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PREFÁCIO
Para uma melhor compreensão da estrutura escolhida para a escrita desta tese de
doutoramento, que apresenta como tema principal, o desenvolvimento de nanopartículas de
diamante, com modificações superficiais para aplicação biológica, foi criada esta seção explicativa
da organização do trabalho que foi desenvolvido ao longo de 4 anos.
O termo nanodiamante (ND) foi escolhido para fazer referência às partículas nanométricas
obtidas. No entanto é importante ressaltar que, por definição, o termo é também utilizado para
materiais à base de diamante em nanoescala, como filmes de diamante, nanopartículas de
diamante e seus conjuntos estruturais, como por exemplo aglomerados de partículas ligadas
livremente ou partículas incorporadas em outras matrizes. Foram vários os NDs funcionalizados
neste trabalho, assim foi adotada a apresentação em forma de siglas que foram apresentadas em
momentos adequados.
Esta tese apresenta uma seção introdutória contendo a motivação para o desenvolvimento
do trabalho realizado, seguida de uma seção destinada aos objetivos almejados. A escolha por
divisão em Capítulos 1 e 2 com seções independentes de metodologias, resultados e discussão
parcial, se deu pela diferença na origem dos NDs utilizados. O Capítulo 1, foi destinado aos NDs
obtidos a partir de resíduos industriais de filmes de diamante CVD (ND CVD). O sucesso na obtenção
e funcionalização dos NDCVD de pequeno tamanho por uma metodologia simples, foi a motivação
para os estudos realizados e descritos no Capítulo 2, com funcionalizações de NDs de detonação
adquiridos comercialmente (NDD). Um dos motivos pelo qual os estudos foram estendidos para a
utilização de NDD em vez dos NDCVD foi a recuperação de quantidade mássica reduzida, dificultando
a realização de etapas subsequentes de funcionalizações, incluindo conjugação por meio de ligação
covalente com fotossensibilizadores (FS) para a aplicação em terapia fotodinâmica (PDT). Mas é
válido ressaltar que os NDD utilizados no Capítulo 2, são utilizados como sementes de crescimento
dos filmes de diamante CVD utilizados no Capítulo 1.
Após apresentadas todas as seções dos Capítulos 1 e 2, está a seção conclusão, que
apresenta as principais conclusões com uma visão geral a partir de todos os NDs obtidos nesta
tese. Na sequência foram listadas todas as referências consultadas durante os anos de estudo.
Os agradecimentos foram apresentados, de modo não convencional, pois tenho tanto
a agradecer, que gostaria de representar de uma forma alegre, com momentos especiais,
além de muita esperança de um futuro melhor.
Particularmente aprendi muito com o desenvolvimento desse trabalho, mas sei que ainda
tenho muito mais a aprender, além da vontade de permitir que esse conhecimento seja
compartilhado com meus futuros alunos.
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RESUMO

Dentre as inúmeras nanopartículas que demonstram efeito antimicrobiano, os nanodiamantes
(NDs) são materiais promissores para aplicação na área biomédica, devido à estabilidade coloidal, sendo
considerados biocompatíveis. O presente trabalho visou a utilização de filme residual de diamante-CVD,
crescidos por deposição química na fase vapor assistido por filamento quente, para a obtenção de
suspensões aquosas de NDCVD por diferentes metodologias. Também foram empregadas técnicas de
funcionalizações superficiais dos NDCVD, bem como de ND de detonação (NDD), para a conjugação de
fotossensibilizadores (FSs), permitindo a avaliação da aplicação como materiais antimicrobianos por
meio da terapia fotodinâmica antimicrobiana (aPDT). Dentre as metodologias empregadas para a
obtenção dos NDCVD, um destaque foi dado à técnica de maceração seguida de cavitação ultrassônica,
devido a obtenção de NDs com pequenos tamanhos e facilidade de operação do equipamento. Visando
a funcionalização da superfície, foram realizadas hidrogenação por plasma de H2 (ND-HCVD) e
fotofuncionalização com grupo carboxilado (ND-COOHCVD-(UV)), originando suspensões aquosas de
diâmetro hidrodinâmico na faixa de 50-70 nm. Também foi realizada funcionalização não covalente com
porfirina mTHPP, com potencial para aplicação em aPDT. Os estudos foram estendidos para a
modificação superficial de ND de detonação, originando superfície carboxilada, aminada e hidroxilada a
partir de metodologias com vantagens relacionadas à redução do tempo de conversão e eliminação de
etapas adicionais, comparadas a processos já relatados. Nanoconjugados com os FSs mTHPP e
PHOTOGEM® foram obtidos com sucesso, utilizando via química e enzimática para a formação de
ligação covalente do tipo éster. A eficácia na obtenção dos NDs e funcionalização superficial, puderam
ser comprovadas por diversas técnicas de caracterização, como: espalhamento de luz dinâmico, difração
de raio-x, microscopia eletrônica de transmissão e espectroscopias: Raman, infravermelho, absorção e
fluorescência. Também foram realizados ensaios de citotoxicidade em células não tumorais (MEF),
avaliação da atividade antitumoral in vitro (B16F10-Nex2) e potencial antibacteriano dos NDs. Os
estudos in vitro, não mostraram citotoxicidade a células MEF após etapas de purificações e
funcionalização, no entanto o ND-HCVD, NDD-COOH, NDD-NH2 e o nanoconjugado NDCVD+mTHPP,
demonstraram citotoxicidade a células tumorais. Para os ensaios de avaliação da atividade
antibacteriana, uma maior ação foi observada com os NDCVD, frente à cultura de E. coli (20 %) em
comparação à S. aureus (12 %) após 24 h de incubação. Para os NDD-COOH, resultados de inibição
semelhantes foram obtidos nas mesmas condições. Na presença de NDD-mTHPP por 2 h de incubação,
foi observada inibição de 56 % no crescimento de E. coli, após irradiação com luz de 660 nm. No entanto,
após esse período ocorreu diminuição da atividade antibacteriana por consequência da desativação do
ROS. Com os nanoconjugados obtidos por rota enzimática foram observados danos na parede
bacteriana (E. coli), observados por microscopia eletrônica de varredura, após irradiação com luzes azul
e vermelha. Concluiu-se que os NDs obtidos apresentam um foco promissor para pesquisas na área de
funcionalização superficial para a conjugação com FS como uma estratégia para aplicação em aPDT.

ABSTRACT

Amongst the innumerous nanoparticles that have demonstrate antimicrobial activity,
nanodiamonds (NDs) are promising materials for application in the biomedical area, due to their colloidal
stability, being considered biocompatible. The present work used a residual film diamond-CVD sample,
grown by hot filament chemical vapor deposition, to obtain aqueous suspensions of NDCVD by different
methodologies. NDCVD surface functionalization techniques were also used, as well as detonation DN
(NDD), for the conjugation with photosensitizers (FSs) aiming the application in antimicrobial
photodynamic therapy (aPDT). Among the methodologies used to obtain NDCVD, a highlight was given to
the technique of maceration followed by ultrasonic cavitation, due to the obtainment of NDs with small
sizes and ease of operation of the equipment. Aiming at surface functionalization, plasma hydrogenation
of H2 (ND-HCVD) and photofunctionalization with a carboxyl group (ND-COOHCVD-(UV)) were carried out,
resulting in aqueous suspensions with a hydrodynamic diameter in the range of 50-70 nm.
Functionalization was also performed through non-covalent bonding with porphyrin (FS) mTHPP with
potential for application in aPDT. The studies were extended to the surface modification of detonation
ND, originating a carboxylated, aminated and hydroxylated surface from methodologies with advantages
related to the reduction of conversion time and elimination of additional steps, compared to previously
reported processes. Compared with the processes described in the literature, the methods described
herein showed drastic reduction of the conversion time, as well as elimination of additional steps.
Nanoconjugates with FSs mTHPP and PHOTOGEM® were successfully obtained by using chemical and
also enzymatic routes resulting in covalent ester bonds. Obtained NDs and surface functionalized ND
were characterized by: dynamic light scattering, x-ray diffraction, transmission electron microscopy and
spectroscopies: Raman, infrared, absorption and fluorescence emission. Cytotoxicity assays in nontumor cells (MEF), in vitro evaluation of antitumoral activity (B16F10-Nex2 cells) and antibacterial
potential of NDs were also performed. In vitro studies did not show cytotoxicity to MEF cells after the
purification and functionalization steps, however ND-HCVD, NDCVD+mTHPP nanoconjugate showed
cytotoxicity to tumor cells. Regarding antibacterial activity, it was possible to note a greater activity against
the culture of E. coli (Gram -) (20 %) compared to S. aureus (Gram +) (12 %) after 24 h of incubation. For
NDD-COOH, similar inhibition results were identified under the same conditions. In the presence of NDDmTHPP for 2 h of incubation, a 56 % inhibition of E. coli growth was observed after irradiation with 660
nm light. After a period of 2 h there was a decrease in antibacterial activity as a result of ROS deactivation.
With the nanoconjugates prepared by enzymatic route, qualitative antibacterial assays and analysis of
the morphology of the bacterial culture by SEM were carried out, demonstrating the potential to inhibit
the growth of E. coli by irradiation with blue and red lights, showing damage to the bacterial wall. It was
concluded that the NDs developed herein can be considered a promising focus for research for
application in aPDT.

