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RESUMO 

 

MA, HUI LING. Estudo comparativo da eficiência fotodinâmica da Hipericina e da 

Curcumina em células tumorais. 2016. 76 f. Dissertação (Mestrado em Ciências) - 

Escola de Engenharia de São Carlos; Faculdade de Medicina de Ribeirão Preto; 

Instituto de Química de São Carlos - Universidade de São Paulo, São Carlos, 2016. 

 

O câncer é uma doença que causa grande número de mortes a cada ano e os 

tratamentos convencionais normalmente ocasionam efeitos colaterais indesejados 

além do que nem sempre são eficazes. A terapia fotodinâmica (TFD) é uma 

modalidade alternativa de tratamento, que se baseia na combinação de um 

fotossensibilizador (FS), luz e oxigênio, e tem mostrado resultados promissores em 

vários tipos de câncer. No entanto, existem alguns desafios para o desenvolvimento 

de fotossensibilizadores que cumprem os requisitos para uso clínico. Os compostos, 

hipericina (HY) e curcumina (CUR), estão presentes em plantas medicinais, possuem 

altos rendimentos quânticos e podem ser usados como FS em TFD. O objetivo deste 

trabalho foi comparar a eficiência fotodinâmica da HY e CUR através de suas 

propriedades físico-químicas e biológicas, tais como coeficiente de absortividade 

molar (Ɛ), coeficiente de partição (Log P), fotodegradação, atividade fotodinâmica de 

geração de oxigênio singlete e a resposta biológica usando ensaios citotóxicos e 

microscopia de fluorescência para avaliar o tipo de morte celular. A HY apresenta 

propriedade anfifílica, enquanto a CUR, hidrofóbica. A HY é mais fotoestável, 

enquanto a CUR fotodegrada facilmente sob irradiação em 455 nm levando à 

formação de fotoprodutos que possuem menor citotoxicidade que a CUR íntegra, o 

que sugere que a eficiência da TFD diminui conforme este corante é irradiado. Além 

disso, a alta eficiência de geração de oxigênio singlete de HY corrobora com a sua 

fototoxicidade mais elevada em comparação com a CUR. A concentração inibitória 

média (IC50) da HY em células de carcinoma epidermóide de laringe humana (HEp-2) 

é 256 vezes menor para CUR sob a mesma dose de luz. A investigação do tipo de 

morte celular foi realizada por microscopia de fluorescência após TFD utilizando os 

FSs em concentração equivalente a duas vezes o valor de IC50. HY-TFD promoveu 

cerca de 1,5 vezes mais apoptose nas células HEp-2 do que a CUR. Além disso, a 

acumulação intracelular dos FSs analisada por Microscopia Confocal de fluorescência 

mostrou que a CUR apresenta uma velocidade de acumulação menor que a HY. Em 

conclusão, os resultados obtidos sugerem que a HY é um FS mais eficiente que a 

CUR para TFD, porém como a CUR e a HY apresentam baixa toxicidade na ausência 

de luz, são compostos seguros para serem utilizados clinicamente.  

 

Palavras-chave: Terapia Fotodinâmica. Fotossensibilizadores. Hipericina. Curcumina.



 

 

 

ABSTRACT 

 

MA, HUI LING. A comparative study on the photodynamic efficiency of Curcumin 

and Hypericin in tumor cells. 2016. 76 f. Dissertação (Mestrado em Ciências) - 

Escola de Engenharia de São Carlos; Faculdade de Medicina de Ribeirão Preto; 

Instituto de Química de São Carlos - Universidade de São Paulo, São Carlos, 2016. 

 

Cancer is a disease that causes several deaths each year and the treatment modalities 

are not quite selective and usually bring about intensive side effect besides not very 

effective sometimes. Photodynamic therapy (PDT) is an alternative treatment, which 

is based on the combination of a photosensitive molecule, light activation and oxygen. 

Many studies have shown promising results with PDT in diverse types of cancer. 

However, there are some challenges for the development of photosensitizers to comply 

the requisites for clinical use. The compounds hypericin (HY) and curcumin (CUR), are 

present in medicinal plants, have high fluorescence quantum yields and can be used 

as PS in PDT. In this study, we compare HY and CUR through the study of theirs 

physic-chemical and biological properties, as well as photo degradation, determination 

of the partition coefficient (Log P) and the molar absorptivity coefficient (Ɛ), the 

photodynamic activity as an indirect estimation of singlet oxygen generation potential 

and the biological response using cytotoxicity assays as well as fluorescence 

microscopy. The results suggested that HY presents amphiphilic property while CUR 

is hydrophobic. HY is more photostable than CUR, which is easily photodegradated at 

455 nm leading to the formation of photoproducts. The cytotoxicity of these 

photoproducts was investigated being lower than that of CUR, which suggests that the 

efficiency of CUR-PDT decreases while this dye is irradiated. Furthermore, the 

elevated oxygen singlet generation of HY corroborates with its higher phototoxicity 

compared to CUR. The median inhibitory concentration (IC50) of HY in human 

epidermoid cancer cells (HEp-2) is 256 times lower than the IC50 for CUR at equal light 

irradiance. The investigation on the type of cell death was carried out by fluorescence 

microscopy after PDT using the photosensitizers at concentration equivalent to 2x IC50 

values. HY-PDT induced around more 1.5 times apoptosis cell death than CUR-PDT. 

Besides, the intracellular accumulation of PS analyzed by fluorescence Confocal 

Microscopy has demonstrated that the accumulation of CUR is slower than HY. In 

conclusion, our findings suggest that HY is a more efficient PS than CUR for PDT, 

however, as CUR and HY present low toxicity in the absence of light, they are safe 

compounds to be clinically used. 

 

Keywords: Photodynamic therapy. Photossensitizers. Hypericin. Curcumin. 
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1. INTRODUÇÃO 

 

1.1 Câncer 

 

 Câncer é uma neoplasia causada pela proliferação celular descontrolada em 

consequência de alterações de genes e proteínas que regulam a multiplicação e a 

diferenciação das células, podendo ocorrer a perda da função total ou parcial do tecido 

original 1. Segundo o documento World Cancer Report 2014 da International Agency 

for Research on Cancer (Iarc), da Organização Mundial da Saúde (OMS), é 

inquestionável que o câncer foi a principal causa de mortalidade com 8,2 milhões de 

mortes em 2012. A previsão do crescimento dos casos dessa doença para as duas 

próximas décadas é de 75%, ou seja, em torno de 25 milhões de doentes 2. 

 Segundo o Instituto Nacional de Câncer (INCA), as principais técnicas 

frequentemente empregadas no tratamento de câncer são a radioterapia, 

quimioterapia e cirurgia. A radioterapia utiliza um feixe de radiação ionizante para 

destruir células tumorais; a resposta do tecido à radiação depende de fatores como a 

sensibilidade do tumor ao tratamento, sua localização e o tempo de irradiação 3. A 

quimioterapia é uma técnica que utiliza substâncias químicas que interferem na 

síntese de enzimas celulares, afetando a função e a proliferação tanto das células 

normais quanto das cancerígenas 4. A cirurgia se baseia na remoção do tecido doente. 

Esses tratamentos são eficazes contra muitos tipos de tumores e, em muitos casos, 

proporcionam um considerável aumento no tempo de vida do paciente. Entretanto, 

apesar desse relativo sucesso, essas terapias apresentam efeitos adversos intensos. 

Dentre estes, destacam-se: mutilações do paciente, com prejuízos à sua autoestima 

(cirurgia); queda de cabelo, alterações gastrintestinais (náuseas, vômitos e diarreia) e 

cansaço físico intenso (quimioterapia e radioterapia) 5. Além disso, a perspectiva da 

cura não é garantida. 

 Outra técnica como a hipertermia por ablação gerada a partir de 

radiofrequência tem sido bastante utilizada por se tratar de técnica não invasiva 6. A 

hormonioterapia, imunoterapia e transplante de medula óssea no caso de leucemia 

são tratamentos que servem apenas para alguns tipos de canceres 7. Mais 

recentemente, a Terapia Fotodinâmica tem sido empregada como uma alternativa de 

tratamento que visa a destruição localizada do tecido vivo anormal mediante sua 
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apoptose ou inviabilização, assim como também a desativação de vírus, destruição 

de bactérias e fungos 8 . 

 

1.2 Terapia fotodinâmica 

 

 A Terapia Fotodinâmica (TFD) é uma promissora modalidade de tratamento 

para diversas patologias de caráter oncológico, cardiovascular, dermatológico, 

oftálmico e microbiológico que tem mostrado excelentes resultados clínicos 9.  

 A TFD se baseia em três componentes: o fotossensibilizador (FS), a luz com 

comprimento de onda específico para ativar o FS e oxigênio que está presente nos 

tecidos 10. A Figura 1 mostra os principais mecanismos da TFD. O FS no estado 

fundamental ao absorver a luz visível é excitado para seu estado singlete podendo 

retornar ao estado fundamental emitindo fluorescência ou sofrer o processo de 

cruzamento inter-sistema decaindo para o estado triplete. O retorno do FS deste 

estado para o fundamental é pela emissão de fosforescência. Entretanto, a maioria 

dos FSs no estado triplete é capaz de transferir energia para o oxigênio resultando em 

dois tipos de mecanismos, o tipo I forma as espécies reativas de oxigênio (EROs) 

como os ânions de superóxidos, peróxidos de hidrogênio e radical hidroxila, os quais 

são capazes de oxidar uma variedade de biomoléculas provocando morte celular.  O 

tipo II ocorre pela excitação do oxigênio triplete (3O2) que gera o oxigênio singlete (1O2), 

este mecanismo é geralmente favorecido nas reações de fotoxidação 11. O oxigênio 

singlete, quando gerado, pode reagir rapidamente com componentes celulares, como 

a membrana celular, ácido nucleico, peptídeos e moléculas envolvidas na manutenção 

estrutural da membrana, tais como fosfolipídeos esteróis e peptídeos, as reações 

fotoxidativas ocasionam alterações da permeabilidade celular, provocando a morte do 

tecido tumoral via necrose ou apoptose 12. 
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 A geração de oxigênio singlete pelo mecanismo tipo II é mais relevante nos 

tratamentos TFD, sendo o agente citotóxico responsável pela desativação de células 

tumorais via morte celular programada, ou seja, apoptose causado devido à alta 

reatividade do oxigênio singlete e altas constantes de velocidade de reação com as 

moléculas biológicas presentes nos tecidos doentes 13.  

