio singlete (1O2) como espécie reativa (De Rosa; Crutchley, 

2002). No entanto, o tratamento usando TFD não obtém sucesso em neoplasias de 

grande porte, devido à característica hipóxica destas lesões (Robertson; Evans; 

Abraharnse, 2009).  Esforços têm sido feitos para superar este problema, com a 

hiperoxigenação dos tecidos, utilizando câmara hiperbárica (Chen et al., 2002) ou o 

uso de irradiação com luz fracionada, alternando períodos de claro e escuro 

(Curnow; Haller; Bown, 2000). Entre essas tentativas, é grande a procura por outras 

espécies úteis, como radicais livres derivados dos fotossensibilizadores utilizados, 

bem como outras espécies radicalares independentes de oxigênio. Uma 

possibilidade é utilizar compostos que liberem fotoquimicamente NO, conhecido por 

ser um agente anti-tumoral (Gomes et al., 2008; Maksimovic-Ivanic et al., 2009; De 

Araujo et al., 2010). O NO, além de possuir uma natureza radicalar, reage com o 

ânion superóxido (O2
-) presente no meio e forma ONOO-, e N2O3, que são 

chamados de espécies reativas de oxigênio e nitrogênio (ERONs). 

 

1.5. O óxido nítrico 
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O óxido nítrico (NO) apresenta surpreendente onipresença em seres vivos. É a 

única molécula endógena conhecida que reúne as propriedades de 

neurotransmissor, de mediador constitutivo e indutível e de agente citotóxico. Ela 

possui ação na regulação da pressão sanguínea, no sistema imunológico e nas 

atividades do cérebro, fígado, pâncreas, útero e pulmões (Culotta; Koshland, 1992; 

Stamler; Singel; Loscalzo, 1992; Feldman, Paul L.; Griffith, Owen W.; Stuehr, Dennis 

J., 1993; Ainscough; Brodie, 1995; Wink, David A. et al., 1996; Ignarro, 2000; 

Richter-Addo; Legzdins; Burstyn, 2002). 

A molécula de NO é a menor molécula classificada como mensageiro 

biológico. Nessa função, não depende de transportadores específicos nem de 

canais de passagem intracelulares. Ela difunde-se pela célula, com a mesma 

facilidade em meio hidrofílico e em meio lipofílico. Sua ação fisiológica depende 

muito mais de suas propriedades físico-químicas do que de sua conformação 

espacial (Feldman, Paul L.; Griffith, Owen W.; Stuehr, Dennis J., 1993). Atribui-se a 

riqueza da bioquímica do óxido nítrico à diversidade de suas espécies, ou seja, a 

espécie NO+ (íon nitrosônio), que é formada pela retirada do elétron 

desemparelhado no orbital π*, e a espécie NO- (ânion nitróxido), que é formada pela 

adição de um elétron ao orbital.  

Green e colaboradores (1981), pesquisando a toxicologia de nitroaminas, 

demonstraram que óxidos de nitrogênio eram produzidos em quantidade significante 

pelo metabolismo de mamíferos e que sua concentração aumentava em condições 

inflamatórias. Heck e colaboradores, em 1992, descobriram evidências de que o NO 

é produzido endogenamente pelas células da pele humana. Cals-Grierson e 

Ormerod (2004) viram que o NO possui papel vital na resposta da pele a certos 

estímulos externos como calor, irradiação ultravioleta, infecção e cicatrização. 

Observou-se que o NO possui efeito tumoricida quando no meio celular existe 

uma elevada concentração de NO (Ignarro, 2000). Esta atividade do NO inclui 

inibição da proliferação de células tumorais, da promoção e da diferenciação celular. 

Baseando-se nos fatos de que a deficiência de NO pode acarretar várias 

disfunções e de que em altas doses o NO possui ação antitumoral, o uso de 

compostos doadores de NO em tratamentos clínicos parece bastante promissor. 