1 INTRODUÇÃO
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1 INTRODUÇÃO
O uso excessivo e indevido de antibióticos desde a comercialização de penicilina, no
final da década de 1940, levou ao surgimento de resistência a esses medicamentos pelos
patógenos bacterianos. Estima-se que até 2050, o número de mortes atribuídas à infecção
microbiana chegará a 10 milhões, sendo que os custos relacionados ao tratamento de
infecções devido à resistência desses microrganismos aos antibióticos, chegarão ao valor
de 1,5 bilhões de euros por ano (O’Neil, 2014). Apesar do avanço científico e tecnológico
permitir uma melhor compreensão da patogênese microbiana, continua sendo uma tarefa
desafiadora interferir e erradicar a formação de biofilmes microbianos (Szunerits et al.,
2016). A demanda por desenvolver novos medicamentos antimicrobianos, terapias para
combater infecções bacterianas e materiais contendo agentes antimicrobianos, tornaramse cruciais nos dias atuais.
O estudo de agentes antimicrobianos possui avanços principalmente na área
médico-hospitalar. Vários produtos e materiais têm sido relatados por apresentarem essa
ação. A aplicação de agentes antimicrobianos em superfícies de equipamentos e materiais
hospitalares é de grande importância para evitar o transporte de bactérias e agentes
infecciosos de uma determinada fonte até os pacientes vulneráveis a esse tipo de
contaminação. Diante desse panorama, diversas pesquisas têm sido voltadas para o
desenvolvimento de materiais e métodos para recobrimento com ativos antimicrobianos.
Essas pesquisas visam superfícies antimicrobianas de alta eficiência e estabilidade.
Grande parte das pesquisas recentes nessa linha tem sido baseadas na nanotecnologia a
qual demonstrou potencial na prevenção e no tratamento de infecções bacterianas.
Nanopartículas (NPs) têm demonstrado propriedades antibacterianas de amplo
espectro contra bactérias Gram (+) e Gram (-). NPs de ZnO, por exemplo, apresentaram
capacidade de inibição do crescimento de Staphylococcus aureus (S. aureus), enquanto
NPs de Ag exibiram atividade antimicrobiana dependente da concentração contra
Escherichia coli (E. coli) e Pseudomonas aeruginosa (P. aeruginosa) (Ramalingan et al.,
2016). No entanto, os mecanismos por meio dos quais as NPs atuam como agentes
antibacterianos não foram completamente elucidados. Os mecanismos aceitos atualmente
para a inibição da atividade microbiana são: indução de estresse oxidativo (Gurunathan et
al., 2012), liberação de íons metálicos (Nagy et al., 2011) ou mecanismos não oxidativos
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(Leung et al., 2014), que podem ocorrer em separado ou simultaneamente. Os principais
processos subjacentes aos efeitos antibacterianos das NPs podem ser descritos como:
ruptura da membrana celular bacteriana; geração de espécies reativas de oxigênio (ROS);
penetração na membrana celular bacteriana e indução de efeitos antibacterianos
intracelulares, incluindo interações com DNA e proteínas (Wang et al., 2017).
Nos últimos anos, têm-se investigado intensamente, o desenvolvimento de NPs
microbiocidas e/ou anti-adesivas, que exibem atividade contra a formação do biofilme
microbiano (Allaker et al., 2014; Chernousova e Epple, 2013; Das et al., 2013; Francolini e
Donelli, 2010; Herman e Herman, 2014; Taylor e Webster, 2011). As NPs podem ser
aplicáveis em revestimentos antibacterianos para dispositivos implantáveis e materiais
medicinais para prevenir infecções, promovendo cicatrização de feridas. Outras aplicações
já exploradas incluem: sistemas de administração de antibióticos; sistemas de detecção
bacteriana para diagnóstico microbiano e vacinas antibacterianas para controle de
infecções (Wang et al., 2017). NPs de várias composições, como por exemplo, prata (Ag),
óxido de prata (Ag2O), ouro (Au), dióxido de titânio (TiO2), silício (Si), óxido de cobre (CuO),
óxido de zinco (ZnO), dentre outras, receberam grande atenção pela potencial atividade
antimicrobiana, inibindo o crescimento de várias espécies microbianas (Dizaj et al., 2014).
As Ag-NPs foram relatadas como eficazes para a destruição de vários agentes patogênicos,
o que permitiu diversas aplicações, como por exemplo, em curativos pós-cirúrgicos; no
revestimento de dispositivos médicos; bem como em loções e géis para prevenir
contaminação por fungos e bactérias. No entanto, preocupações sobre a citotoxicidade
dessas NPs contra células humanas ainda são discutidas (Wong e Liu et al., 2010).
Dentre as inúmeras NPs com potencial antimicrobiano, as nanopartículas de
diamante ou nanodiamantes (NDs) estão entre os novos materiais promissores para
aplicação biomédica devido à sua propriedade de estabilidade química e coloidal em meios
aquosos, o que permite que sejam utilizados como transportadores de medicamentos,
agentes de bioimagem, revestimento de implantes, sondas fluorescentes de longo prazo
para rastreamento de células e biomoléculas in vitro e in vivo, além de atividade antitumoral
e antimicrobiana (Wheling et al., 2014; Witlow et al., 2017). Em contraste com NPs metálicas
ou de óxidos metálicos, os NDs são altamente estáveis em meios corrosivos, limitando
assim sua decomposição ou transformação em materiais com potencial citotóxico e baixa
atividade (Barras et al., 2011).
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Independente da técnica utilizada para a síntese dos NDs, eles possuem a mesma
estrutura dos diamantes (sp3), garantindo as excelentes propriedades mecânicas e ópticas.
Em particular, os NDs são caracterizados por um alto módulo de Young, alta rigidez,
excelente condutividade térmica, alto índice de refração e estabilidade em condições
adversas. Todas essas propriedades relacionadas à estrutura de núcleo e ainda
adicionadas à versatilidade de uma química de superfície, permitem expandir seu uso em
diferentes campos. A modificação dos grupos funcionais da superfície dos NDs, permite
ajustar suas propriedades macroscópicas (hidrofilicidade e estabilidade coloidal) e
microscópicas (reatividade) tornando os NDs modificados superficialmente adequados para
as aplicações desejadas (Witlow et al., 2017; Krueger e Lang, 2012).
Na tentativa de contribuir para o combate à resistência dos microrganismos aos
antibióticos, aliada a possibilidade de utilização de NPs biocompatíveis, é que pensou-se
na aplicação de terapias alternativas. A terapia fotodinâmica (PDT – PhotoDynamic
Therapy) é tradicionalmente utilizada com eficácia no tratamento do câncer (Alisson et al.,
2013). A sugestão de usar a PDT para destruição microbiana tornou-se uma realidade em
meados da década de 1990, a partir da evidência da alta taxa de replicação de células
bacterianas, semelhante às células tumorais (Nitzan et al., 1992). A terapia fotodinâmica
antimicrobiana (aPDT – Antimicrobial Photodynamic Therapy) ou também chamada de
quimioterapia

fotodinâmica

antimicrobiana

(PACT

–

Photodynamic

Antimicrobial

Chemotherapy), é um processo não antibiótico, que proporciona morte celular bacteriana
na presença de drogas fotossensibilizantes, ativadas por irradiação com energia luminosa
de comprimento de onda adequado e na presença de oxigênio molecular (Jori et al., 2006;
Malatest et al., 2017), permitindo a geração de espécies altamente reativas, denominada
ROS que podem passar rapidamente pelas membranas celulares, causando danos
oxidativos à célula (Castano et al., 2004).
Diante do problema emergente de saúde pública com relação ao uso indevido de
antibióticos, aliada às excelentes propriedades mecânicas, biocompatibilidade, com
versatilidade de modificações dos grupos químicos superficiais para serem utilizadas como
plataformas

biológicas,

além

da

necessidade

de

desenvolver

novas

técnicas

antimicrobianas não tóxicas e que atuem de forma rápida e eficaz, faz com que os NDs
sejam candidatos excelentes a conjugação de fotossensibilizadores à sua superfície para
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a obtenção de um nanoconjugado promissor para ser utilizado na terapia fotodinâmica
antibacteriana.