 A forma de aplicação da TFD pode ser tópica ou sistêmica 9 sendo que a Figura 

2 ilustra o procedimento básico dessa aplicação. Primeiramente, o FS é administrado 

no corpo do paciente por um determinado tempo para que o composto acumule 

seletivamente na região do tumor, após a irradiação, o tumor é destruído 10. Dessa 

forma, a TFD é menos invasiva e apresenta menos efeitos colaterais comparando com 

os tratamentos convencionais de câncer, devido à baixa toxicidade intrínseca dos FSs 

na ausência de luz, sendo que alguns desses corantes são compostos terapêuticos já 

empregados na medicina para várias doenças como a hipericina e curcumina 12. Além 

disso, a maioria dos FSs são moléculas relativamente lipofílicas que se difundem 

rapidamente nas células tumorais 14. Por essa razão, a TFD tem sido um tema 

bastante investigada para o tratamento de diversos tipos de câncer, inclusive existem 

Figura 1. Ilustração esquemática dos mecanismos envolvidos em TFD com 
diagrama Jablonski. 
Fonte: Adaptado 11.  
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FSs como Photofrin, Visudyne e um precursor de Protoporfirina IX, o ácido 5-

aminolevulínico (ALA), que são aprovados para o uso clínico pela Food and Drug 

Administration (FDA), que é um órgão governamental dos Estados Unidos da América 

responsável pelo controle de medicamentos e alimentos 15. Paralelamente outros FSs 

são aprovados em outros países. 

 

 

Figura 2. Procedimento básico da aplicação clínica da TFD. 1) O FS é injetado no paciente. 2) O FS 
se acumula na região do tumor. 3) O FS é ativado pela aplicação de luz. 4) O tumor é seletivamente 

destruído. 
Fonte: Adaptado 10. 

 

 Os FSs, em geral, acumulam nas células e nas membranas subcelulares dos 

tecidos e da vasculatura. Portanto, os principais mecanismos de ação da TDF, além 

da citotoxidade, são os efeitos vasculares e respostas imunológicas 10. As células 

endoteliais do vaso sanguíneo podem ser destruídas pela TFD 16, uma vez que os 

arredores do tumor são altamente vascularizados, devido à grande necessidade dos 

nutrientes e oxigênio para sustentar o crescimento descontrolado das células 17, logo, 

essa destruição da vascultura auxilia a eficácia anticâncer pela hipóxia e anti-

proliferação do tumor, este mecanismo é conhecido como Terapia fotodinâmica 

antivascular, em inglês, vascular-targeted photodynamic therapy 10; 16. Este 

mecanismo adicional da TFD pode aumentar a eficiência terapêutica nos tratamentos 

anticâncer, bem como ajudar no tratamento da doença relacionada à vascularização 

como a degeneração macular 18. 

 Originalmente, a TFD é vista como tratamento localizado, entretanto, os 

estudos recentes indicam que a TFD altera o microambiente do tumor e ativa a 

resposta imunológica 9. Em baixa dose de luz, a irradiação causa a morte celular 

principalmente por apoptose. Em altas doses de luz, as proteínas imunológicas e 

citocinas relacionadas à regulação do sistema imune do tumor podem ser ativadas 
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pela irradiação intensa e provocar rápida necrose. Essa descoberta leva à hipótese 

de que a TFD possa ser utilizada como a imunoterapia contra formação tumor e, 

recentemente, vários estudos estão investigando essa possibilidade com bons 

resultados 19; 20.   

 Outra aplicação da TFD tem sido a inativação de microrganismos, estudos 

mostram a eficiência da hipericina e da curcumina na fotoinativação dos fungos C. 

albicans e C. dubliniensis que causam infecções de pele, unha e mucosas 21; 22. Além 

disso, as doenças de pele como queratose actínica e psoríase, bem como a 

degeneração macular da retina podem ser tratadas com a TFD 23; 24; 25.   

 

1.3 Fotossensibilizadores  

 

 Um fotossensibilizador ideal com aplicação para tratamento em geral se define 

pela combinação de várias propriedades físico-químicas do composto, entretanto, 

poucos FSs existentes demostraram total eficiência para aplicação da TFD. Sendo 

assim, as pesquisas recentes buscam o desenvolvimento de novos FSs e vários 

estudos focam na encapsulação de FS utilizando a nanotecnologia para melhorar sua 

liberação no organismo e sua eficiência fotodinâmica 15. 

 Basicamente, os pré-requisitos de um FS ideal para uso na TFD incluem a 

pureza química, seletividade pelas células tumorais, estabilidade química, máxima 

acumulação em curto tempo após a administração, baixa toxidade no escuro, 

irradiação com comprimento de onda que favorece a penetração tecidual e eliminação 

rápida do organismo a fim de gerar mínima sensibilização à pele 15; 26. 

 A tabela 1 lista os FSs comerciais utilizados na TFD anticâncer, podendo-se 

observar que os principais grupos de FSs clinicamente utilizados são porfirinas, 

clorinas e fitalocianinas. Contudo, há também os corantes sintéticos: azul metileno, 

azul toluidina e sal de fenotiazinas, são compostos de baixo custo, comumente 

utilizados na fotoinativação de microrganismos, devido à sua baixa eficiência 

fotodinâmica no tratamento anticâncer. Por último, os pigmentos descobertos na 

natureza que agem como FS, tais como hipericina, hipocrelina, riboflavina e curcumina 

12.  

 

Tabela 1. Nomes comerciais dos FSs utilizados na TFD, indicação clínica e país de origem 
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Estrutura do FS Substância 
Nome 

comercial 
Indicação País de origem 

Hematoporfirina 
Derivados de 

hematoporfirina 
Photogem 

Pele, cervical, 
pulmão 

Rússia 

Hematoporfirina 
Derivados de 

hematoporfirina 
Photofrin 

Bexiga, cervical, 
esôfago, pulmão 

 
Estados Unidos 

Hematoporfirina 
Derivados de 

hematoporfirina 
Photosan Pâncreas, pele Alemanha 

Precursor 
Protoporfirina 

Ácido 5-
aminolevulínico / 

Metil-
aminolevulinato 

Levulan, 
Metvix 

Pele, bexiga, cérebro, 
esôfago 

Estados Unidos 

Benzoporfirina 
Derivados de 

benzoporfirina 
Visudyne 

Degeneração 
macular 

Estados Unidos 

Clorina 
5,10,15,20-

tetra(m-
hidroxifenil)clorina 

Foscan 
Cabeça e pescoço, 
próstata, pâncreas 

Irlanda 

Ftalocianinas 
Ftalocianina de 

alumínio 
sulfonada 

Photosens 
Pele, mama, 
Degeneração 

macular 
Rússia 

 

1.4 Avaliação da eficiência dos fotossensibilizadores 

 

 O sucesso da TFD em oncologia depende da contribuição das diversas áreas 

da ciência, principalmente física, química e farmacologia 9. A Figura 3 ilustra a 

interação das contribuições mais relevantes das três áreas. Destacam-se a física da 

luz, síntese química dos FS e mecanismo biológico da TFD. Portanto, através dessa 

união de conhecimentos, a eficiência dos FSs foi avaliada pelas propriedades físico-

químicas e biológicas neste trabalho. 

 



23 

 

 

 

Figura 3. As contribuições das três áreas de ciência para TFD: física, química e farmacologia. 
Fonte: Adaptado 9. 

 

1.4.1 Irradiação 

 

 O procedimento de irradiação na TFD pode ser feito por três diferentes grupos 

de fontes de luz: lâmpadas de amplo espectro, lâmpadas de diodo e lasers 27. A ação 

destes aparelhos depende fundamentalmente do espectro de emissão, da dose de 

irradiação (J cm-2), da distribuição espacial da luz e da potência do aparelho (W cm-2).  

 A irradiação do presente trabalho foi feita com os diodos emissores de luz, LEDs 

(do inglês, “light emitting diodes”), que são aparelhos compostos por semicondutores 

sólidos ligados entre si e que geram luz. Os LEDs fornecem uma fonte de luz confiável 

e de alta potência em faixas estreitas de bandas de luz (entre 20-50 nm) e podem ser 

distribuídas em painéis para promover a iluminação de uma superfície ampla e 

homogênea 28. Esta característica é muito importante, pois uma distribuição irregular 

da luz pode deixar de tratar partes de um tumor superficial mais extenso. O uso dos 

LEDs na TFD proporciona diversas vantagens em relação aos outros tipos de fonte 

de luz como laser, tais como facilidade no manuseio, redução de custo, comprimento 

de onda específico e não aquecimento da superfície irradiada 27. 
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1.4.2 Coeficiente de absortividade molar 

 

 O coeficiente de absortividade molar (ε) é a medida que estima a capacidade 

de uma espécie química para absorver luz num dado comprimento de onda. A 

determinação do ε é feita pela lei de Lambert – Beer (Equação 1), através dos 

parâmetros experimentais: absorbância, A; o caminho ótico, b e a concentração, c, 

sendo que o coeficiente de absortividade molar se refere ao máximo de absorção de 

uma banda que aparece num espectro de absorção. 

 

𝐴 =  𝜀. 𝑏. 𝑐 

 

 O valor do ε está relacionado às regras de seleção para transições eletrônicas 

como mostrado na Tabela 2 29.  Em geral, uma transição eletrônica consiste em 

promover um elétron de um orbital de uma molécula no estado fundamental para um 

orbital desocupado mais energético por absorção de fóton. Assim, os compostos 

insaturados têm absorção na faixa do espectro com λ > 220 nm até o infravermelho 

próximo. Se não forem proibidas por regras de seleção de spin ou simetria, as 

transições π → π* têm altos coeficientes de absortividade molar. 

 

Tabela 2. Intensidade das transições eletrônicas 29. 

ε (L mol-1 cm-1) Transição 

10-5 - 1 Transição spin proibida 

1-103 Permitida por spin e orbitalmente proibida 

103 - 105 Completamente permitida 

 

 Por outro lado, o comprimento de onda da absorção máxima do FS é um 

parâmetro importante para avaliar a aplicabilidade do composto no tecido biológico, 

uma vez que a absorção entre 600 e 800 nm, chamada “janela fototerapêutica”, onde 

não ocorre a competição de absorção com maioria dos componentes presentes no 

organismo humano como, por exemplo, a hemoglobina, proteínas e água (Figura 4) 

26. Isso torna a TFD mais eficiente por permitir que a luz penetre mais profundamente 

no tecido, facilitando a excitação das moléculas de FS. 

 

Equação (1) 
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Figura 4. Janela fototerapêutica: as radiações eletromagnéticas entre 600-850nm é a região espectral 
que apresenta maior poder de penetração no tecido humano, devido à baixa competição de absorção 

com outras moléculas presentes em meio fisiológico. 
Fonte: Adaptado 9 

 

1.4.3 Fotodegradação e fotoprodutos 

 

 O termo fotobranqueamento ou fotodegradação, conhecido como 

photobleaching em inglês, significa a destruição fotoquímica dos cromóforos de uma 

molécula, processo que resulta na perda da cor característica do composto no 

decorrer da irradiação. Em geral, os FSs utilizados em TFD sofrem degradação pela 

luz. Existem dois tipos de fotodegradação irreversível que levam a mudanças 

estruturais dos cromóforos 30:  

 

 Fotomodificação: após a irradiação no comprimento de onda específico de 

absorção da molécula, ocorre a diminuição da intensidade dos picos de absorção 

do espectro original e o surgimento de uma nova banda de absorção.  