Dentre estes compostos, os complexos metálicos são peculiares por serem bastante 

estáveis e susceptíveis à ação de certos estímulos, como luz e redução 

eletroquímica, que podem promover a liberação de NO de forma controlada.  
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1.6. Aplicações farmacêuticas de complexos metálicos 
  

Diversos complexos metálicos são utilizados para fins farmacológicos, entre 

eles, os compostos de platina, utilizados no tratamento de câncer, assim como os 

compostos de ouro no tratamento de artrite reumatóide, os de prata usados como 

agentes antimicrobianos e os de mercúrio utilizados como diuréticos (Berners-Price; 

Sadler, 1996; Bakhtiar; Ochiai, 1999; Allardyce; Dyson, 2001). O nitroprussiato de 

sódio (Na2[Fe(CN)5(NO)]·2H2O) possui o ligante NO e é utilizado como 

vasodilatador no controle da pressão arterial (Szczepura; Takeuchi, 1990; Moncada; 

Palmer; Higgs, 1991; Stochel et al., 1998). Porém, esse composto possui a 

desvantagem de ter reações secundárias indesejadas, como a liberação de CN-. 

Metalo-drogas, cujo centro metálico é o rutênio, possuem boa aplicação 

clínica, principalmente por ser baixa a toxicidade do metal. Isto se deve, em parte, à 

semelhança das propriedades físico-químicas deste metal com as do ferro. Uma vez 

que o organismo consegue proteger-se dos efeitos causados por um excesso de 

ferro através do aumento da produção de proteínas captadoras de ferro, como a 

transferrina e a albumina, alguns autores acreditam que o mecanismo de proteção 

contra a toxicidade do rutênio seria o mesmo (Allardyce; Dyson, 2001). 

Lembrando que a toxicidade do metal também está relacionada com o seu 

estado de oxidação, pode-se afirmar que outro fator da baixa toxicidade do rutênio é 

sua habilidade de atingir vários estados de oxidação (II, III e IV) em meio fisiológico. 

Provavelmente, isto ocorra devido às reações redox causadas pela enzima 

citocromo oxidase, ou pela glutadiona ou pelo ascorbato (Allardyce; Dyson, 2001). 

As características de complexos nitrosilos de rutênio tornam esses compostos 

propícios para a busca de novas substâncias que funcionem como agentes 

liberadores de NO. 

 

1.7. Complexos nitrosilos de rutênio 
  

A procura de métodos capazes de liberar óxido nítrico nos organismos a partir 

de complexos nitrosilos de rutênio é bastante intensa. Uma maneira é submeter 

estes complexos a um estímulo eletroquímico, que pode provocar a labilização do 
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ligante nitrosil. Fundamentado nisto, alguns pesquisadores estudaram a ação 

biológica de vários tipos de complexos nitrosilos de rutênio hidrossolúveis 

(Wieraszko et al., 2001; Marcondes et al., 2002). 

Outra estratégia é utilizar compostos que sejam termicamente estáveis e 

fotoquimicamente ativos, ou seja, liberam NO quando submetidos a algum tipo de 

indução fotoquímica. Visando esta perspectiva, Ford e colaboradores (1998) 

sintetizaram e estudaram compostos do tipo [Ru(P)(ONO)(NO)], onde P é um anel 

porfirínico e mais recentemente compostos do tipo [RuCl(salen)(NO)], onde o ligante 

salen é um derivado do diânion N, N’-bis(salicilidina)etilenodiamina (Works; Ford, 

2000; Works; Jocher; Ford, 2001). Da mesma forma, foi constatada a liberação de 

NO em meio aquoso a partir de complexos do tipo cis-[Ru(bpy)2L(NO)](PF6)n, onde 

bpy é 2, 2´-bipiridina e L é Cl-, 4-pic (4-picolina), py e 4-acpy (4-acetilpiridina) 

(Togniolo; Da Silva; Tedesco, 2001; Sauaia et al., 2003). 

Para aumentar a possibilidade da utilização destes complexos como agentes 

terapêuticos, é preciso conhecer mais sobre seu comportamento em sistemas 

biológicos, como a interação de complexos nitrosilos de rutênio com a pele, sua 

reatividade e o controle da liberação de NO por processo fotoquímico. Esta 

fotorreatividade pode prover um novo agente terapêutico para utilização clínica na 

Terapia Fotodinâmica (TFD) do câncer de pele. 