1.1

Nanopartículas de Diamante (NDs)
O termo “nanodiamante” é utilizado para se referir aos materiais à base de diamante

em nanoescala, como filmes de diamante, nanopartículas de diamante e seus conjuntos
estruturais, como por exemplo aglomerados de partículas ligadas livremente ou partículas
incorporadas em outras matrizes. Outra classe de nanodiamante são os chamados
diamantes “ultrananocristalinos”, que são partículas de diamantes na ordem de poucos
nanômetros. Esse termo geralmente é usado para diferenciar de outras nanoestruturas
baseadas em diamante acima de ~ 10 nm (Gogostsi et al., 2006).
No presente estudo o termo nanodiamante (ND) foi utilizado para fazer referência às
partículas de diamantes em escala nanométrica, como termo geral.
O ND é um material à base de carbono assim como os fulerenos e os nanotubos de
carbono, porém uma vantagem desse tipo de material é que são quimicamente inertes,
muito duros e opticamente transparentes. Possuem característica de biocompatibilidade
(Barras et al., 2010; Chang et al., 2008; Dahoumane et al., 2009; Krueger et al., 2006;
Krueger, 2008; Mochalin et al., 2012; Navalon et al., 2011; Angus et al., 1994; Lee et al.,
2015) que aliada à possibilidade de funcionalização da superfície, torna os NDs úteis como
nanossondas para aplicações biomédicas, incluindo imagens (Boudou et al., 2009), entrega
de fármacos (Haque e Sumayia, 2017) e também características antimicrobianas (Wheling
et al., 2014). Além disso, podem ser manipulados para obter centros de vacância com
nitrogênio, cuja fluorescência dependente de spin, permite a detecção ultrassensível de
campos elétricos e magnéticos em nanoescala, com aplicações em nano-termometria e
como emissores de fótons únicos em óptica quântica (Boudou et al., 2009).
Os NDs, podem ser sintetizados por diferentes técnicas, sendo as principais:
detonação, altas pressões e altas temperaturas (HPHT) (De Carli e Jamieson, 1991; Ma et
al., 1994), deposição química na fase vapor (CVD) assistido por plasma ou filamento quente
(Freklack et al., 1991), ablação a laser (Yang et al., 1998; Basso et al., 2018; Gorrini et al.,
2016), cloração de carbetos (Welz et al., 2003) e cavitação ultrassônica (Galimov et al.,
2004; Karchatryan et al., 2008; Neu et al., 2011).
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Neste trabalho, os NDs tiveram sua origem a partir de 2 diferentes técnicas “top
down”: transformação de diamante CVD de resíduo industrial e também por detonação.
Para apresentar os resultados obtidos com NDs provenientes de diferentes origens,
esse trabalho de doutoramento foi dividido em dois capítulos metodológicos, sendo que o
primeiro detalha os resultados da obtenção a partir de filmes de diamante microcristalino
recolhidos de reatores industriais, que produzem ponteiras de ultrassom odontológico
recobertas com filme de diamante (CVDVale). Os filmes produzidos pela técnica HFCVD
(Hot Filament Chemical Vapor Deposition) que é a deposição química na fase vapor
assistido por filamento quente, são recolhidos dos reatores e destinados a transformação
por técnicas “top down” de obtenção de nanopartículas de diamante, denominados NDCVD.
No segundo capítulo foram detalhadas reações de funcionalização na superfície de NDs de
detonação (NDD), obtidos comercialmente, sendo que os NDs sem modificações
superficiais são utilizados como semente de crescimento dos filmes de diamante CVD
utilizados no primeiro capítulo.
Antes de dar seguimento com os processos envolvidos na obtenção dos NDs, para
que se tenha um melhor entendimento das técnicas, primeiramente serão detalhadas
algumas informações básicas a respeito dos diamantes seguida de técnicas de detonação
e de obtenção de diamante microcristalino por HFCVD. Posteriormente serão apresentadas
as técnicas “top down” de transformação de diamante microcristalino em nanopartículas de
diamante.

1.1.1 Diamante
As formas alotrópicas mais comuns de carbono são o grafite e o diamante com
diferença na forma como os seus átomos estão rearranjados. O cristal de diamante é
definido como duas redes cúbicas de face centrada interpenetrantes, deslocadas ao longo
da diagonal principal (Figura 1). Na rede cristalina do diamante, cada átomo de carbono
tem geometria tetraédrica, formando fortes ligações covalentes com quatro outros átomos
de carbonos vizinhos por meio de formação de orbitais híbridos sp3.
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Figura 1. a) Orbitais híbridos sp3. b) Estrutura cristalina do carbono diamante.

Diferentemente do diamante, na estrutura do carbono grafite, cada átomo de carbono
forma ligações covalentes com três outros átomos vizinhos por meio de formação de
orbitais híbridos sp2, com geometria trigonal planar e os planos paralelos são ligados entre
si por interações do tipo van der Waals (Figura 2).

Figura 2. a) Orbitais híbridos sp2. b) Estrutura do carbono grafite.

A dureza, a condutividade térmica e o módulo de elasticidade do diamante são os
mais elevados dentre todos os materiais conhecidos e essa propriedade se mantém
presente nos diamantes sintéticos bem como nos NDs.

1.1.2 Métodos de Obtenção

1.1.2.1

Deposição química na fase vapor (HFCVD)

A condição básica para o crescimento do filme de diamante CVD sobre um
determinado substrato é a existência de uma fase gasosa em estado de não equilíbrio
termodinâmico próxima a um substrato. Para isso é necessária a ativação de um gás
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carbonado como por exemplo o metano (CH4) ou acetileno (C2H2). A ativação dos gases é
feita por sua passagem através de uma região que tenha a capacidade de fornecer energia
suficiente para que ocorra dissociação de hidrogênio e do gás carbonado, tornando
disponíveis espécies precursoras para o crescimento do filme de diamante. Essa energia
pode ser fornecida por filamento quente, plasma, corrente direta, radio frequência, microondas, tocha de acetileno, etc. O que diferencia essas técnicas são a área de deposição,
taxa de crescimento, qualidade cristalina do filme de diamante e também a uniformidade
(Matsumoto et al., 1982). No caso do diamante CVD utilizado neste trabalho, a energia de
ativação foi fornecida por filamento aquecido de metais como o tântalo e o tungstênio
(Zimmer et al., 2008). Hidrogênio gasoso é adicionado ao sistema para o favorecimento da
formação de hibridizações sp3, atuando como principal diluente da mistura gasosa, uma
vez que está presente em alta concentração. Geralmente a proporção entre o gás
carbonado CH4 e H2 é de 2 e 98 % respectivamente. A avaliação termodinâmica nesta
condição indica que o diamante terminado em hidrogênio obtido após o processo é mais
estável que o carbono grafite, originando assim preferencialmente carbono diamante com
terminações hidrogênio. O tamanho do grão de diamante é influenciado pela composição
do gás, pressão, temperatura do substrato, fluxo dos gases, espessura do filme e prétratamento da superfície. Em relação à temperatura de deposição do filme de diamante
CVD, usualmente a temperatura do substrato é superior a 600 °C que favorece o
crescimento de diamante microcristalino em relação ao carbono grafite (Gowri et al., 2007;
Jackson et al., 2005). Como resultado, o tempo de nucleação inicial do diamante para
posterior início de crescimento é relativamente longo, assim, recomenda-se o emprego de
uma semeadura com nanopartículas de diamante, a fim de diminuir o tempo de nucleação.
Essa semente utilizada no crescimento do filme de diamante CVD compõe-se de um pó de
ND obtido por detonação. Esse mesmo pó de ND, comercialmente obtido, também foi
utilizado na segunda parte desse trabalho de doutoramento, para a obtenção de
nanossistemas conjugados e será discutido mais adiante. A Figura 3 ilustra a formação de
espécies químicas provenientes da ativação dos gases e transportadas por convecção e
difusão para a superfície do substrato, local onde as espécies podem ser adsorvidas, reagir
com a superfície, serem dessorvidas liberando-se para a fase gasosa ou também sofrerem
difusão (Jackson et al., 2005).
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Figura 3. Esquema simplificado do processo de crescimento de diamante CVD (De Barros et al., 2005).