 

 Fotobranqueamento verdadeiro: a luz promove as mudanças radicais na estrutura 

química do FS resultando em fragmentos menores que não possuem mais 

absorção significativa na região visível, a solução dessa amostra torna-se incolor.  
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 Desse modo, o estudo do fotobranqueamento para os fotossensibilizadores é 

essencial, uma vez que o processo da irradiação pode causar modificações das 

estruturas dos FSs e transformá-los em fotoprodutos que não irão mais absorver a luz 

no comprimento de onda de irradiação ou em compostos prejudiciais a organismo 

humano 31.  Além disso, o rápido fotobranqueamento de um FS durante o tratamento 

da TFD pode reduzir a quantidade inicial de FS provocando uma diminuição na 

produção de EROs, por conseguinte, comprometer a geração das espécies do 

oxigênio reativas causando a perda da eficiência de destruição do tumor 13. Para 

solucionar tal problema, costuma-se administrar altas dosagens do FS a fim de 

compensar a sua perda por fotodegradação. Esse procedimento, no entanto, pode 

ocasionar aumento dos efeitos colaterais provocados pela alta concentração do FS, 

além de aumentar o custo do tratamento. Uma maneira de medir o fotobranqueamento 

de um FS é irradiá-lo com luz visível num meio saturado com 3O2 e monitorar sua 

fluorescência ou absorbância 32. Caso ocorra fotobranqueamento, o mesmo será 

detectado através da queda na intensidade de fluorescência ou absorbância do FS. 

  

1.4.4 Coeficiente de partição (P) 

 

 O coeficiente de partição (P) avalia a partição de um soluto na forma não-

ionizada entre duas fases imiscíveis. Uma fase pode ser sangue ou água e a outra, 

uma biomembrana, um óleo ou um plástico. Alguns processos biológicos dependem 

do movimento de moléculas de uma fase para outra, por exemplo, partição do 

composto entre fase aquosa e biofases lipídicas 33. 

 O principal mecanismo para obter o coeficiente de partição se baseia no 

equilíbrio do soluto entre duas fases imiscíveis: aquosa e oleosa, uma vez que um 

soluto é adicionado numa das fases, ao entrar em contato com a outra começará a se 

distribuir de tal forma que, quando o equilíbrio for atingido, não haverá mais 

transferência total do soluto. A partição ou a distribuição do composto investigado é 

determinada através da divisão da sua concentração na fase oleosa pela 

concentração na fase aquosa (Equação 2). Quanto maior o valor de P tanto maior a 

solubilidade do soluto em lipídios. Assim, P é uma medida das afinidades relativas do 

soluto em relação às fases aquosa e não-aquosa, ou lipídica 33.  
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𝑝 =  
𝐶𝑜

𝐶𝑤
 

 

 O interesse em coeficientes de partição deriva do fato de que as medidas sejam 

relativamente simples e possam fornecer uma predição correta de atividade em um 

sistema complexo como meio fisiológico e, determinar a característica hidrofóbica do 

composto 34. 

 

1.4.5 Fotoxidação do ácido úrico 

 

 O ácido úrico (AU) com estrutura mostrada na Figura 5 é encontrado no corpo 

humano sendo produzido a partir da purina e é considerado um antioxidante natural 

agindo como supressor de 1O2. Este é solúvel em água e em meio fisiológico. Em meio 

aquoso o AU mostra um máximo na banda de absorção na região entre 285 a 295 nm.  

 Uma escala dosimétrica da produção de 1O2 através de método químico cujo 

termo conhecido como Atividade Fotodinâmica (AF) 35. No qual, o ácido úrico foi 

utilizado junto com o laser como fonte de iluminação. A fotoxidação do ácido úrico (AU) 

ocorre através da reação de oxidação pelo oxigênio singlete produzido pelos FSs em 

solução após irradiação, dessa forma, o ácido úrico foi utilizado como dosímetro 

químico para calcular o coeficiente de atividade fotodinâmica (AF) dos FSs 35. 

 

 

Figura 5. Estrutura química do ácido úrico.

Equação (2) 
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1.4.6 Agregação do fotossensibilizador 

  

 A agregação intermolecular ocorre em solução, envolvendo associação entre 

moléculas do soluto (auto agregação), ou entre o soluto e o solvente, formando assim 

os aglomerados macroscópicos. Os tipos de forças intermoleculares envolvidas entre 

as moléculas dos agregados são: ligação de hidrogênio, interações eletrostáticas, 

incluindo interações entre o sistema π, forças de Van der Waals e interações 

hidrofóbicas 36. O tipo de força depende da estrutura do composto, sendo as 

interações do sistema π as que apresentam maior contribuição para a auto-agregação 

dos compostos macrocíclicos e planares como porfirinas, ftalocianinas e hipericina 37. 

 Os fotossensibilizadores hidrofóbicos por apresentar baixa solubilidade em 

meio aquoso agregam-se facilmente, a formação de agregados entre as moléculas do 

próprio FS pode alterar os espectros de absorção e emissão e o rendimento quântico 

e assim prejudicar o processo de geração de EROs, uma vez que ocorrerão 

decaimentos não radiativos por conversão interna, dificultando a transferência de 

energia do FS para o 3O2 36. Portanto, a agregação dos FSs usados em TFD tem 

demonstrado um papel importante para o estudo da atividade fotodinâmica. Além 

disso, essa informação pode ser útil para o futuro desenvolvimento de novas 

moléculas de FS e formas de encapsulação ou liberação de FS, assim aumentando a 

eficiência terapêutica da TFD. 

 

1.4.7 Acumulação intracelular dos fotossensibilizadores 

 

 O direcionamento e acúmulo de fotossensibilizador em tumores é uma 

estratégia importante para definir o tempo necessário para a administração clínica do 

FS 13. Dessa forma, algumas propriedades peculiares do FS como lipofilicidade e 

penetração na bicamada fosfolipídica, podem facilitar a cinética de acumulação do FS 

nas células tumorais. 

 Os FSs mais lipofílicos se incorporam mais facilmente nos tecidos tumorais 38, 

isso deve-se ao fato de que as células neoplásicas possuem maior captação de 

lipoproteínas de baixa densidade (LDL), a diminuição da LDL plasmática em pacientes 

com câncer e aumento do número de receptores para LDL em células tumorais 39. O 

acúmulo preferencial dos fotossensibilizadores neste tecido, aumenta a seletividade 
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tumoral com o caráter lipofílico do agente fotossensibilizador 38. Entretanto, um 

composto extremamente lipofílico pode apresentar desvantagem como a dificuldade 

de aplicação clínica e penetrabilidade na membrana fosfolipídica, uma vez que o 

transporte do FS dentro do corpo humano é através do meio fisiológico, onde o maior 

componente é água, dessa forma, o composto lipofílico por possuir baixa solubilidade 

em meio aquoso pode se agregar facilmente prejudicando a eficiência fotodinâmica 36. 

 

1.4.8 Cultura de células e ensaio citotóxico 

 

 A cultura celular está cada vez mais difundida, isso se deve à versatilidade 

dessa metodologia, sendo que os métodos in vitro apresentam vantagens em relação 

aos in vivo: possibilidade de limitar o número de variáveis experimentais; de obter 

dados significativos mais facilmente em tempo curto; permitir um maior número de 

repetições dos ensaios; utilizar menor quantidade da substância a ser testada; 

existência de inúmeros tipos celulares que possibilitam os testes em praticamente 

todos os tecidos e diferentes espécies animais 40. 

 As culturas celulares são derivadas de explantes primários ou de suspensão 

de células dispersas sendo cultivadas em monocamadas aderentes em substrato 

sólido ou em suspensão em meio de cultura, quando as células não aderem ao 

substrato 41. A cultura de células in vitro permite estudar o crescimento, diferenciação 

e morte celular e efetuar manipulações genéticas necessárias ao perfeito 

conhecimento da estrutura e funções dos genes 42. 

 Os ensaios de citotoxicidade in vitro em cultura de células são importantes para 

a avaliação do potencial citotóxico dos fotossensibilizadores sob as condições 

controladas, o teste é feito com amostras em concentração conhecida de FS e número 

necessário de réplicas para determinação da concentração inibitória média (IC50) 

através da curva de inibição (Figura 6) sendo que ponto de inflexão dessa curva 

equivale ao valor de IC50. Quanto menor o valor de IC50, maior o potencial citotóxico e 

eficiência terapêutica, devido ao uso de menor quantidade de FS que leva à vantagem 

de evitar a intoxicação por overdose, fotossensibilização após tratamento e outros 

efeitos adversos 43 
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Figura 6. Curva de inibição da viabilidade celular. As concentrações de FS são expressas em escala 
logarítmica em função da porcentagem de viabilidade celular. A curva possui formato típico sigmoide 

e o IC50 é definido pelo ponto de inflexão dessa curva. 
Fonte: Adaptado 44 

  

 O presente trabalho utiliza a técnica de MTT para determinar a viabilidade 

celular após o tratamento de TFD nas monocamadas de células. Este ensaio 

quantifica as células viáveis através da redução do sal amarelo de tetrazolium a 

cristais púrpuros de formazan, usando uma enzima mitocondrial, a succinato 

desidrogenase. O ensaio detecta células vivas e o sinal gerado é dependente da 

diminuição de ativação das células. A absorbância relativa à quantidade de formazan 

é proporcional à de células vivas e é determinada pelo espectrofotômetro 44. 
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1.4.9 Tipo de morte celular 

 

 As células que sofrem lesões irreversíveis apresentam alterações morfológicas 

que se caracterizam como os tipos de morte celular. Para a TFD, os dois tipos mais 

relevantes são necrose e apoptose 45. A Figura 7 mostra esses dois tipos de morte 

celular. A necrose ocorre quando o dano às membranas é severo, as enzimas 

lisossômicas entram no citoplasma e devastam as organelas causando inflamação 

celular. Outro tipo de morte celular, a apoptose, se caracteriza pela dissolução nuclear 

sem perda total da integridade das membranas e a liberação dos corpos apoptóticos, 

é o tipo de morte celular programada 46. 

 Enquanto a necrose é sempre um processo patológico, a apoptose pode 

ocorrer em várias funções fisiológicas normais para eliminar as células indesejáveis e 

controlar o número de células de um indivíduo, impedindo um crescimento celular 

descontrolado como câncer, é um processo essencial para a manutenção do 

desenvolvimento dos seres vivos, sendo importante para eliminar células defeituosas 

47.  