 

1.8. A protoporfirina IX 
 

O fotossensibilizador ideal deve possuir algumas propriedades: pureza 

química, seletividade para tecidos tumorais, rápido acúmulo no tecido tumoral e 

rápido clearance, estabilidade química e física, ativação pela luz, boa penetração 

tecidual, alto coeficiente de absorção e ser atóxico na ausência de luz (Lopez et al., 

2004; Nowis et al., 2005). Até o momento, nenhum destes agentes apresentou todas 

estas características. Uma revisão sobre os diversos fotossensibilizadores existentes 

e seus prováveis mecanismos de ação foi apresentada por De Rosa & Bentley 

(2000). 

Os fotossensibilizadores mais amplamente estudados são as porfirinas, que 

foram identificadas há 150 anos. Uma de suas qualidades é a toxicidade mínima na 

ausência de luz e a falta de interações farmacológicas com outros fármacos, fazendo 
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da TFD um procedimento seguro em tratamentos oncológicos combinados (Nowis et 

al., 2005). No entanto, estas têm a desvantagem de fotossensibilizar a pele por um 

período prolongado (Dougherty; Cooper; Mang, 1990), expondo os pacientes a 

riscos de reações fototóxicas acidentais durante o tratamento. 

A hematoporfirina e seu derivado purificado, a porfirina sódica, quando 

utilizadas sistemicamente, possuem o inconveniente da fotossensibilização 

prolongada da pele. Além disso, sua utilização tópica não é indicada, pois ambas 

são moléculas de alta massa molecular, que dificilmente penetram na pele, 

reduzindo assim a eficácia do tratamento (Kennedy; Pottier; Pross, 1990). 

A PpIX, considerada um fotossensibilizador endógeno por ser induzida 

endogenamente pelo 5-ALA, pode ser usada na TFD para destruir células tumorais, 

com efeitos colaterais reduzidos se comparado aos fotossensibilizadores exógenos, 

devido a sua rápida degradação em tecidos normais, levando a um curto período de 

sensibilização (Kennedy; Pottier; Pross, 1990). Além disso, a PpIX possui um caráter 

anfifílico, o que permite uma melhor penetração cutânea, 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. 

 

1.9. Nanodispersões de fase líquido cristalinas 
 

Atualmente, vários trabalhos relatam que alguns sistemas lipídicos são 

capazes de alterar a solubilidade e/ou a difusibilidade de fármacos através do 

estrato córneo. Mais especificamente, estes sistemas lipídicos, também conhecidos 

como sistemas líquidos cristalinos, possuem a capacidade de atuar através das três 

vias que envolvem a permeação de fármaco através da pele, ou seja, modificando a 

interação pele-fármaco-veículo (Shah; Sadhale; Chilukuri, 2001). 

Lipídeos polares anfifílicos como os fosfolipídeos, quando colocados em água, 

formam espontaneamente bicamadas lipídicas termodinamicamente estáveis, as 

quais podem assumir várias estruturas e formas geométricas (Engstrom; Norden; 

Nyquist, 1999; Shah; Sadhale; Chilukuri, 2001). Esta reorganização pode resultar em 

estruturas tridimensionais, como bicamadas lipídicas formando uma fase micelar 

reversa (L2) e três tipos de fases lipídicas cristalinas (lamelar, hexagonal reversa e 

cúbica) dependendo da temperatura e da quantidade de água do sistema (Figura 3). 
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A fase lamelar (Lα) consiste em uma disposição linear alternando bicamadas 

lipídicas e canais de água. A fase hexagonal reversa (HΠ) consiste em hastes 

infinitas de água dispostas em redes entrelaçadas bidimensionalmente e separadas 

por bicamadas lipídicas. A fase cúbica é usualmente observada entre a fase lamelar 

e a hexagonal reversa. As estruturas destas fases são semelhantes a membranas 

biológicas, sendo uma propriedade das fases cúbica e hexagonal reversa que estas 

coexistem em equilíbrio com excesso de água (Engstrom; Norden; Nyquist, 1999; 

Sato; Ueno; Yano, 1999; Shah; Sadhale; Chilukuri, 2001; Ferreira et al., 2006). 