É válido ressaltar que dentre as técnicas de obtenção de diamantes e NDs, a CVD
produz uma superfície naturalmente terminada em H, para estabilizar a estrutura sp3, uma
vez que H2 é utilizado no processo, tendo também a função de evitar grafitização atacando
seletivamente as estruturas do tipo sp 2 produzindo radicais ativos (De Barros et al., 2005).
A Figura 4 ilustra o crescimento de diamante microcristalino de forma bastante
simplificada. O H2 está em abundância na mistura dos gases e a energia fornecida pelo
filamento quente proporciona dissociação em átomos de •H que cercam a superfície do
diamante em crescimento. Como são altamente reativos, os •H promovem a remoção do
•H que terminam a superfície do diamante para formar molécula de hidrogênio (H 2),
originando um radical na superfície do diamante em crescimento. Como existe uma alta
concentração de átomos de •H nas proximidades da superfície do diamante, o mais
provável é que um desses •H se ligue novamente, estabilizando a superfície e o excesso
de energia da ligação é dissipado na superfície como calor. Assim, o número de radicais
formados na superfície do diamante a qualquer momento é uma função do equilíbrio entre
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a remoção de •H e adição de •H. No entanto, ocasionalmente, ao invés de um átomo de
•H se ligar ao radical formado na superfície do diamante, uma outra espécie, por exemplo
o radical metil (•CH3), que também pode ser originado próximo ao filamento quente por
reações entre as moléculas de CH4 e átomos de H e por dissociação direta, pode ser
adicionado à superfície que apresenta ligação pendente (dangling bong) (radical),
adicionando assim um carbono à rede. Porém, esse radical •CH3 é bastante instável e
pode facilmente ser dessorvido de volta à fase gasosa, sem que ocorra qualquer
modificação na superfície do diamante. Mas caso os processos de remoção de •H, criação
de radical na superfície do diamante e adição de •CH3 ocorram novamente em um local
próximo ao •CH3, poderá existir a possibilidade de que os novos carbonos se conectem e
finalmente fiquem presos à rede propagando assim a estrutura do diamante.

Figura 4. Esquema do mecanismo de crescimento de diamante pela técnica de HFCVD (Adaptado De Barros
et al., 2005; Campos, 2013).
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A importância de utilizar este tipo de diamante como material de partida para o
preparo de NDs, vem da reutilização de um material atualmente tratado como descarte
pelas empresas de produção de diamante-CVD. Apesar de ser sintético, o diamante CVD
possui as mesmas propriedades físicas e químicas do diamante natural: dureza extrema,
excelente condutividade térmica, coeficiente de atrito muito baixo (equivalente ao
teflon), biocompatibilidade e inércia química em temperaturas inferiores a 800 ºC e que são
as mesmas presentes nos diamantes residuais recolhidos dos reatores. Assim a
recuperação, aplicações de técnicas de obtenção de NPs, purificação, bem como
modificações superficiais, podem auxiliar na obtenção de nanossistemas com aplicação em
diferentes áreas como por exemplo a área biomédica.
As técnicas “top down” abordadas para a obtenção de NDs a partir de diamantes
CVD foram: cavitação ultrassônica, ablação a laser e moagem de alta energia.

1.1.2.2

Obtenção de NDs por Moagem de Alta Energia

O processo de moagem de alta energia foi desenvolvido por Benjamin et al. (1990),
permitindo que essa técnica fosse utilizada para a redução do tamanho de partículas de
diferentes tipos de materiais (Piras et al., 2019). É uma técnica do tipo “top-down”, na qual
a formação das NPs ocorre pela remoção de material de um bulk, com vantagens como:
diminuição de partículas até a faixa nanométrica, processamento de uma grande
quantidade de material e elevada simplicidade. Porém, dependendo da área de aplicação,
a técnica requer diversas etapas de tratamento para eliminação do alto nível de
contaminantes pelo material do porta-amostra (jarro com corpos moedores - esferas) além
da atmosfera de moagem (Castro e Mitchell, 2002). Por meio dessa técnica mecânica, o
material sólido é fragmentado pela ação de forças de impacto e cisalhamento (Figura 5),
resultantes do contato das esferas com o material processado (Suryanarayana, 2001),
permitindo a redução do tamanho das partículas pela transferência de energia para a
amostra durante o contato com o meio de moagem (Castro e Mitchell, 2002).
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Figura 5. Moagem de alta energia. a) Jarro contendo o material e as esferas de moagem. b) Tipos de forças
envolvidas no processo.

1.1.2.3

Obtenção de NDs por Ablação a Laser

O processo de ablação a laser consiste na incidência de um feixe de laser na
superfície de um alvo sólido, presente em um ambiente líquido ou gasoso, com
consequente remoção de material, o que possibilita a formação de NPs. Neste processo, o
nível de contaminação é extremamente baixo, sendo uma das principais vantagens da
técnica (Danilenko, 2004). O tamanho e a forma das NPs obtidas dependem dos
parâmetros adotados para o feixe de laser como por exemplo: comprimento de onda,
largura de pulso, frequência, fluência, dentre outros. Gorrini et al. (2016) obtiveram NPs de
diamante, utilizando um laser KrF com 248 nm e alvo de grafite em água, propondo um
tratamento químico para a remoção dos componentes grafíticos do produto da ablação.

1.1.2.4

Obtenção de NDs por Cavitação Ultrassônica

No processo de cavitação ultrassônica em meio líquido, as ondas sonoras de alta
intensidade se propagam no meio em questão criando um movimento que é transmitido
para as moléculas que estão ao redor, resultando em ciclos alternados de alta e baixa
pressão (compressão e expansão). Durante o ciclo de baixa pressão (expansão), as ondas
ultrassônicas de alta intensidade criam pequenas bolhas de vácuo que quando atingem um
volume no qual não podem mais absorver energia, elas colapsam violentamente durante
um ciclo de alta pressão. Geralmente, durante a implosão das bolhas, temperaturas e
pressões altas são alcançadas, além de jatos de líquido de alta velocidade (Suslick et al.,
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1998). A Figura 6 ilustra o fenômeno de criação e colapso das bolhas no processo
cavitacional, denominado de cavitação ultrassônica.
Quando essas bolhas implodem, os microjatos induzidos por cavitação, impulsionam
o material sólido presente fazendo com que ocorram choques em alta velocidade,
proporcionando desagregação ou mesmo diminuição do tamanho de partículas.

Figura 6. Ilustração de formação e colapso de bolhas cavitacionais, com geração de jatos líquidos de alta
velocidade.

Neu et al. (2011) produziram NDs fluorescentes, a partir de filme de diamante
policristalino (CVD) crescido com semente de ND dopado com silício, a partir de cavitação
ultrassônica, utilizando esferas de ZrO2, obtendo com eficiência NDs fluorescentes de 7080 nm. Microcristais de diamante de 6 a 9 m foram sintetizados por ultrassonicação a partir
de suspensão de grafite de 100 a 200 m, em diferentes solventes orgânicos (compostos
aromáticos) na proporção de 1:6 (Karchatryan et al., 2008). A conversão grafite-diamante
foi de cerca de 10 %, originando diamantes cúbicos, cristalinos, monodispersos e de alta
pureza. Agregados de estruturas nanocristalinas de diamante também foram sintetizados
por cavitação ultrassônica utilizando hidrocarboneto líquido (benzeno) como fluido
cavitacional (Galimov et al., 2004).

1.1.2.5

Detonação

O ND sintetizado a partir do carbono contido nas moléculas dos explosivos após
detonação é frequentemente denominado ND de origem da detonação ou ND de detonação
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(Mochalin et al., 2012). Esta classe de material é tecnologicamente importante, uma vez
que pode ser produzido em grandes quantidades.
Basicamente, a produção se dá em uma câmara metálica de detonação contendo
uma mistura de explosivos como por exemplo o 2,4,6-trinitrotolueno (TNT), que está
presente como 60 % em peso e outro explosivo, como o 1,3,5-trinitroperhidro-1,3,5-triazina
(hexogênio), presente na forma de 40% em peso (Figura 7). Quando detonados, atingem
pressão e temperaturas altas o suficiente para converter o carbono dos explosivos em
diamante. Durante este processo, nanogotículas de carbono líquido são formadas e
convertidas em NDs após o resfriamento rápido, para impedir a conversão para a forma
grafítica mais estável.

Figura 7. Exemplos de explosivos utilizados como detonadores para obtenção de NDs de detonação.