 Diversos fatores podem desencadear a apoptose, entre eles: ligação de 

moléculas a receptores de membrana, agentes quimioterápicos, radiação ionizante, 

danos no DNA, choque térmico, deprivação de fatores de crescimento, baixa 

quantidade de nutrientes e níveis aumentados de espécies reativas do oxigênio 48. A 

ativação da apoptose pode ser iniciada de duas diferentes maneiras: pela via 

extrínseca (citoplasmática) ou pela via intrínseca (mitocondrial). Em muitos 

tratamentos com TFD tem-se observado que os agentes fotossensibilizantes 

acumulam preferencialmente nas mitocôndrias e depois de excitados pela luz, 

estimulam a apoptose em células cancerígenas 49 .  
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Figura 7. As alterações estruturais da morte celular induzida por necrose (esquerda) e apoptose 
(direita). Na apoptose, as alterações iniciais consistem de condensação e fragmentação da cromatina 
nuclear, seguidas de brotamento do citoplasma e fagocitose dos corpos apoptóticos eliminados. Já na 

necrose ocorre sinais de bolhas citoplasmáticas e de digestão e extravasamento de componentes 
celulares. 

Fonte: adaptado 5 

 

 

1.5 Hipericina 
 

 A hipericina (HY), com estrutura química mostrada na Figura 8, é um pigmento 

natural presente na erva de São João e é comumente empregada para o tratamento 

de depressão branda 51. HY possui também outras propriedades como anti-

inflamatória, antisséptica, anti-infecciosa, antiviral, cicatriza a varicela, estimula a 

circulação sanguínea e elimina hematomas 52. Por ser um composto natural extraído 

da Hypericum perforatum e a baixa toxicidade na ausência de luz, a HY é amplamente 

utilizada nos tratamentos de vários tipos de doenças 51.  

 As propriedades fotofísicas da HY incluem a absorção da luz visível em 560-

595 nm e emissão de fluorescência em 600-640 nm em solventes orgânicos. De 

acordo com análises de espectroscopia a laser, HY é um potente fotossensibilizador, 

devido ao seu forte potencial de doação de elétrons em solventes polares e, portanto, 
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possui um rendimento quântico elevado que resulta numa grande produção de 1O2 

após a ativação da luz 53. Outra característica peculiar da HY é a alta seletividade aos 

tecidos tumorais, um estudo in vivo mostrou que a acumulação da HY foi cerca de 16 

vezes maior no tecido subcutâneo tumoral do que no tecido normal da pele após a 

administração intravenosa da HY (5mg kg-1) 54. Além disso, segundo Bernal et al. que 

realizaram um estudo comparativo mostrando que a HY apresenta maior potencial 

fotodinâmico que um derivado de hematoporfirina (Photogem) e uma clorina derivada 

da clorina e6 (Photoditazine) 55.  A HY é altamente indicada como FS na TFD devido 

a sua eficiência fotodinâmica 56. 

  

 

 

 

 

 

 

 

Figura 8. Fórmula estrutural química da hipericina 

 

 Em destaque, diversos trabalhos na literatura obtiveram resultados excelentes 

com a aplicação de HY-TFD no tratamento de câncer. A Tabela 3 mostra os tipos de 

câncer que foram estudados nos ensaios in vitro utilizando HY-TFD. 
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Tabela 3. Estudos in vitro da HY-TFD em células tumorais 

Origem da linhagem 

tumoral 

Fonte de 

Irradiação 

Comprimento 

de onda (λ) 
Referências 

Bexiga Laser 595 nm 57 

Cabeça e pescoço 
Lâmpada 

fluorescente 
450-700 nm 58 

Colo-retal 

Lâmpada de 

quartzo-

halogênio 

591 nm 59 

Fígado 
Lâmpada 

halogênio 
593 nm 60 

Laringe LED 630 / 590 nm 55; 61 

Leucemia LED 595 nm 62 

Mama 
Lâmpada 

fluorescente 
530—620 nm 63 

Melanoma Lâmpada de UVA 320–410 nm 64 

Nasofaringe 

Lâmpada de 

quartzo-

halogênio 

590 nm 65 

 

 A saber, diversas propriedades da hipericina conferem os múltiplos 

mecanismos da sua citotoxicidade: 1) A acumulação intracelular nas organelas 

estratégicas das células, tais como a mitocôndria, retículo endoplasmático – complexo 

de Golgi e lisossomo 66; 2) ligação preferencial às lipoproteínas das células tumorais 

67; 3) alta geração de oxigênio singlete após a ativação da HY pela luz 68; 4) a ativação 

de enzimas e proteínas de reparação do gene contra a proliferação anormal das 

células 69.  

 

1.5 Curcumina 

 A curcumina (CUR), com estrutura química apresentada na Figura 3, é um 

pigmento natural extraído do açafrão-da-terra, conhecido também como cúrcuma, 
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turmérico ou gengibre amarelo. Essa substância foi isolada pela primeira vez por 

Vogel em 1842 e sua estrutura química foi descrita por Lampe e Milobedeska em 1910 

70. CUR é comumente usada como condimento na culinária asiática tradicional, na 

medicina chinesa e diversas propriedades farmacológicas, tais como ação 

antiinflamatória, antitumoral, antifúngica, antibacteriana e anticarcinogênica. Outras 

atividades biológicas são os efeitos antiinflamatório e antioxidante, e em especial a 

inibição do o processo da angiogênese associada ao crescimento do tumor. Essa 

substância afeta também as proteínas relacionadas à adesão célula-célula e à 

produção de citocinas relevantes ao crescimento tumoral 71. 

 

 

Figura 3. Fórmula estrutural química da curcumina 

 

 Além disso, como fotossensibilizador, a curcumina absorve luz visível em 

comprimento de onda entre 420-425 nm e possui bom rendimento quântico, portanto, 

ao absorver a luz, os seus efeitos terapêuticos sobre o câncer e a fotoinativação de 

microrganismos são potencializados. Sabe-se que o efeito citotóxico de baixa 

concentração da CUR pode ser intensificado pela irradiação com os comprimentos de 

onda próximos à máxima absorbância da CUR. Dujic et al. têm mostrado que a 

combinação de baixas concentrações da CUR (0,2 -1 µg mL-1) e a luz visível ou UVA 

pode inibir a proliferação celular dos queratinócitos humanos, HaCat, e induz a morte 

celular via apoptótica 72. Outros resultados similares foram obtidos com as células 

HeLa, fibloblastos humanos, melanócitos, melanoma, carcinoma nasofaríngeo e 

carcinoma pulmonar de Lewis 73,78,79. 
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 A tabela 4. lista os estudos in vitro da CUR-TFD para tratamento de câncer.  

 

Tabela 4. Estudos in vitro da CUR-TFD para em células tumorais 

Origem da 

linhagem 

tumoral 

Fonte de 

Irradiação 

Comprimento 

de onda (λ) 
Referências 

Fígado Laser 480 74 

Mama LED 450 / 670 nm 75; 76 

Nasofaringe 
Luz de 

projetor 
300-400 nm 77 

Pele 
Lâmpada de 

UV/ Laser 

315–400/ 

400– 550 nm 
78; 79; 80; 81 

Pulmão 
Lâmpada 

fluorescente 
450-700 nm 82 

 Boca 
Lâmpada de 

halogênio 
400–700 nm 83 

 

 Não obstante, existem limitações do uso da curcumina, devido a sua rápida 

fotodegradação com a luz visível 84, a insolubilidade em meio aquoso a pH 7,2 ou em 

meio acidificado e também a instabilidade desse pigmento em soluções com pH acima 

de 7, nas quais a molécula sofre a rápida degradação hidrolítica transformando-se em 

produto majoritário trans-6-(4’-hidroxi-3’-metoxifenil)- 2,4-dioxo-5-hexenal, enquanto 

os outros produtos são vanilina, ácido ferúlico e feruloil metano (Figura 9.) 85.  
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Figura 9. A degradação hidrolítica da CUR gera produto majoritário trans-6-(4’-hidroxi-3’-metoxifenil)- 
2,4-dioxo-5-hexenal, e os produtos minoritários vanilina, ácido ferúlico e feruloil metano. 

Fonte: Adaptado 82. 
  

 A saber, é conhecido na literatura que a CUR é uma molécula que sofre 

degradação facilmente pelos fatores: luz, metabolismo e oxidação 84; 86.  Sendo assim, 

inúmeras pesquisas buscam a desenvolver sistemas de liberação de fármacos ou 

encapsulação para manter a estabilidade desse composto, entre os quais, destacam-

se nanopartículas, ciclodextrina, lipossoma, nanogel e emulsões 87; 88; 89; 90. 

Modificações estruturais na molécula da CUR podem ajudar a retardar a degradação 

dessa molécula e aumentar a sua eficiência terapêutica. Em geral, a curcumina 

encapsulada ou com estrutura modificada demostraram boa fotoestabilidade e 

aumento do potencial citotóxico. Banerjee et al. mostraram que o complexo formado 

pela CUR e Oxovanádio (IV) foi duas vezes mais fototóxico do que a CUR em células 

HeLa 74. Recentemente, foi descrito que CUR em nanopartículas com superfície 

modificada por proteína e gelatina apresentaram a estabilidade melhorada em PBS e 

meio de cultura, além disso, a encapsulação promoveu, também, a maior acumulação 

intracelular e citotoxidade 92.   

 Assim, foi realizado um estudo comparativo da eficiência fotodinâmica entre 

hipericina e curcumina, dois fotossensibilizadores naturais, originalmente extraídos 

das plantas. Este estudo pode ser essencial para o entendimento das suas aplicações 

no tratamento anticâncer utilizando Terapia Fotodinâmica, além disso, os dados 

obtidos nesta comparação podem auxiliar, também, no desenvolvimento de sistemas 

de liberação adequados ou modificações estruturais necessárias que visam a 

melhorar a aplicação clínica desses FSs. 
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2. OBJETIVO 

  

 O objetivo do presente trabalho foi avaliar comparativamente a eficiência 

fotodinâmica da hipericina e da curcumina através dos seguintes parâmetros:  

 Absortividade molar;  

 Estudo de fotodegradação através de medidas de absorbância;  

 Coeficiente de partição em octanol-água (LogP) para determinar a 

hidrofobicidade dos FSs;  

 Coeficiente da atividade fotodinâmica obtido pelo dosímetro químico, ácido úrico, 

que captura o oxigênio singlete formado quando os FSs são irradiados;  

 Influência de agregação na produção de oxigênio singlete; 

 Determinação da concentração inibitória média (IC50); 

 Investigação da citotoxicidade da Curcumina degradada pela luz visível; 

 Acumulação intracelular dos FSs através de microscopia Confocal de 

fluorescência;  

 Identificação do tipo de morte celular induzido por cada um dos FSs utilizando a 

microscopia de fluorescência e os marcadores celulares (brometo de etídio e 

laranja de acridina) 
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3. MATERIAIS E MÉTODOS 

 

3.1 Reagentes e sistema de irradiação 

 

 A Hipericina foi obtida através de síntese realizada pelo Prof. Dr. Anderson O. 

Ribeiro da UFABC a partir da emodina de acordo com a descrição da literatura sendo 

que a pureza do produto foi checada por 1H-RMN 92. A Curcumina foi adquirida                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     

da PDT Pharma (Cravinhos-SP, Brasil). Para cada fotossensibilizador, foi preparada 

uma solução estoque 1 mg mL-1 em dimetil sulfóxido (DMSO, Labsynth), esterilizada 

por filtração em membrana com poro de 0,22 µm e estocada ao abrigo da luz a 4 °C. 