 

Figura 3 - Representação esquemática das diferentes fases formadas pela monoleína em 
presença de água. Adaptado de Qiu & Caffrey (2000) 

 

A monoleína (MO), ou monooleato de glicerila, é um monoglicerídeo composto 

por uma mistura de glicerídeos do ácido oléico e outros ácidos graxos. É um material 

atóxico, biodegradável e biocompatível, e está incluso no Guia de Ingredientes 

Inativos do FDA (Food and Drug Administration) (Ganem-Quintanar; Quintanar-

Guerrero; Buri, 2000). Vários trabalhos têm demonstrado que a MO forma sistemas 

líquidos cristalinos estáveis quando colocada em meio aquoso, dependendo da 
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composição, temperatura e condições de agitação dos sistemas (Engstrom; Norden; 

Nyquist, 1999; Ganem-Quintanar; Quintanar-Guerrero; Buri, 2000; Shah; Sadhale; 

Chilukuri, 2001). 

 

 
Figura 4 – Estrutura molecular da monoleína 

 
 

No sentido de atuar como um sistema de liberação, as fases cúbica e 

hexagonal podem dissolver ou dispersar fármacos de diversas polaridades, de 

baixas a altas concentrações. O fator limitante da incorporação está no fato de que o 

fármaco não pode romper a formação da estrutura cristalina (He; Craig, 1999; Caboi 

et al., 2001b; Murgia; Caboi; Monduzzi, 2001). 

De modo geral, a preparação de dispersões de fase cúbica ou hexagonal de 

dimensões nanométricas depende da composição da mistura de 

MO/tensoativo/água, além das condições de agitação, como sonicação ou 

microfluidização, e alta temperatura (Um et al., 2003). Entretanto, muitos fármacos 

não suportam alta temperatura e pressão, e desse modo são desestabilizados 

durante o processo. Para solucionar problemas relacionados ao processo de 

preparação, Kim e colaboradores (2000) desenvolveram um tipo de formulação 

precursora que pode ser dispersa em água através de simples agitação em 

temperatura ambiente. Esta formulação precursora compreende um sistema de MO, 

tensoativo, solvente e fármaco, e também é capaz de produzir partículas coloidais, 

as quais são altamente eficazes na encapsulação de fármacos. É sabido que o 

processo de preparação determina o tipo de partícula produzida, mesmo se uma 

mistura idêntica é usada como ponto de partida (Gustafsson et al., 1999; Geil et al., 

2000; Siekmann et al., 2002). Além disso, se uma fase cúbica constituída de MO, 

tensoativo e água é sonicada ao invés de ser microfluidizada, partículas pequenas 

podem ser formadas inicialmente, e somente determinada proporção destas 

partículas poderão formar, lentamente, partículas de dimensões coloidais (Borne; 

Nylander; Khan, 2003; Um et al., 2003). 
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Uma vez que algumas fases líquido cristalinas são estáveis em excesso de 

água e podem ser dispersas em soluções apropriadas contendo tensoativos, 

dispersões coloidais de dimensões nanométricas de estruturas destas fases têm 

sido propostas como sistemas de liberação parenteral sustentada, especialmente 

para peptídeos e proteínas (Bojrup et al., 1996; Sheikh et al., 1999). Assume-se que 

as redes com estrutura coloidal são preservadas em nanopartículas, e desse modo, 

as características vantajosas da fase cúbica são mantidas, além de reduzir a alta 

viscosidade da mesma, que pode ser indesejada em alguns casos devido à lenta 

liberação de fármacos (Engstrom; Norden; Nyquist, 1999; Ganem-Quintanar; 

Quintanar-Guerrero; Buri, 2000; Shah; Sadhale; Chilukuri, 2001). 