A fase mais estável do carbono a baixas pressões é a grafite e a forma mais estável
a altas pressões é a diamante, ambas fundindo-se quando a temperaturas está acima de
4.500 K (com temperatura de fusão específica para cada fase, dependendo da pressão).
Para o carbono em nanoescala as condições se assemelham, porém a fase líquida é
encontrada em temperaturas mais baixas (Viecelli et al., 2001; Danilenko et al., 2005).
Durante a detonação, a pressão e a temperatura aumentam instantaneamente atingindo
uma condição de formação de aglomerados de carbono líquido de 1 a 2 nm com o uso de
muitos explosivos. À medida que a temperatura e a pressão diminuem, em uma
transformação isentrópica, os átomos de carbono se condensam em nanoclusters,
coalescendo ainda mais em gotículas de líquido maiores e acabam cristalizando. Quando
a pressão cai abaixo da linha de equilíbrio diamante-grafite, o crescimento do diamante é
substituído pela formação de grafite (Danilenko et al., 2005).
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Além da fase diamante, também existe a presença da fuligem de detonação. Essa
fuligem é então submetida a intensas etapas de purificação oxidativa (Schrand et al., 2009),
com o uso de oxidantes fortes como HCl/HNO3, H2SO4/H2O2, HClO4, promovendo a
remoção de impurezas metálicas e carbono grafítico extraindo assim os NDs desejados.
Esse processo permite a produção de partículas homogêneas com uma distribuição de
tamanho muito estreita, normalmente 1 a 10 nm, além de uma grande variedade e
quantidade de grupos funcionais na superfície, tornando os NDs de detonação bastante
versáteis para modificações químicas de interesse.

1.1.3 Funcionalização da superfície dos NDs
Dependendo do método de obtenção, os NDs podem apresentar uma superfície
contendo uma variedade de átomos ou grupos químicos ligados, que podem ser
modificados por meio de reações conforme o interesse de aplicação.
NDs com diferentes terminações superficiais têm sido usados para adsorverem
compostos orgânicos, como moléculas de medicamentos (Mochalin et al., 2013), estruturas
como DNA ou enzimas, para a produção de sensores ou para a entrega de agentes
terapêuticos (Bijnens et al., 2009; Chen et al., 2009; Xu et al., 2007), aplicações em
materiais compósitos (Mochalin e Gogostsi, 2015) e até em lubrificantes (Dolmatov, 2010).
Com a finalidade de ampliar as áreas de aplicação, diferentes protocolos de
multifuncionalização têm sido explorados recentemente. Assim, o controle preciso da
química superficial dos NDs pode levar a diferentes aplicações. Dessa forma, obter uma
superfície homogênea em terminações reativas (Krueger e Lang, 2012), proporcionaria a
geração de espécies de partida para que posteriormente fossem realizadas outras reações
para a obtenção do grupo de interesse. Porém, a maioria dos NDs disponíveis, possui uma
superfície oxigenada com diferentes grupos funcionais, devido ao processo de obtenção
por detonação (Figura 8). O resfriamento com água após a detonação com explosivos, pode
resultar na reação com espécies hidroxiladas que são altamente reativas (Krueger e Lang,
2012). Além disso, a presença de contaminantes durante os processos de obtenção dos
NDs, pode levar a necessidade de purificação do diamante em nanoescala, que é mais
frequentemente executada com ácidos minerais oxidantes e/ou oxidação do ar (Butenko et
al., 2006; Tyurina et al., 2010, Pichot et al., 2008; Mitev et al., 2007; Osswald et al., 2006).
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Ambos os tratamentos levam à formação de grupos carbonila e carboxila na superfície do
diamante.

Figura 8. Representação esquemática de diferentes grupos na superfície de NDs.

Pesquisas intensas foram realizadas para a homogeneização da superfície dos NDs
de detonação com apenas um tipo de grupo funcional (Arnault e Girard, 2017), uma vez
que a eficiência da funcionalização subsequente com o grupo desejado é fortemente
dependente das terminações iniciais, já que uma superfície polifuncionalizada dificulta
modificações químicas subsequentes para o grupo funcional de interesse.
Dessa forma, a escolha das terminações iniciais da superfície dos NDs é de extrema
importância, para que se garanta uma eficácia na obtenção do grupo desejado. No caso
deste trabalho, o objetivo está relacionado ao potencial de aplicações na área biológica.
O ND obtido pelo método de deposição por vapor químico possui inicialmente uma
superfície hidrogenada, pois o gás de alimentação para a deposição dos filmes de diamante
consiste de uma fonte de carbono e uma quantidade significativa de hidrogênio gasoso para
assegurar a continuidade da hibridação sp3 do carbono depositado pela saturação com
átomos de hidrogênio (Landstrass e Ravi, 1989).
A monofuncionalização com hidrogênio pode representar uma solução conveniente
como terminação inicial, para que posteriormente sejam geradas ligações com grupos
químicos específicos. Arnault e Girard (2017) empregaram NDs hidrogenados como
material de partida para a obtenção de NDs hidroxilados e NDs alquílicos carboxilados.
As funcionalizações superficiais nos NDs podem ter natureza covalente ou não
covalente. Drogas podem ser adsorvidas na superfície de NDs e posteriormente liberadas
no ambiente desejado (Mochalin et al., 2013; Wang et al., 2018, Tinwala et al., 2019). No
entanto a adsorção não covalente apresenta como desvantagem a falta de reprodutibilidade
devido às dificuldades no controle do processo geral de adsorção, bem como diferentes
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carregamentos de grupos superficiais, tanto no sentido de heterogeneidade dos grupos,
bem como número de grupos superficiais, dificultando as interações entre os NDs e as
moléculas adsorvidas.
Já com relação às abordagens covalentes, os grupos mais comumente usados são
o carboxílico (ND-COOH) e o hidroxílico (ND-OH).
NDs com terminação carboxila (ND-COOH) são materiais de partida importantes
para várias rotas de síntese de outras terminações e assim diferentes aplicações, podendo
também ser produzidos a partir de NDs hidrogenados (Arnault e Girard, 2017; Wang et al.,
2016). A Figura 9 mostra algumas das possibilidades de obtenção de grupos funcionais a
partir do grupo carboxílico e que possuem características hidrofílicas e hidrofóbicas, o que
permite diferentes aplicações.

Figura 9. Modificações na superfície do ND carboxilado.

Inúmeras reações têm sido testadas na superfície dos NDs, como por exemplo
esterificações (Terada et al., 2018), amidações (Tinwala et al., 2019), funcionalização com
siloxanos (Neburkova et al., 2017), além de diversas outras, dependendo da área e
interesse de aplicação.
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As superfícies parcialmente oxidadas em NDs, propiciam uma atividade bactericida
promovendo interações com componentes celulares dos microrganismos, enquanto a
distribuição das cargas na superfície do ND, facilita alterações em superfícies bacterianas
(Wang et al., 2017; Wheling et al., 2014). Wheling et al. (2014) investigaram a atividade
antibacteriana de NDs com diferentes grupos funcionais superficiais reativos frente a E. coli
e Bacillus subtilis (B. subitilis), evidenciando a possibilidade de formação de ligações
covalentes desses grupos com proteínas e moléculas adjacentes nas paredes celulares. O
acoplamento com componentes intracelulares pode ainda restringir as principais enzimas
e proteínas, causando uma desordem do metabolismo bacteriano e finalmente a morte
celular, demonstrando que os NDs podem destruir uma barreira bacteriana para
desempenhar sua função antibacteriana.
NDs com terminações –NH2 (aminas) demonstraram atividade bactericida para S.
aureus devido à interação dos grupos NH2 da superfície do ND com a camada de
peptidoglicano de S. aureus, Gram (+) e possivelmente à interferência de ND-NH2 com
fissão binária bacteriana (Szunerits et al., 2016). Diversos outros grupos de superfície
também estão sendo estudados no que diz respeito ao efeito antimicrobiano, como por
exemplo, NDs modificados com glicanos (Szunerits et al., 2016). Chatterjee et al. (2015),
demonstraram que nanodiamantes obtidos por detonação e tratados quimicamente para a
carboxilação da superfície, mostraram-se eficazes na ação antimicrobiana contra bactéria
E. coli (Gram -), por meio da destruição de alguma porção da parede bacteriana.
Também é possível a conjugação de moléculas maiores por meio de reações em
uma ou mais etapas (Zhao et al., 2011; Meinhardt et al., 2011; Picollo et al., 2019).
Com relação à área de interesse de aplicação dos NDs obtidos neste trabalho de
doutoramento, destaca-se uma abordagem terapêutica antibacteriana alternativa ao uso de
antibióticos convencionais, que é a utilização de moléculas de fotossensibilizadores no
tratamento de infecções bacterianas. Assim, a possibilidade de diferentes modificações na
superfície dos NDs se mostra como promissora para a conjugação desse tipo de molécula,
contribuindo assim para a diminuição dos problemas causados pela resistência bacteriana
à antibioticoterapia. E é com esse intuito, que optou-se pela conjugação de
fotossensibilizadores na superfície versátil dos NDs para aplicação na área biomédica.
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1.1.4 Fotossensibilizadores