 O sistema ótico de irradiação empregado consiste de um conjunto de lâmpadas 

de diodo emissor de luz (LED) montado num dispositivo chamado Biotable (Figura 

10.), apropriado para irradiação de culturas celulares em placas e recipientes planos. 

Os aparelhos foram desenvolvidos pelo Laboratório de Apoio Técnico do Centro de 

Pesquisas em Ótica e Fotônica (CEPOF) do IFSC-USP. 

 

 

Figura 10. As lâmpadas de LED. A) amarelo (λ = 590 ± 10 nm) com potência = 8,4 mW cm-2; B) azul 
(λ = 455 ± 10 nm) com potência = 7,9 mW cm-2 

 

3.2 Determinação do coeficiente de absortividade molar 

 

 Preparam-se soluções 3 a 30 µM de FS em DMSO e através dos espectros 

obtidos, o coeficiente de extinção molar (ε) foi determinado pela lei de Lambert-Beer 

utilizando o software OriginPro 8. As medidas de absorção ótica foram realizadas no 

espectrofotômetro HITACHI U-2800, utilizando-se cubeta de quartzo com caminho 
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ótico de 1 cm. Os valores de ε foram usados para determinar a concentração dos 

fotossensibilizadores. 

 

3.3 Fotodegradação dos fotossensibilizadores 

 

 Soluções dos FSs 10 μg mL-1 em DMSO foram irradiadas por até 90 min sob 

constante agitação mecânica. Para a HY, utilizou-se LED amarelo com emissão em 

590 ± 10 nm a uma irradiância de 8,4 mW cm-2. Para curcumina, foi empregado LED 

azul com emissão em 455 ± 10 nm a uma irradiância de 7,9 mW cm-2. Retiraram-se 

alíquotas da solução em determinados intervalos de tempo para a obtenção dos 

espectros de absorção. As medidas de absorbância (λ= 590 nm para HY e 430 nm 

para CUR) foram empregadas para estimar a porcentagem do FS intacto 

remanescente. 

 

3.4 Determinação dos coeficientes de partição 

 

 O logaritmo do coeficiente de partição (Log P) foi determinado de acordo com 

o método proposto por Pooler e Valenzeno 93, utilizando uma suspensão de PBS e 1-

octanol sob agitação por 3h e mantida em repouso por uma semana. Após esse 

período, preparou-se 6 mL da solução de FS 10 μg mL-1 com 1-octanol da suspensão, 

foi retirado 1 mL dessa solução para obter o espectro inicial e os restantes 5 mL foram 

colocados no béquer com mais 5 mL de PBS da suspensão, a mistura foi agitada 

vigorosamente por 10 min e depois centrifugada por 10 min no tubo cônico. Este foi 

mantido em repouso por 2h, retirou-se uma alíquota da fase orgânica para obter o 

espectro final. O Log P foi calculado de acordo com a equação (3): 

 

𝐋𝐨𝐠 𝐏 = 𝐥𝐨𝐠 
𝐀𝛌𝐝

(𝐀𝛌𝟎−𝐀𝛌𝐝)
 

 

 

onde Log P=logaritmo do coeficiente de partição; Aλ0 = absorção da solução antes da 

partição e Aλd=absorção da solução após a partição, ambas medidas no mesmo 

comprimento de onda λ. 

Equação (3) 
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 O caráter hidrofílico se define pela baixa quantidade de FS distribuída em 1-

octanol, portanto, log P < 0. O composto lipofílico apresenta log P > 1,5, assim, os 

valores intermediários 0 < log P < 1,5 indicam que o composto possui caráter anfifílico 

94.  

 

3.5 Fotoxidação do ácido úrico 

 

 Prepararam-se soluções de FS 10 µg mL-1 e AU 10 µg mL-1 em PBS contendo 

dodecil sulfato de sódio (SDS) 2%. Os espectros de absorção da mistura foram obtidos 

antes e depois da irradiação no amarelo e azul para HY e CUR, respectivamente, por 

5 min, sob agitação. O decréscimo na intensidade da banda característica do AU em 

290 nm devido à reação de fotoxidação de AU foi utilizado para o cálculo do coeficiente 

de AF, segundo a equação (4). 

 

𝐀𝐅 =  
∆𝐀𝐀𝐔 𝐱 𝟏𝟎𝟓

𝐏 𝐱 𝐭 𝐱 𝐀 (𝛌𝐢𝐫𝐫𝐚)
 

 

Sendo AF = atividade fotodinâmica (m2 J-1); ∆AAU = variação da intensidade da 

absorção do ácido úrico em 290 nm antes e após a irradiação; P= potência da luz (W 

m-2); t = tempo de irradiação (s); A (λirra) = absorbância do FS na mistura no 

comprimento de onda da irradiação do LED. 

 

3.6 Influência de agregação na produção de oxigênio singlete 

 

 Prepararam-se soluções de FS 10 µg mL-1 e AU 10 µg mL-1 em PBS sem 

adicionar SDS para auxiliar a solubilização dos FSs em meio aquoso. Os espectros 

de absorção da mistura foram obtidos antes e depois da irradiação no amarelo e azul 

para HY e CUR, respectivamente, por 5 min, sob agitação. O decréscimo na 

intensidade da banda característica do AU em 290 nm devido à reação de fotoxidação 

de AU foi utilizado para o cálculo do coeficiente de AF, segundo a equação (4).

Equação (4) 
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3.7 Cultura celular 

 

 As linhagens celulares de carcinoma epidermóide de laringe humana, HEp-2 

(ATCC CCL-23) e de células epiteliais de rim de macaco verde africano, Vero (ATCC 

CCL-81) foram cultivadas e aderidas ao substrato sólido consistindo da garrafa de 

polipropileno com área de 25 cm2 em 5 mL de meio de cultura Dulbecco modificado 

por Iscove’s com 10% de soro fetal bovino (SFB) e antibióticos penicilina 10 000 U.I. 

mL-1 e estreptomicina 10 mg mL-1. As células foram mantidas em estufa a 37 °C, 95% 

ar e 5% CO2. 

 A subcultura das células foi feita a cada três dias, quando o meio de cultura é 

retirado e adiciona-se 1 mL da solução salina tamponada com fosfato (PBS) pH=7,4 

para a lavagem. Posteriormente, adicionou-se 1 mL de 1 mg mL-1 enzima proteolítica 

tripsina com 0,03% de etilenodiaminotetracético (EDTA) para digerir a proteína 

extracelular induzindo a remoção das células do substrato de cultura. Após isso, meio 

de cultura foi adicionado para neutralizar a tripsina, esta solução foi transferida para 

um tubo cônico e centrifugada a 1000 rpm por 1 minuto. O sobrenadante foi 

descartado, as células depositadas no fundo do tubo foram resuspendidas com meio 

de cultura até a homogeneização. 

 Para a contagem do número de células utilizando a câmara de Newbauer, 

adicionou-se 100 µL da suspensão celular em 400 µL de PBS e 500 µL de solução 

0,4% Trypan blue através do teste de exclusão do corante Trypan blue, o qual é 

incorporado seletivamente pelas membranas danificadas das células mortas. O 

volume de 10 µL dessa solução foi pipetado para preencher os quadrantes da câmara 

de Newbauer. As células vivas foram identificadas pela morfologia microscópica 

translucida, devido a não incorporação do corante. Os números das células vivas em 

todos os quadrantes foram contados e calculou-se a média, esta foi multiplicada por 

104 e o fator de diluição 10 para obter o número de células por mL de suspensão 95. 

 

3.8 Ensaios citotóxicos 

 

 Os ensaios citotóxicos foram feitos utilizando placas de cultura celular de 96 

poços. Nas placas foram semeadas 2 x 104 células por poço incubadas a 37 °C e 5% 

de CO2. Após 24h, removeu-se o meio de cultura e lavou-se a monocamada com PBS. 
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Em seguida, as várias concentrações de FSs em meio de cultura foram adicionadas 

nos poços e incubadas por 2h, a fim de promover a acumulação intracelular dos 

fotossensibilizadores. Após, as soluções foram retiradas e cada poço foi lavado com 

PBS por duas vezes para eliminar os possíveis resíduos de fotossensibilizadores nas 

células. Por fim, os poços foram preenchidos com o meio de cultura fresco e as placas 

foram submetidas à irradiação no devido comprimento de onda. Ao término da 

irradiação, incubaram-se as placas por 48h para a determinação da viabilidade celular 

após o tratamento fotodinâmico. 

 A viabilidade celular foi determinada pelo método colorimétrico do MTT 44. Após 

essas 48h, o meio de cultura foi substituído por uma solução de 1 mg mL-1 de brometo 

de 3-(4,5-dimetiltiazol-2-il)-2,5-difenil tetrazólio (MTT) solubilizado em meio de cultura. 

O método se baseia na formação de cristais de Formazan, formados pela redução do 

MTT pelas desidrogenases mitocondriais ativas nas células vivas. Os cristais 

apresentam a coloração violeta e absorvem em 570 nm. Após 3h de incubação, a 

solução com MTT foi removida, adicionou-se 50 μL de etanol para solubilizar os 

cristais de Formazan e 150 μL de uma mistura de PBS e álcool isopropílico 50% v/v. 

A seguir, determinou-se a absorbância em 570 nm, utilizando um leitor de placa 

modelo Multiskan GO (Thermo Scientific). 

 O valor da concentração inibitória média (IC50), que representa a concentração 

necessária de fotossensibilizador para inibir a metade da população celular, foi obtido 

através da curva dose-resposta processada pelo programa GraphPad Prism, a partir 

de três experimentos independentes 44. 

 

3.9 Citotoxicidade da curcumina degradada  

 

Uma vez que observou-se intensa degradação da CUR, tivemos o cuidado de 

investigar se o(s) fotoproduto(s) apresentam alteração na citotoxicidade durante a 

TFD. Para isso, diversas concentrações da curcumina (3, 12, 24, 27, 96 e 178  μmol 

L-1) foram preparadas em meio de cultura Iscove’s, e colocadas na placa de cultura 

celular de 6 poços para proceder a irradiação com LED azul, após isso, avaliou-se a 

citotoxicidade dessas soluções da CUR previamente degradadas através do ensaio 

citotóxico.  
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3.10 Detecção do tipo de morte celular por microscopia de fluorescência 

 

 O tipo de morte celular após a TFD foi detectado usando os marcadores 

celulares: brometo de etídio (BE) e laranja de acridina (LA). Sabe-se que o LA é um 

corante fluorescente que atravessa a membrana integra das células vivas e intercala 

no DNA originando fluorescência de coloração verde. O BE consegue apenas penetrar 

nas células mortas e se liga ao DNA apresentando uma fluorescência alaranjada 

brilhante 96.  