Diversos métodos podem ser utilizados para caracterizar fases líquido-

cristalinas, sendo a difração de raios X uma das mais utilizadas. A difração é um 

fenômeno de interferência causado por um objeto no caminho de ondas 

eletromagnéticas. A difração ocorre quando as dimensões deste objeto são 

comparáveis ao comprimento de onda da radiação. Os raios X têm comprimento de 

onda comparável ao espaçamento entre grupamentos formadores dos cristais, por 

isso a técnica pode ser utilizada para identificação de fases líquido-cristalinas 

(Atkins, 1998). Um feixe de raios X incide sobre um conjunto de planos cristalinos, 

cuja distância interplanar é d. O ângulo de incidência é θ. Os feixes refletidos por 

dois planos subseqüentes apresentarão o fenômeno da difração. Isto é, se a 

diferença entre seus caminhos óticos for um número inteiro de comprimentos de 

onda, haverá superposição construtiva (um feixe de raios X será observado); caso 

contrário, haverá superposição destrutiva, ou seja, não se observará qualquer sinal 

de raios X. A difração ocorre por reflexões em sucessivos planos do cristal. Para 

haver reflexão, as ondas devem estar em fase, ou seja, sua interferência deve ser 

construtiva. Quando a diferença de caminho ótico entre dois feixes é igual a um 

número inteiro de comprimentos de onda, isto significa que as ondas estão “em 

fase”, ou dito de outra forma, os máximos e mínimos de uma onda coincidem com os 

máximos e mínimos da outra. Esta condição é descrita pela lei de Bragg: 

 

nλ = 2dsenθ, 

 

onde n é um número inteiro, λ é o comprimento de ondas da radiação, d é a 

distância interplanar e θ é o ângulo de reflexão.  
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A análise dos ângulos de reflexão obtidos pela técnica permite obter 

informações sobre a dimensão do conjunto de planos responsável pela reflexão e 

sobre a estrutura do sistema. 

 

Considerando-se o exposto e que as funções no organismo relacionadas ao 

NO são definidas por sua localização e cinética de liberação, a sua aplicação tópica, 

no local de ação necessário para seu uso no tratamento do câncer de pele, pode 

evitar o aparecimento de possíveis efeitos colaterais. Como o composto nitrosilo 

doador de NO, trans-[RuCℓ(cyclam)(NO)]Cℓ2 (cyclam-NO), não absorve luz na região 

do visível, propôs-se neste trabalho a utilização concomitante deste com o 

fotossensibilizador PpIX, baseado na premissa de que ocorre uma transferência 

eletrônica fotoinduzida entre os compostos (Da Silva et al., 2007), possibilitando a 

excitação do cyclam-NO e consequente liberação do NO, quando a mistura é  

irradiada no comprimento de onda de máxima absorção da PpIX. Assim, estuda-se a 

possibilidade de um efeito sinérgico entre a liberação de NO no meio, conhecido 

agente antitumoral, e a TFD empregando a PpIX como agente fotossesibilizador. 

Uma vez que o alto peso molecular dos compostos em questão e a presença de 

carga residual no cyclam-NO dificultam sua penetração passiva através da pele, 

uma estratégia interessante foi a incorporação dos compostos em sistemas de 

liberação, capazes de aumentar a penetração cutânea dos compostos. 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



17 
 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5. Conclusões 
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Os resultados obtidos nos permitiram concluir que: 

 A síntese do complexo proposto teve rendimento satisfatório, sendo possível 

confirmar a presença da banda relativa ao NO por espectroscopia de infravermelho; 

 Foi possível visualizar a liberação de NO pela mistura equimolar de cyclam-

NO e PpIX em solução quando estes foram irradiados com laser em 660 nm, 

sugerindo um efeito de transferência eletrônica fotoinduzida; 

 Experimentos com cultura de células B16F10 e Melan-A mostraram que a 

mistura dos compostos, quando submetida à irradiação, foi mais eficaz na morte 

celular do que os compostos isoladamente, sugerindo um efeito sinérgico dos 

compostos quando usados concomitantemente; 