(FS)

e

Terapia

Fotodinâmica

(PDT

–

PhotoDynamic Therapy)
Atualmente a Terapia Fotodinâmica (PDT – PhotoDynamic Therapy) tem sido
utilizada com eficácia como tratamento alternativo de diversas doenças, com destaque na
área dermatológica, como psoríase, verrugas, tumores não melanomas, micoses fúngicas,
queratoses e dermatites. Outras áreas têm sido beneficiadas pela aplicação da PDT como
arterosclerose, artrite reumatoide e degeneração macular da retina. Nas últimas décadas,
o uso de PDT no tratamento de infecções bacterianas recebeu destaque por não fazer uso
de antibióticos, limitando o desenvolvimento de resistência microbiana a esses
medicamentos (Hamblin et al., 2016; Liu et al., 2015; Wainwright et al., 2017).
A PDT se baseia na foto-oxidação de compostos biológicos no tecido alvo que é
promovida pela administração de um fotossensibilizador (FS) capaz de gerar espécies
reativas de oxigênio (ROS) após ser irradiado por uma fonte de luz de determinado
comprimento de onda. Para o tratamento de células tumorais, dependendo do tipo tumor,
o FS pode ser aplicado localmente ou administrado por via intravenosa, que ao percorrer o
corpo do paciente e devido às diferenças metabólicas e morfológicas do tecido tumoral, se
acumula nessas células em uma concentração cerca de 20 vezes maior em relação às
células sadias (Etminan et al., 2011; Liu et al., 2011). As espécies tóxicas geradas causam
danos irreversíveis nas células tumorais e consequentemente a morte.
O princípio da PDT utilizado para a erradicação bacteriana é o mesmo para o
tratamento de células tumorais, sendo que o FS é adicionado ao local com infecção e
irradiado com luz de comprimento de onda específico, gerando espécies tóxicas,
promovendo a morte bacteriana. Quando a PDT é utilizada para controle microbiano é
denominada terapia fotodinâmica antimicrobiana (aPDT).
O efeito fotodinâmico gerado pela PDT pode ser explicado por meio de 2
mecanismos denominados Tipo I e Tipo II, em que os processos envolvidos em ambos os
estão resumidos simplificadamente na Figura 10 pelo Diagrama de Jablonski.
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Figura 10. Representação do Diagrama de Jablonski simplificado.

Conforme mostrado na Figura 10, após a excitação do FS com luz de comprimento
de onda adequado, ocorre absorção de um fóton passando do estado fundamental (1FS)
para o estado singlete excitado (1FS*), que pode retornar ao estado fundamental emitindo
fótons por meio de emissão de fluorescência, relaxações vibracionais ou também pode
inverter espontaneamente seu spin por meio de cruzamento intersistemas passando ao
estado triplete excitado (3FS*), que pode sofrer decaimento ao estado fundamental (1FS)
por meio de fosforescência e também por relaxações vibracionais.
Caso ocorra o cruzamento intersistemas, as moléculas do 3FS* irão transferir sua
energia às moléculas de oxigênio ou substratos oxigenados presentes no tecido a ser
tratado, naturalmente encontrados em estado triplete. Com a transferência de energia, o
oxigênio é levado a um maior estado energético, o que pode gerar dois tipos de reações
diferentes chamadas Tipo I e Tipo II (Lopez et al., 2010, Gheewala et al., 2017).
As reações Tipo I geram espécies radicalares como hidroxila (OH), superóxido (O2-)
e peróxido de hidrogênio (H2O2), por reações de transferência de elétrons para
biomoléculas. Já nas reações do Tipo II, ocorre a transferência direta de energia ao oxigênio
molecular, levando à formação do oxigênio singlete (1O2).
Pelos dois mecanismos, as reações são capazes de promover danos celulares, pois
as espécies altamente reativas podem desencadear diversos processos oxidativos como,
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por exemplo, oxidação de fosfolípideos das membranas celulares e danos ao DNA gerando
outros radicais citotóxicos (Castano et al., 2004).
Como a luz é capaz de interagir de diferentes formas com os tecidos, dependendo
de suas propriedades químicas e estruturais, é importante considerar os processos de
espalhamento e absorção da luz por biomoléculas constituintes do organismo, de modo a
evitar possíveis interferências na entrega da luz para o FS no tecido a ser tratado,
diminuindo a eficácia do tratamento (Castano et al., 2004; Quirk et al., 2015; Rego et al.,
2008). Para aplicação clínica a escolha em trabalhar com luz de comprimento de onda na
faixa de 600-850 nm, denominada “janela terapêutica” (Figura 11a), está relacionada a
fatores, como: capacidade de penetração da luz no tecido a ser tratado, pois em menores
comprimentos de onda a penetração é mais superficial, tornando difícil o tratamento em
regiões mais profundas (Figura 11.b) e o outro fator seria evitar possíveis interações com
macromoléculas como proteínas e cromóforos naturais, como a melanina, bilirrubina e
hemoglobina que apresentam absorção abaixo de 600 nm, sendo que a hemoglobina é a
principal responsável pela absorção, com máximos em 425, 544 e 577 nm, limitando o
intervalo terapêutico. Já em comprimentos de onda acima de 850 nm, a luz interage com a
água dos tecidos e a hidroxiapatita dos ossos, fazendo com que os fótons tenham energia
suficiente para desencadear as reações com o FS e o oxigênio molecular (Castano et al.,
2004; Quirk et al., 2015; Rego et al., 2008; Agostinis et al., 2011; Benov et al., 2014).

Figura 11. a) Espectro de absorção dos principais componentes teciduais, com destaque para a “janela
terapêutica”. b) Esquema representativo de penetração no tecido de luz de diferentes comprimentos de onda.
(Adaptado Benov et al., 2014; Fontana, 2020).
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1.1.4.1 Porfirinas
Uma classe de fotossensibilizadores com grande importância na PDT é a dos
compostos derivados da Hematoporfirina (HpD), que é uma porfirina presente no sangue,
proveniente da hemoglobina. A palavra “porfirina” é de origem grega, “porphyrus” e significa
“vermelho púrpura”. Ela faz parte de um grande grupo de pigmentos cristalinos
fluorescentes intensamente coloridos podendo ter origem natural ou sintética (Milgrom,
1997; Dolphin, 1978).
O grupo cromóforo presente na estrutura das porfirinas é constituído por um anel
porfirínico que é um grupo tetrapirrólico cíclico, altamente conjugado. Na Figura 12, o anel
macrocíclico aromático apresenta quatro resíduos do tipo pirrol, enumerados de I a IV,
conectados por quatro carbonos ligados por uma insaturação aos grupos pirrólicos,
denominados de posição meso e são identificados pelas letras gregas    e . Os átomos
de nitrogênio presentes no macrociclo porfirínico possuem pares eletrônicos aceptores de
prótons, além de dois grupos NH doadores de prótons (Smith, 1975).

Figura 12. Anel porfirínico.

As porfirinas apresentam bandas de absorção muito intensas na região visível do
espectro, devido à extensa deslocalização de elétrons, pela alta conjugação no macrociclo,
que por sua vez, é responsável por suas cores brilhantes características. A banda de
máxima absorção é localizada próxima à 420 nm, conhecida como banda Soret e é
acompanhada por outras bandas de absorção mais fracas (bandas Q) entre 600 nm e 700
nm (Figura 13) (Wijesekera, 1985).
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Figura 13. Espectro de absorção genérico para uma porfirina (Adaptado Amos-Tautua et al. (2019).

Apesar da banda de máxima absorção das porfirinas estar na faixa fora da “janela
terapêutica”, as bandas Q menos intensas, se localizam na região destinada a aplicação
clínica e proporcionam alta fluorescência na região do vermelho quando irradiadas na
“janela terapêutica”. Uma outra característica é que quando considerada para aPDT
aplicada em superfícies e materiais hospitalares, não haveria restrição da excitação com
luz de comprimento de onda na região de 400 nm, também emitindo alta fluorescência na
região do vermelho. De modo geral, para esse tipo de aplicação é necessário a imobilização
das moléculas de porfirina em uma superfície.
Porfirinas fazem parte da primeira geração de fotossensibilizadores e que apesar da
composição poder ser apresentada como uma mistura de monômeros, dímeros e
oligômeros, não há dúvidas a respeito do sucesso da terapia com o seu uso.
Neste trabalho, algumas porfirinas foram selecionadas para o estudo da conjugação
aos NDs, gerando nanoconjugados, ND-porfirinas, para avaliar a possibilidade de aplicação
em aPDT.
A primeira porfirina testada foi a comercial PHOTOGEM® (Figura 14), de origem
Russa, produzida pelo Instituto de Química Fina de Moscou e que demonstra excelentes
resultados na PDT de câncer, sendo uma candidata promissora para conjugação com NDs
e avaliação da aPDT em E. coli. O PHOTOGEM®, foi aprovado para o uso em PDT em
humanos pelo comitê estatal de Farmacologia da Federação Russa e aprovado no Brasil
pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária (ANVISA) (data 08/04/2003; processo no
25351.189638/02-00; Exp 132851/02-40).
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Figura 14. Estrutura da porfirina sintética PHOTOGEM®.