 O plaqueamento celular foi feito em lâminas com 8 câmaras para crescimento 

celular (Nunc™ Lab-Tek™ II – Thermo Fischer). Em cada câmara foram incubadas 2 

x 104 células HEp-2. Após 24h, o meio de cultura foi retirado e os FSs com 

concentração de duas vezes IC50 foram incubados por 2h, a seguir as células foram 

lavadas com PBS para retirar resíduos de FS. As lâminas foram analisadas após 24h 

da TFD da seguinte forma: i) controle: contendo apenas células; ii) escuro: contendo 

FS sem irradiação e iii) luz: contendo FS com irradiação. 

 As análises do tipo de morte celular foram feitas com 30 µL da solução de LA 

(100 µg mL-1)/BE (100 µg mL-1) adicionados em cada cavidade. Após 1 minuto à 

temperatura ambiente e ao abrigo da luz, o corante foi retirado e as lâminas foram 

lavadas três vezes com PBS. As câmaras foram desmontadas e levadas 

imediatamente ao microscópio de fluorescência (Olympus BX41) no aumento de 20x, 

filtro de excitação de 460/90 nm, espelho dicromático de 500 nm e filtro de barreira de 

520 nm. Obtiveram-se as imagens de oito campos de cada lâmina pela câmara 

Olympus DP72.  

Para quantificar o tipo de morte ocorrido na TFD, foram selecionadas no mínimo 

200 células de cada amostra na seguinte forma de identificação 96: 

 Células viáveis são coradas em verde; 

 Células em apoptose precoce são coradas com núcleo vermelho e o 

citoplasma verde; 

 Células em apoptose tardia são coradas em alaranjado; 

 Células necróticas são coradas em vermelho. 

 

  %𝐜é𝐥𝐮𝐥𝐚𝐬 𝐚𝐩𝐨𝐩𝐭𝐨𝐭í𝐜𝐚𝐬 =
𝐍ú𝐦𝐞𝐫𝐨 𝐭𝐨𝐭𝐚𝐥 𝐝𝐞 𝐜é𝐥𝐮𝐥𝐚𝐬 𝐚𝐩𝐨𝐩𝐭ó𝐭𝐢𝐜𝐚𝐬 (𝐁𝐄+𝐋𝐀)

𝐍ú𝐦𝐞𝐫𝐨 𝐭𝐨𝐭𝐚𝐥 𝐝𝐞 𝐜é𝐥𝐮𝐥𝐚𝐬 𝐜𝐨𝐧𝐭𝐚𝐝𝐚𝐬
𝐱𝟏𝟎𝟎    

3.11  Acumulação intracelular dos fotossensibilizadores 

Equação (5) 
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 O plaqueamento celular foi feito em lâminas com 8 câmaras para crescimento 

celular (Nunc™ Lab-Tek™ II – Thermo Fischer), em cada câmara foram incubadas 2 

x 104 células de HEp-2. Após 24h, o meio de cultura foi retirado, o FS em 

concentrações duas vezes o valor de IC50 foi incubado por 1, 2 e 3h. Após a incubação, 

cada câmara foi lavada com PBS por três vezes para retirar o resíduo de FS. 

 No microscópio Confocal de fluorescência, as câmaras foram desmontadas, 

somente a lâmina foi levada ao microscópio. A HY foi excitada com laser de Hélio-

neônio em 598 nm e a CUR foi excitada com laser de argônio em 458 nm. As imagens 

microscópicas das células foram obtidas junto com a emissão de fluorescência 

indicando a acumulação intracelular do FS. Além disso, foi feito o controle para cada 

lâmina, no qual as células não foram incubadas com FS para mostrar que nessas 

excitações de lasers, as células HEp-2 não possuem autofluorescência. 

 

3.12  Análise Estatística 

  

 Os resultados experimentais foram expressos como a média ± desvio padrão. 

A análise estatística foi realizada utilizando-se o teste t de Student para mostrar a 

significância da diferença entre os pares de médias. A diferença foi considerada 

significativa quando o valor de p<0,05. Os tratamentos estatísticos foram realizados 

no programa GraphPad Prism. 
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4. RESULTADOS E DISCUSSÕES 

 

4.1 Coeficiente de absortividade molar 

 

 O coeficiente de absortividade molar da CUR em DMSO foi determinado no 

comprimento de onda de máxima absorção (430 nm), obtendo-se o valor de 5,89 x 

104 L mol-1 cm-1, sendo que o logaritmo deste valor é 4,77 que corrobora com o valor 

obtido por Jasim e Ali, cujo valor de log ε foi igual a 4,68 97. A avaliação do ε pode ser 

um parâmetro essencial para checar a especialidade da CUR em termos da absorção 

de luz. A HY apresentou o coeficiente de absortividade molar igual a 2,34 x 104 L mol-

1 cm-1, o qual corrobora com os valores descritos na literatura 61; 98.  

 Os valores do ε dos dois fotossensibilizadores investigados estão na ordem 104 

L mol-1 cm-1, dessa forma, de acordo com a Tabela 2, a tanto na HY com na CUR as 

transições eletrônicas são permitidas. Esta característica realça a importância do FS 

possuir a alta absortividade molar na faixa do visível, pois através da irradiação de luz, 

a molécula é excitada ao nível maior de energia favorecendo a transferência de 

energia para oxigênio e a ocorrência da TFD 99.   

 Ao comparar os valores do ε da HY e CUR (Tabela 5), pode-se observar que 

ambos apresentam alta absortividade molar o que é favorável na TFD, entretanto, o 

comprimento de absorção que promove a maior penetrabilidade no tecido é de 600 a 

800 nm, o comprimento acima de 800 nm não possui a energia suficiente para excitar 

o oxigênio a gerar ERO 100. Embora o comprimento de onda em 430 nm (azul) para 

CUR possa ser eficiente na ativação da molécula, a luz azul não possui muita 

penetração no tecido celular sendo mais adequado para tratamentos de tumores ou 

infecções superficiais. Já a HY apresenta absorção máxima em 590 nm, mais próxima 

da janela terapêutica (600-750 nm) e com isso mais apropriada para TFD de tumores 

com profundidade até cerca de alguns milímetros. 
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Tabela 5. Valores de coeficiente de absortividade molar para os fotossensibilizadores em DMSO. 

Fotossensibilizador λmax (nm) ε (x 104 L mol-1 cm-1) Log ε (L mol-1 cm-1) 

Hipericina 590 2,34 4,37 

Curcumina 430 5,89 4,77 

 

4.2 Fotodegradação dos fotossensibilizadores 

 

 A Figura 4 apresenta os espectros de absorção dos FSs solubilizados em 

DMSO mostrando a diminuição da absorbância das bandas sob irradiação e 

evidenciando a decomposição dos FSs com a luz. A HY degradou proporcionalmente 

com a luz, mantendo o mesmo perfil espectral, ao contrário da CUR que, além da 

degradação, teve deslocamento da banda principal em 430 nm e o surgimento de 

outra banda próxima de 350 nm. O aparecimento da banda nova pode ser atribuído à 

formação de fotoprodutos, devido à degradação da molécula da CUR. Esta molécula 

possui uma cadeia linear com dois anéis aromáticos nas pontas, assim é possível que 

a molécula se quebre com o fornecimento da energia luminosa e a produção de 

espécies reativas de oxigênio durante o processo de fotobranqueamento da CUR, 

formam-se fenóis e outras moléculas menores. Os fotoprodutos da CUR solubilizada 

em isopropanol e irradiada em 400-510 nm por 4h apresentaram vários compostos 

menores formados, tais como vanilina, ácido vanílico, aldeído ferúlico, ácido ferúlico e 

4-vinil-guaiacol, sendo que estes foram identificados utilizando o sistema de 

cromatografia liquida de alta eficiência acoplado ao espectrômetro de massas 84, 

entretanto, a citotoxidade e o efeito fotodinâmico desses compostos não foram 

estudados.   
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Figura 11. Fotodegradação dos FSs. A) HY 10 µg mL-1 em DMSO; B) CUR 10 µg mL-1, ambos em 

DMSO, em função do tempo de irradiação. 

 

 Através do acompanhamento das bandas características dos FSs (λ= 590 nm 

para HY e 430 nm para CUR), foi possível estimar a quantidade dos FSs 

remanescentes após a fotodegradação. A Figura 11 mostra a degradação da HY e 

CUR em função dos tempos de 0, 10, 20 e 30 min da irradiação nos comprimentos de 

onda 590 nm e 455 nm para HY e CUR, respectivamente. Ao longo do tempo, a CUR 

apresentou a rápida degradação e, durante 30 min de irradiação, a HY teve apenas 

20% de degradação, já a CUR em torno de 54%. Essa diferença significativa 

demostrou que a CUR é uma molécula menos fotoestável que a HY.   

 

Figura 12. Porcentagem dos fotossensibilizadores remanescentes em solução de DMSO em função 
do tempo de irradiação com LED (λ= 590 nm para HY e 455 nm para CUR).
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4.3 Determinação dos coeficientes de partição 

 

 A tabela 6 apresenta os valores de log P obtidos para HY e CUR. 

 

Tabela 6. Coeficientes de partição obtidos para os fotossensibilizadores 

Fotossensibilizador Log P Característica  

Curcumina 2,12 ± 0,12 Hidrofóbica 

Hipericina 0,48 ± 0,02 Anfifílica 

 

 Os valores de Log P obtidos mostraram que a CUR possui característica mais 

hidrofóbica e a HY anfifílica. O log P teórico da CUR calculado pelo programa 

computacional MOPAC é próximo a 2,5 101, corroborando com o valor obtido neste 

experimento. Além disso, há relação entre o valor de log P e a citotoxidade da CUR e 

outros compostos similares a ele, para os quais, quanto maior o Log P, o composto é 

menos citotóxico, ou seja menor potencial de destruir as células 101. O valor do Log P 

da HY obtido neste estudo foi próximo ao valor descrito recentemente na literatura 

pelo nosso grupo de pesquisa 61. 

 Apesar da hidrofobicidade da HY, o composto possui seis hidroxilas e dois 

átomos de oxigênio quinona na periferia, esses grupos polares deixam a HY com 

caráter anfifílico, sendo que a desprotonação da HY é possível pelos grupos fenólicos 

bay e peri, com valores de pKa de 1,8 e 9-12 respectivamente (Figura 11). A 

estabilidade do ânion bay e sua facilidade de ionização são devidas à proximidade 

dos grupos de hidroxilas que permite o compartilhamento de um átomo de hidrogênio 

com os dois átomos de oxigênio formando a ligação de hidrogênio. Portanto, em pH 

fisiológico em torno de 7,0, a HY apresenta-se predominantemente na forma de 

monoânion. Embora os possíveis sais formados com o monoânion da HY sejam 

insolúveis em meio aquoso, estes agem como par de íons lipofílicos que facilitam a 

sua difusão na bicamada lipídica 102. No entanto, em altas concentrações, HY pode se 

agregar em meio aquoso e prejudicar a eficiência terapêutica 103.   
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Figura 13. Ilustração dos grupos hidroxila bay e peri e os seus respectivos pKa. 
Fonte: Adaptado 104.  