 Os diagramas de fase binário e pseudo-ternário permitiram a escolha dos 

sistemas mais adequados para a incorporação dos compostos. Os sitemas 

escolhidos foram: DFC – MO/NMP/fase aquosa 10/6,7/83,3, sendo a fase aquosa 

composta de tampão contendo 1,0% de poloxamer; DFH – MO/AO/NMP/fase 

aquosa 8/2/5,3/84,7,  sendo a fase aquosa composta de tampão contendo 1,5% de 

poloxamer; 

 Através da microscopia de luz polarizada e da difração de raios X foi possível 

a caracterização dos géis e das nanodispersões, respectivamente, como sendo de 

fase cúbica e hexagonal. Com o uso da microscopia também foi possível observar a 

manutenção dos sistemas durante um período de 90 dias. A manutenção dos 

sistemas após a adição dos compostos e de adjuvantes (HEC, NMP) foi visualizada 

por difração de raios-X; 

 A MO da marca Kerry permitiu a obtenção de partículas de tamanho menor e 

menor PdI, por este motivo foi escolhida para ser utilizada no trabalho; 

 O acompanhamento do tamanho médio das partículas e do PdI demonstrou 

que para as DFH, não houve aumento significativo de nenhum dos parâmetros 

durante o tempo estudado. Já para as DFC, o sistema sem adição dos compostos se 

mostrou mais estável, sem aumento de Z e PdI, enquanto a formulação contendo os 

compostos teve aumento de ambos os parâmetros; 

 Quando as formulações foram testadas quanto à liberação de NO, foi possível 

ver pequena alteração na corrente do sensor ISO-NO, no entanto, este aumento é 

pequeno devido à liberação controlada dos compostos proporcionada pelas 

formulações; 
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 Foi possível visualizar a liberação de oxigênio singlete utilizando-se um teste 

específico, com DPBF, quando a PpIX ou a mistura dos compostos em solução foi 

irradiado com laser em 660 nm. A liberação foi mais pronunciada quando a mistura 

dos compostos foi utilizada, sugerindo um aumento no tempo de ½ vida no estado 

triplete da PpIX, que pode estar ocorrendo pela formação de uma supermolécula 

pela reação entre os compostos. Também foi possível detectar a liberação de 1O2 a 

partira das formulações contendo a mistura dos compostos; 

 A análise da interação entre os compostos quando em meio de acetonitrila 

mostrou que esta ocorre e que obedece a uma relação de Stern-Volmer, o que 

condiz com os resultados obtidos no experimento com DPBF; 

 Foi possível o desenvolvimento de uma metodologia analítica por CLAE para 

a quantificação simultânea (na mesma corrida) da PpIX e do cyclam-NO. Este 

método foi validado, apresentando valores de precisão, exatidão e linearidade 

compatíveis com os estabelecidos pela ANVISA. No entanto, esta metodologia não 

se mostrou adequada para a quantificação de amostras provenientes dos 

experiemntos de permeação e retenção cutâneos, por sua baixa sensibilidade. 

Assim, nova metodologia foi desenvolvida para quantificação do cyclam-NO por ICP-

MS e da PpIX por espectrofluorimetria; 

 A eficiência de encapsulação dos compostos nas formulações pode ser 

considerada boa, com valores superiores a 68% para a PpIX e a 75% para o cyclam-

NO; 

 Nos estudos in vitro de liberação dos compostos através de membrana de 

acetato de celulose só foi possível quantificar o cyclam-NO, mostrando que há uma 

liberação lenta dos compostos quando veiculados nas nanodispersões em 

comparação com o controle PEG, atuando como sistemas de liberação controlada; 

 Os experimentos de recuperação dos compostos da pele apresentaram bons 

resultados, com eficiência de recuperação superior a 90% para ambos; 

 Nos experimentos de permeação/retenção cutânea in vitro, a utilização das 

nanodispersões contendo os compostos levou a um aumento na concentração dos 

compostos nas camadas da pele, em comparação com os controles em PEG, o que 

permite sugerir as nanodispersões de fase líquido cristalina com potenciais 

carreadores paraa associação cyclam-NO e PpIX na TFD do câncer de pele. 
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