A meso-5,10,15,20-tetrakis(3-hydroxyphenyl) porphyrin (mTHPP) (Figura 15),
segunda porfirina escolhida para a conjugação com NDs neste trabalho, foi sintetizada pelo
Centro de Pesquisa Científica de Nanomateriais da Universidade de Joanesburgo (África
do Sul). Alterações nas estruturas das porfirinas geralmente são realizadas com a finalidade
de produzir FS com propriedades fotofísicas melhoradas, além de permitir solubilidade em
meio aquoso. A porfirina mTHPP foi selecionada para estudos de fotossensibilizadores de
segunda geração eficazes no tratamento de tumores (Bonett et al., 1989) em meados da
década de 1980. A mTHPC (meso-5,10,15,20-Tetrakis(3-hidroxyphenyl) chlorin), é um
fotossensibilizador de segunda geração (clorina) derivado da mTHPP, por reação de
redução de uma das duplas ligações periféricas do anel porfirínico (Banfi et al., 2004) que
é conhecida pelo nome comercial Foscan® ou Temopofin®. Esse FS é clinicamente
aprovado na Europa para tratamento de câncer de pescoço, couro cabeludo, além de ter
apresentado bons resultados no tratamento de câncer de mama, próstata e pâncreas.
(Ormond et al., 2013).
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Figura 15. Estrutura da porfirina sintética mTHPP (meso-5,10,15,20-tetrakis(3-hydroxyphenyl) porphyrin).

Para o uso em aPDT, as porfirinas estão entre os fotossensibilizadores mais
amplamente utilizados em culturas planctônicas e inativação de biofilmes (Mamone et al.,
2016). Al-Mutairi et al. (2018) relataram resultados promissores no tratamento de feridas
por infecções bacterianas e biofilmes dentais. Essa nova abordagem antimicrobiana é
considerada uma alternativa favorável à antibioticoterapia pois, ao contrário dos antibióticos
convencionais, a aPDT utiliza um amplo espectro de ações com inativação eficiente de
microrganismos resistentes e apresenta baixa mutagenicidade (Tim et al., 2015). Este modo
de tratamento tem como alvo vários locais na célula bacteriana apresentando danos ao
tecido do hospedeiro, não demonstrando nenhuma resistência após vários tratamentos (Liu
et al., 2015; Ghorbani et al., 2018).
A fim de aprimorar a aplicação de FS na biomedicina, vários nano-carreadores têm
sido projetados para melhorar suas propriedades físico-químicas e reduzir o problema de
agregação. E é nesse contexto que os NDs podem se apresentar como candidatos
promissores para conjugação com FS, pois além de serem biocompatíveis, não citotóxicos,
a capacidade de modificação da química superficial pode fazer com que vários tipos de
grupos químicos sejam conjugados à sua superfície.
Apesar dos inúmeros estudos sobre o uso de ND em aplicações biomédicas e
diferentes áreas, o uso combinado de ND e FS quase não tem sido estudado, resultados
com aPDT utilizando plataformas contendo NDs começaram a ser relatados em 2020, mas
as poucas informações relatadas até agora destacam que é uma abordagem promissora
para aumentar a eficiência terapêutica da PDT de câncer e de aPDT. Recentemente,
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Matshitse et al. (2020) relataram a conjugação de 2,9(10),16(17),2(24)-tetraquis-(4piridiloxi) ftalocianato-silício (IV) hidróxido (Si(OH)2TPPc) (ZnTPPcQ) com ND de detonação
por meio de ligação covalente e avaliou o efeito antitumoral contra células de câncer de
mama (MCF7). O nanoconjugado produzido reduziu a viabilidade celular para 29 % após a
irradiação em uma concentração de 50 g/mL. Openda et al. (2021), relataram atividade
antibacteriana de nanoconjugados de ND de detonação, Ag-NPs e porfirinas metaladas,
tanto em cultura planctônica quanto em biofilmes de S. aureus, irradiados sob luz de  =
415 nm. A atividade foi atribuída aos altos rendimentos quânticos de geração de 1O2.
Com relação ao modo de ação das porfirinas na célula bacteriana, é fundamental
mencionar as diferenças nas estruturas da parede celular das bactérias Gram (+) e Gram
(-) (Figura 16).

Figura 16. Representação esquemática da parede celular e estrutura da membrana citoplasmática em
bactérias Gram (-) e Gram (+) (Adaptado Amos-Tautua et al., 2019).

Geralmente, todas as classes de FS se ligam eficientemente às bactérias Gram
(+), como por exemplo S. aureus, B. subtilis e Enterococcus faecalis (E. faecalis) e as
inativam. A alta suscetibilidade das espécies Gram (+) ao FS pode ser atribuída à presença
de uma camada relativamente porosa de peptidoglicano e ácido teicóico em sua parede
celular, permitindo que as moléculas de FS se difundam para os locais alvo dentro da célula.
Já para as bactérias Gram (-), como por exemplo E. coli, P. aeruginosa e Klebsiella
pneumoniae (K. pneumoniae), são conhecidas por serem mais resistentes ao tratamento
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com FS (Bruchner et al., 2016; Banfi et al., 2006), devido à presença de uma camada de
LPS (lipopolissacarídeo) carregado negativamente, que impede a permeabilidade das
porfirinas neutras ou aniônicas do ambiente externo para a célula bacteriana; no entanto,
as porfirinas catiônicas interagem efetivamente com essas superfícies da parede celular da
bactéria Gram (-) induzindo a fotoinativação (Hamblin et al., 2016; Maisch et al., 2011;
Prasanth et al., 2014).
São relatados 3 modos de ação da porfirina na célula bacteriana: 1) o FS se instala
fora da célula, gerando ROS em solução, se difundindo para células do organismo alvo,
reagindo para induzir danos celulares; 2) o FS se liga ou aproxima da membrana celular
(por interações hidrofóbicas e/ou coulômbicas) e após a absorção de luz, o transfere a
energia para direcionar biomoléculas dentro da célula, resultando na produção de ROS
causando danos celulares; 3) o FS penetra no interior da célula e se associa a um alvo
intracelular, possivelmente uma proteína, induzindo dano enzimático ou ao núcleo,
promovendo dano genético (Amos-Tautua et al., 2019; Gonzales-Delgado et al., 2016).
Os mecanismos pelos quais as porfirinas causam a morte celular bacteriana são
complexos e inespecíficos. Algumas pesquisas (Prasanth et al., 2014; Alves et al., 2014;
Valduga et al., 1993; Bhatti et al., 2001; Ragas et al., 2013) sugerem que as ROS geradas
a partir das reações dos tipos I e II podem causar danos às células microbianas através de
três mecanismos principais: danos funcionais, mudanças fisiológicas e danos à membrana
celular. Com relação aos danos funcionais, podem ocorrer inativação de enzimas
essenciais, oxidação de ligações proteína-proteína e inibição de processos metabólicos
(como síntese de DNA e transporte de glicose) (Hamblin et al., 2016). Para as alterações
morfológicas, foram relatadas alterações na estrutura do mesossomo, que atua no processo
de divisão das células bacterianas. Essas são estruturas tubulares, vesiculares ou
lamelares e quando as porfirinas se ligam à membrana plasmática da bactéria, pode
promover alteração nos mesossomos que assumem uma forma laminada, interrompendo
a divisão das células bacterianas. Também podem acontecer danos à membrana celular
resultando na quebra do conteúdo celular com interrupção do sistema de transporte da
membrana e de enzimas (Gabor et al., 2001; Hoque et al., 2015).
É válido ressaltar que quando os FSs estão conjugados às nanopartículas, existe a
contribuição da nanopartícula em questão para a penetração celular e consequentemente
alterações nos mecanismos podem ser observados.
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2 OBJETIVOS
__________________________________________________________________
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2 OBJETIVOS
O presente trabalho visou a obtenção de NDs com atividade antitumoral e/ou
antimicrobiana por meio de funcionalizações de superfície tanto de ND obtido a partir de
diamante CVD de resíduos industriais (NDCVD) quanto de ND obtido por detonação (NDD).