 

 Por outro lado, estudos da literatura mostraram que o FS hidrofóbico interage 

facilmente com as células tumorais via receptores da lipoproteína de baixa densidade 

(LDL) devido à alta quantidade de LDL contida nas células do câncer 105. Já para 

aplicação clínica, a solubilidade do FS no meio aquoso é importante para 

biodisponbilizar a molécula no organismo. Tanto a HY quanto a CUR, apresentam 

capacidade de ligar-se aos receptores de LDL em virtude das suas características 

hidrofóbicas 67; 106. Esta peculiaridade permite que a TFD utilizando esses FSs seja 

um tratamento seletivo na destruição do tumor com mínima invasão dos tecidos sadios.   

 Em suma, um FS ideal deve ser anfifílico, ou seja, uma parte apolar para 

difusão celular e outra parte polar para oferecer a biodisponibilidade no organismo 107. 

Portanto, HY apresenta características mais adequadas para TFD. 

 

4.4 Fotoxidação do ácido úrico 

 

 Para detectar e quantificar o oxigênio singlete, utilizou-se AU pois à medida que 

este reage com o oxigênio singlete produzido durante o processo fotodinâmico pelo 

FS, a banda do ácido úrico em 290 nm é diminuída (Figura 14). 
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Figura 14. Espectro de absorção ótica antes e após irradiação de uma mistura de AU 10 µg mL-1 e 
FS 10 µg mL-1 em SDS 2%. A) Hipericina B) Curcumina. 

 

 A Figura 12 mostra a fotodegradação dos FSs, durante 5 min de irradiação com 

potências de LED próximas e os comprimentos de onda 590 nm e 455 nm para HY e 

CUR, respectivamente. A HY teve apenas 5% de degradação, já a CUR degradou 

24%, esses resultados corroboram com o experimento da fotodegradação, o qual 

mostrou que a HY foi um composto mais fotoestável comparando com a CUR. 

Através da equação (4), calculou-se os coeficientes da atividade fotodinâmica 

(Tabela 7), podendo-se concluir que HY é cerca de seis vezes mais eficiente na 

produção de oxigênio singlete do que a CUR. 

 

Tabela 7. Coeficientes de Atividade Fotodinâmica dos FSs 

Fotossensibilizador Atividade Fotodinâmica (m2 J-1) 

Hipericina 7,5± 0,4 

Curcumina 1,26 ± 0,08 
 

 

4.5 Influência da agregação na formação de oxigênio singlete 

 

 A influência da agregação do FS na produção de oxigênio singlete foi avaliada. 

Os FSs foram misturados com AU em PBS sem adição de dodecil sulfato de sódio 

(SDS), uma vez que SDS é surfactante aniônico que pode auxiliar na solubilização 

dos FSs em meio aquoso, dessa forma, a não adição desse composto promove a 
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agregação dos solutos insolúveis, no caso os FSs hidrofóbicos 108. A Figura 15 mostra 

os espectros de absorção das misturas sendo que as bandas do AU em 290 nm 

apresentaram a mesma intensidade que corresponde à concentração de 10 µg mL-1. 

Além disso, como os FSs estão na forma agregada, as bandas principais de absorção 

da HY e CUR em 590 e 430 nm respectivamente, estão com baixa intensidade. À 

medida que a mistura foi irradiada, não houve a diminuição significativa da banda de 

AU, isso evidencia que não houve formação de oxigênio singlete num meio onde pode 

haver FS agregado.  

 

 

Figura 15. Espectro de absorção ótica antes e após irradiação com LED de uma mistura de AU 10 µg 
mL-1 e FS 10 µg mL-1 em PBS. A) Hipericina B) Curcumina. 

   

    Um estudo da literatura investigou o efeito de agregação intracelular da HY 

através dos parâmetros: concentração, tempo de incubação e a dose de luz durante 

a HY-TFD e observaram que a HY na concentração de 5 µM, permaneceu na forma 

monomérica nas células de queratinócitos murinos por mais de 26h de incubação, 

entretanto, o efeito intenso de agregação da HY foi observado com a concentração de 

50 µM HY, sendo que a fluorescência intracelular da HY diminuía com o tempo de 

incubação109. Em seguida, os pesquisadores provaram que a fototoxicidade da HY 

com o tempo de incubação de 1 e 7 h da HY 50 µM foi semelhante a HY 5 µM nas 

mesmas condições 109. Dessa forma, a agregação é um efeito que não somente 

dificulta a administração clinica dos FSs, como pode também afetar a fototoxicidade 

durante o tratamento da TFD, devido à baixa produção de oxigênio singlete. Para o 

melhor resultado da TFD, a combinação dos parâmetros de aplicação pode influenciar 

crucialmente a sua eficiência terapêutica, além disso, outros estudos também 
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mostram a importância do uso de veículos de drogas para desagregar o FS, além da 

entrega eficiente nos tecidos, diminuindo a agregação e maximizando o resultado 

terapêutico da TFD56. 

 

4.6 Ensaios citotóxicos 

 

 Para a avaliação da fototoxicidade da hipericina e da curcumina após irradiação 

com LED, as células HEp-2 e Vero foram incubadas por 2h com várias faixas de 

concentração: 0 a 21,5 μg mL-1 e 0 a 3,16 ng mL-1 para hipericina, 0 a 100 μg mL-1 

para curcumina, em meio de cultura. O efeito da luz nas células foi obtido após a 

incubação de FS utilizando a irradiação em 590 ± 10 nm e em 455 ± 10 nm para HY 

e CUR, respectivamente.  

 Através dos resultados de IC50 nas células HEp-2 (Tabela 8), pode-se concluir 

que a irradiação potencializou a citotoxidade dos FSs (446 vezes para HY e apenas 

8,1 vezes para CUR) pelo mecanismo da TFD, uma vez que no escuro, os FS são 

poucos tóxicos, pois são necessárias concentrações extremamente altas para 

acarretar 50% de morte celular. A potencialização de citotoxicidade dos FSs pela luz 

é um aspecto importante para aplicação clínica, uma vez que a luz pode tonar um 

recurso seletivo para destruição localizada do tumor evitando danos aos tecidos 

sadios 26.  

 

Tabela 8. Valores de IC50 dos FSs: HY e CUR para a linhagem celular HEp-2 após 2h de incubação e 
irradiação por 20 min, λ= 590 nm (I= 8,4 mW cm-2) e λ = 455 nm (I= 7,9 mW cm-2), respectivamente. 

Dose de luz (J cm-2) 
IC50 ± σ (μmol mL-1) 

HY CUR 

0 19,5 ± 2,4 95,3 ± 10,3 

10 0,044 ± 0,006 11,7 ± 1,3 

 

 Para as células Vero, os valores de IC50 (Tabela 9) foram em geral maiores do 

que nas HEp-2, o que indica menor citotoxicidade o que era esperado já que a 

linhagem Vero é constituída de células não tumorais. 
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Tabela 9. Valores de IC50 dos FS: HY e CUR para a linhagem celular Vero após 2h de incubação e 
irradiação por por 20 min, λ= 590 nm (I= 8,4 mW cm-2) e λ = 455 nm (I= 7,9 mW cm-2), 

respectivamente. 

Dose de luz (J cm-2) 
IC50 ± σ (μmol L-1) 

HY CUR 

0 22,3 ± 1,9 101,9 ± 7,4 

10 0,07 ± 0,01 16,2 ± 1,8 

 

 A citotoxidade da HY tem sido bastante investigada na literatura 58; 63; 110. O 

aumento do potencial citotóxico pela ativação da luz é um mecanismo conhecido, uma 

vez que a HY é uma molécula que apresenta grupos cromóforos que absorvem a luz 

e a excitação do estado fundamental para estado excitado gera a produção de 

oxigênio singlete que é um agente indutor de apoptose nas células tumorais. Além 

disso, a citotoxidade da HY pode variar com o tipo de célula111. Os resultados deste 

estudo mostraram que a HY foi mais citotóxica nas células tumorais do que nas células 

não-tumorais, dessa forma, evidenciou-se a seletividade da HY no tratamento de 

câncer devido a sua característica hidrofóbica, a HY tem mais facilidade de difundir e 

acumular nas células tumorais 112. 

 Schmitt et al. mostraram que a HY extraída da Hypericum perforatum é menos 

fototóxica do que a HY na forma pura, fato que pode ser atribuído aos constituintes 

adicionais presentes no extrato113. O uso de FS sintético é considerado uma vantagem 

na TFD, além de assegurar a eficiência fotodinâmica, a síntese pode, também, garantir 

o grau de pureza do FS eliminando a possibilidade de intoxicação por outras 

substâncias indesejadas. A HY utilizada neste trabalho foi sintetizada com pureza 

confirmada. 

 Sabe-se que o efeito citotóxico de baixa concentração da CUR pode ser 

intensificado pela irradiação com os comprimentos de onda próximos à máxima 

absorbância da CUR. Dujic et al. têm mostrado que a combinação de baixas 

concentrações da CUR (0,2 -1 µg mL-1) e a luz visível ou UVA pode inibir a proliferação 

celular dos queratinócitos humanos, HaCat, e induz a morte celular via apoptótica 72. 

Outros resultados similares foram obtidos com as células HeLa, fibroblastos humanos, 

melanócitos, melanoma, carcinoma nasofaríngeo e carcinoma pulmonar de Lewis 

73,78,79. 
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 O potencial anticâncer intrínseco da CUR é conhecido na literatura 114, 

entretanto, através dos dados obtidos nessa investigação, pode-se observar que a 

ativação da CUR pela luz azul potencializou o seu efeito terapêutico. Portanto, a 

combinação da CUR e luz torna o tratamento de câncer mais efetivo. A toxidade 

sistêmica da CUR foi investigada pelo Instituto Nacional de Câncer dos Estados 

Unidos, utilizando uma dose de 3,5 g da CUR por Kg de massa corporal por 90 dias 

nos ratos e nenhum efeito adverso foi observado 115. Por outro lado, Bruzell et al. 

compararam a fototoxidade da curcumina sintética e curcumina natural, que é uma 

mistura utilizada como alimento composto por três tipos de curcuminóides e mostrou 

que não há diferença significativa entre os resultados 89, portanto, o uso da CUR como 

fotossensibilizador pode ser vantajoso em termo da disponibilidade e da baixa 

toxidade no ser humano. 

 

4.7 Citotoxicidade da curcumina degradada 

  

 Avaliou-se a citotoxicidade da curcumina previamente degradada pela luz azul. 

Para baixas concentrações (3, 12 e 24 μmol L-1), foram testadas sob procedimento da 

TFD, ou seja, após a incubação com a curcumina degradada, as células HEp-2 foram 

irradiadas em dose de luz 10 J cm-2 e os resultados foram comparados com a 

curcumina não degradada nas mesmas condições. Através da Figura 14 pode-se 

observar que em geral a curcumina degrada teve a diminuição do potencial citotóxico 

nas concentrações mais altas de 12 e 24 μmol L-1, na menor concentração a 

curcumina, tanto não degradada quanto degradada, praticamente não apresentou 

fototoxicidade.  

 Já para as altas concentrações (27, 96, 178 μmol L-1), foram avaliadas a 

citotoxidades da curcumina não degradada e degradada sob condição de ausência da 

luz (Escuro). A Figura 14 mostrou que, em geral, a curcumina degradada é menos 

citotóxica que a curcumina não degradada.  

 Portanto, concluiu-se que a degradação da CUR realmente afeta o seu 

potencial citotóxico, além disso, conforme o resultado obtido deste experimento os 

possíveis fotoprodutos gerados pela CUR também não apresentam citotoxicidade. 

Diferentemente, num outro estudo com o fotossensibilizador comercial, 

Photodithazine®, um derivado de clorina, foi mostrado que os seus fotoprodutos são 
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mais citotóxicos que o mesmo não fotodegradado e que possui alta eficiência 

fotodinâmica 116. Esses resultados nos motivaram estudar a citotoxicidade dos 

fotoprodutos da curcumina. Nesse caso, como a fotodegradação leva a diminuição da 

citotoxicidade e da fototoxicidade, isso leva à diminuição da eficiência da terapia 

fotodinâmica em função do tempo de irradiação, devendo este fato ser levado em 

consideração no planejamento da terapia empregando a CUR. 

 

 

Figura 16. Citotoxicidade e fototoxicidade da Curcumina previamente degradada pela luz azul nas 
células da HEp-2. 

 

4.8 Acumulação intracelular dos fotossensibilizadores 

 

 A capacidade e cinética da acumulação intracelular dos FSs está intimamente 

relacionada com o tempo de incubação. A rapidez de um FS para se acumular no 

interior das células pode diminuir o tempo de incubação do FS, por conseguinte, 

reduzir o tempo do experimento. Esta vantagem reflete mais ainda na aplicação clínica 

da TFD, uma vez que, atualmente, os FS requerem um tempo de administração muito 

longo, em torno de 8 – 24h 117. Dessa forma, tempos longos de acumulação leva a 

diversas inconveniências, tais como, tempo longo de espera, fotossensibilização 
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indesejada e degradação do FS pelo metabolismo 118. Portanto, a acumulação rápida 

de FS possibilita o aumento de eficiência da TFD e melhorara na sua aplicação clínica.  

 Cada FS tem suas propriedades diferentes para acumulação intracelular. A 

Figura 15 mostra a acumulação intracelular da HY e da CUR nas células tumorais de 

HEp-2, as imagens foram obtidas através do microscópio Confocal de fluorescência, 

após 1, 2 e 3 h de incubação com FS. Os controles foram feitos para demonstrar que 

sob condições de excitação para HY e CUR com os lasers de Hélio-neônio e argônio, 

respectivamente, as células HEp-2 não apresentaram autofluorescência, esta 

informação foi importante para garantir que toda fluorescência emitida após a 

excitação provém do FS. 

   Ao comparar as intensidades de fluorescência emitida em tempos diferentes 

pela HY e CUR (Figura 15), pode-se observar que a HY se acumulou rapidamente 

logo depois de 1h de incubação e intensificou em seguida com 2 e 3h, isso deve-se à 

característica anfifílica da HY em intercalar a membrana celular, um estudo 

comparativo mostrou que a HY possui maior capacidade de acumulação intracelular 

do que Protoporfirina XI induzida pelo ácido aminolevulínico (ALA) em células 

tumorais de Meduloblastoma 119. Por outro lado, a acumulação da CUR é um pouco 

mais lenta conforme mostrada nas imagens, as baixas intensidades de fluorescência 

nos primeiros tempos evidenciaram a dificuldade da CUR se acumular no interior das 

células. Posto que a CUR é muito hidrofóbica e acumula majoritariamente nas 

membranas celulares 120. Além disso, uma vez que 50 % da CUR degrada em meio 

de cultura após 8h de incubação 85, por tanto, os tempos escolhidos foram de 0, 1, 2 

e 3h, para que a degradação dos FSs seja baixa. 
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Figura 17. Imagens da microscopia Confocal de fluorescência mostram a acumulação intracelular dos 

FSs. A) Hipericina, B) Curcumina, nas células da HEp-2 

 

4.9 Detecção do tipo de morte celular por microscopia de fluorescência 

 

 Em virtude das diferenças morfologicas entre necrose e apoptose, foi possivel 

analisar o tipo de morte celular com o auxilio dos corantes BE e LA. As imagens 

microscópicas obtidas (Figura 17) permitiram a distinção entre as células vivas, 

apoptóticas e necróticas pela coloração.  



62 

 

 

 

Figura 18. Microscopia de fluorescência das células HEp-2, após 24h da TFD com incubação de FS 
por 2h, HY 0,09 μmol L-1 e a CUR 23,4 μmol L-1, utilizou-se a irradiação em 590 nm para HY e 455 

nm para CUR na dose de 10 J cm-2. Controle= células não incubadas com FS, Escuro= células 
incubadas com FS, sem irradiação e TFD= células incubadas com FS e irradiadas. A marcação com o 
brometo de etídio e laranja de acridina que as células vivas tenham coloração verde, as apoptóticas 

com coloração verde e em alaranjado e as necróticas.. 
 

 As células HEp-2 tiveram 100% de morte celular por apoptose após a HY-TFD 

e para a CUR-TFD apenas 66% de apoptose e 9% de necrose (Figura 17). Sabe-se 

que a HY e CUR são dois FSs que induzem apoptose e necrose via TFD 70,73, 

entretanto, observou-se que HY foi mais eficiente na indução da morte celular 
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comparando com a CUR nas mesmas condições de dose de luz, tempo de incubação 

e concentrações do FS (2 x IC50). 

 

 
Figura 19. Porcentagens de células apoptóticas e necróticas da HEp-2 após a TFD. 

 

4.10  Comparação da eficiência fotodinâmica da Hipericina e da Curcumina 

 

 A Tabela 6 mostra uma comparação dos resultados obtidos para HY e CUR nos 

experimentos. Pode-se observar que em geral a HY mostrou-se mais eficiente em 

relação a CUR. Em recente revisão publicada por Yin et al. sobre os efeitos 

terapêuticos da CUR, foi destacada a eficiência desses dois compostos naturais, HY 

e CUR na fotoinativação dos microrganismos 121. Essa revisão menciona que a CUR, 

além de ser um composto de fácil acesso na natureza, é considerada como alimento, 

condimento e conservante natural 114, em vista disso, a sua aplicação na TFD é 

bastante investigada, apesar da baixa geração de oxigênio singlete quando ativada 

pela luz azul. O uso da CUR como FS nos tratamentos de infecções e lesões 

superficiais é altamente indicado, pois, embora o comprimento de onda da luz azul 

não seja penetrante nos tecidos, ele é mais energético que a luz amarela (no caso da 

HY) e é utilizado em vários protocolos de tratamento antimicrobiano contra micose, 

acne e infecção 122; 123. Dessa forma, os dados obtidos neste trabalho demostraram 

que a CUR possui atividade fotodinâmica para geração de oxigênio singlete que 
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potencializa mais ainda o efeito terapêutico de tratamentos convencionais feitos 

somente com a luz azul, sendo que vários trabalhos na literatura obtiveram resultados 

positivos aplicando a CUR-TFD contra microrganismos patológicos124; 125.  

 

Tabela 10. Comparação da HY com CUR: Absortividade molar, fotodegradação, coeficiente de 
partição em octanol-água (LogP), eficiência fotodinâmica, concentração inibitória média (IC50) e tipo 

de morte celular. 

Experimentos Hipericina Curcumina 

Absortividade molar 

( x 10 4 M-1 cm-1) 
2,34 (λmax= 590 nm) 5,89 (λmax= 455 nm) 

Fotodegradação (t= 30 min) 20% 54%  

Formação de fotoproduto Não Sim 

Citotoxicidade do fotoproduto --- 

Diminui em função 

do tempo de 

irradiação 

Log P 0,48 (anfifílico) 2,12 (lipofílico) 

Atividade fotodinâmica 

(m2 J-1) 
7,5 1,26 

Cinética de acumulação 

intracelular 
rápido lento 

IC50 em HEp-2 (escuro/claro) 

μmol mL-1 
19,5 / 0,044 95,3 / 11,7 

IC50 em Vero (escuro/claro) 

μmol mL-1 
22,3 / 0,07 101,9 / 16,2 

% Apoptose 100% 66% 
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5. CONCLUSÕES 

 

 Os estudos das propriedades físicas e químicas dos FSs serviram como 

suporte para comparar a eficiência fotodinâmica dos compostos. Embora a HY tenha 

menor absortividade molar que a CUR, a HY é mais estável na presença de luz e não 

forma fotoprodutos, o que sugere que a molécula permanece íntegra. Além disso, a 

característica anfifílica da HY permite a melhor difusão celular. Ao contrário da CUR 

que é uma molécula muito hidrofóbica.  

 O ensaio de fotoxidação do ácido úrico permitiu concluir que a HY tem atividade 

fotodinâmica cerca de seis vezes maior que a CUR. Porém, em meio aquoso sem 

surfactante, os dois FSs não possuem atividade fotodinâmica, devido à agregação. 

 A rápida fotodegradação da CUR acarretou a brusca diminuição da banda de 

absorção espectral e o crescimento de uma nova banda, sugerindo a formação de 

fotoproduto. Pela primeira vez foi investigada a citotoxicidade da CUR fotodegradada 

com luz azul. A curcumina torna-se menos citotóxica quanto maior o tempo de 

irradiação, sugerindo progressiva fotodegradação da molécula.  

 Quanto à citotoxicidade HY foi quase 400 vezes mais citotóxica em relação a 

sua citotoxicidade no escuro. Já para CUR, a luz potencializou apenas oito vezes a 

citotoxidade para as células tumorais HEp-2. HY apresentou IC50 cerca de 250 vezes 

mais baixo que a CUR no escuro e também sob irradiação na mesma fluência de luz. 

Esses resultados sugerem que HY é muito mais citotóxica do que a CUR. 

 Através da microscopia Confocal de fluorescência, pode ser observado que a 

HY acumula mais rápido do que a CUR nas células HEp-2. além disso, a HY-TFD 

induziu cerca de 1,5 vezes mais apoptose do que a CUR-TFD.  

 Baseando-se neste estudo comparativo, os resultados obtidos sugerem que a 

HY é um FS mais eficiente para TFD que a CUR. Tanto a CUR quanto a HY por 

apresentar baixa toxicidade na ausência de luz, são compostos seguros para serem 

utilizados clinicamente, cada um com suas aplicações adequadas às suas 

propriedades.  
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