2.1 OBJETIVOS ESPECÍFICOS
•

Obter suspensões aquosas de NDCVD a partir de resíduos de diamante-CVD por
cavitação ultrassônica, ablação a laser e moagem de alta energia;

•

Obter suspensões aquosas de NDs a partir de amostras comerciais de NDs de
detonação;

•

Funcionalizar a superfície dos NDCVD e NDD com diferentes grupos químicos ou
moléculas bioativas;

•

Avaliar a bioatividade in vitro dos NDs funcionalizados em relação à citotoxicidade,
atividade antitumoral e atividade antibacteriana.
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CAPÍTULO 1
OBTENÇÃO, CARACTERIZAÇÃO, FUNCIONALIZAÇÃO E AVALIAÇÃO
DE ATIVIDADE BIOLÓGICA DE NANODIAMANTES PRODUZIDOS A
PARTIR DE RESÍDUOS DE DIAMANTE CVD
__________________________________________________________________
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O Capítulo 1 foi organizado de forma a apresentar as metodologias para a obtenção
de NDs por técnicas “top down” a partir de diamantes recolhidos de reatores industriais para
avaliação do potencial de aplicação na área biomédica.
A proposta inicial para o trabalho com os NDs obtidos, estava relacionada a
funcionalização superficial com grupos carboxilados com subsequente modificação com
outros

grupos

químicos

ou

conjugação

de

moléculas

como

por

exemplo

fotossensibilizadores, que por meio da aplicação de terapia fotodinâmica (PDT) fosse
possível avaliar a atividade antibacteriana e possivelmente a atividade antitumoral.
Desafios foram surgindo ao longo do desenvolvimento do planejamento
experimental,

sendo

necessárias

adaptações

metodológicas

fazendo

com

que

experimentos adicionais fossem propostos.
Ao longo do capítulo serão apresentados resultados bastante promissores para a
aplicação dos NDs obtidos de maneira inédita a partir de resíduos industriais e que
demonstram versatilidade para a modificação superficial podendo ser aplicados na área
biomédica.
Também é válido ressaltar que apesar de ter sido utilizada uma matéria-prima de
resíduo industrial, gerada no processo de deposição de diamante em superfícies de
materiais odontológicos, que no entanto apresentam as mesmas características de
qualidade do filme depositado, não serão tratadas nessa tese de doutoramento questões
específicas quanto ao processo de síntese dos diamantes CVD, devido ao sigilo
empresarial, bem como também não serão abordadas questões envolvendo custos do
processo e sim a avaliação da possibilidade de reaproveitamento para utilização na área
biomédica.
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3 METODOLOGIA
A partir do diamante-CVD, fornecido na forma de filmes finos autosustentados, pela
empresa CVDVale e INPE, foi possível a produção de suspensões aquosas de NDCVD
utilizando processos de cavitação ultrassônica, ablação a laser e moagem de alta energia,
investigando-se os parâmetros microestruturais e suas propriedades, por meio de
caracterizações, além de etapas de funcionalização da superfície dos NDCVD obtidos a fim
de investigar possível atividade biológica.
O desenvolvimento, caracterização, funcionalização e ensaios de atividade biológica
dos NDCVD, foram realizados seguindo o fluxograma apresentado na Figura 17.

Figura 17. Fluxograma das etapas desenvolvidas no Capítulo 1.
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A seguir, são detalhados os procedimentos experimentais envolvidos em cada etapa.

3.1

Obtenção de diamante-CVD
A síntese do diamante-CVD, utilizado neste trabalho foi realizada pela empresa CVD-

Vale e pelo Grupo DIMARE (INPE). O diamante-CVD, na forma de filme autosustentado,
foi fornecido por estas instituições. A técnica de produção do diamante CVD é a deposição
química a partir da fase vapor assistida por filamentos quentes, também conhecidas por
HFCVD (Hot-Filament Chemical Vapor Deposition). A amostra bruta recebida como doação
foi obtida a partir de reatores que operam 24 h por dia, 7 dias por semana, na síntese e/ou
deposição diamante-CVD em dispositivos para aparelhos de ultrassom para odontologia,
CVDentus.
De uma maneira geral, a produção de diamantes-CVD em reatores HFCVD é
realizada por um conjunto de filamentos de tungstênio equidistantes, mantidos à
temperatura em torno de 2200°C (Figura 18). A amostra é colocada sobre um porta
substrato e uma mistura reativa constituída por gases, na proporção de 2 % de CH4 e 98 %
de H2, é introduzida na câmara de vácuo do reator. Essa câmara é resfriada externamente
e ligada a uma bomba de vácuo que mantém a pressão constante no seu interior, durante
todo o processo de crescimento do filme de diamante CVD. Sob estas condições CVD, a
taxa de deposição, a 700oC, é de aproximadamente 0,43 m/h. A taxa de deposição a
550°C é de aproximadamente 0,066 μm/h. O diamante microcristalino de cerca de 30 a 50
m foi cultivado em estrutura colunar sem re-nucleação.

Figura 18. Esquema de produção de diamante por HFCVD (Amorim et al. 2008).
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Os resíduos de diamante CVD ainda contidos no reator após o processo de
deposição industrial, foram coletados, armazenados e destinados para a realização do
presente trabalho (Figura 19).

Figura 19. Diamante-CVD microcristalino recebido pela empresa CVD-Vale.

3.2

Obtenção de suspensões aquosas de NDCVD
Os processos de redução do tamanho de partícula partiram de técnicas “top-down”,

onde a obtenção de diamantes na escala nanométrica aconteceu a partir de um bulk com
diamantes em meio aquoso submetido a: cavitação ultrassônica, ablação a laser ou
moagem de alta energia. Para as técnicas de cavitação ultrassônica e ablação a laser, o
diamante bruto microcristalino foi colocado, previamente, em um almofariz e pistilo de ágata
e macerado até a obtenção de um pó fino. Posteriormente o pó foi peneirado em uma
peneira de 200 mesh, denominado PÓ DE DIAMANTE MACERADO.

3.2.1 Moagem de Alta Energia
Nesse processo foi utilizado um moinho do tipo planetário, RET SCH - modelo PM
100 CM, contendo jarro e 5 esferas de moagem (30 mm) compostos por WC-Co, disponível
no Instituto de Estudos Avançados (IEAv-SJC). Uma massa de 4 g de resíduo de filmes de
diamante-CVD bruto foi adicionada à 100 mL de água Milli-Q e essa mistura foi colocada
no jarro contendo as esferas de moagem. O tempo total de moagem foi de 8 h com
velocidade de 400 rpm. A suspensão sobrenadante foi removida e utilizada para as
caracterizações do material obtido, já o pó decantado foi armazenado.
Para a recuperação das nanopartículas de diamante da suspensão sobrenadante
para a realização de etapas de caracterização, a suspensão aquosa foi submetida ao
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processo de liofilização em liofilizador modelo Freezone 2.5 Plus, da Labconco
Corporation®, disponível no laboratório TecPBio (ICT-UNIFESP).
Na Figura 20 é possível visualizar um esquema representativo das etapas envolvidas
na obtenção de ND a partir do processo de moagem de alta energia.

Figura 20. Esquema de obtenção de pó de NDCVD a partir de resíduos de filmes de diamante CVD bruto por
moagem de alta energia.

3.2.2 Ablação a Laser
Essa técnica consiste em remover material da superfície de um alvo sólido imerso
em um solvente, por meio da absorção de energia de um feixe de laser de alta intensidade.
O mecanismo do processo de ablação depende do tempo de duração e da distância focal
do pulso de laser. No presente trabalho, o alvo foi o pó de diamante macerado em almofariz
de ágata (200 mg) que estava imerso em 40 mL de água Milli-Q. O equipamento utilizado
foi um PRO Marking (Laser Fibra – Yb, pulsado,  = 1064 nm), disponível do Instituto de
Estudos Avançados (IEAv-SJC). A amostra foi posicionada a uma distância focal de 200
mm. O tempo total de ablação foi de 30 minutos, utilizando potência de 20 W, com
frequência de 45 kHz, tempo de pulso de 200 ns. A suspensão sobrenadante foi removida
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e utilizada para as caracterizações do material obtido, já o pó decantado foi armazenado
para posterior aproveitamento. Para a recuperação das nanopartículas de diamante da
suspensão sobrenadante para a realização de etapas de caracterização, a suspensão
aquosa foi submetida ao processo de liofilização. Na Figura 21 é possível visualizar um
esquema representativo das etapas envolvidas na obtenção de ND a partir do processo de
ablação à laser.

Figura 21. Esquema de obtenção de pós de NDCVD a partir de resíduos de filmes de diamante CVD bruto
utilizando ablação à laser.

3.2.3 Cavitação Ultrassônica
Neste método, a propagação de ondas ultrassônicas em meio líquido, resulta em
ciclos alternados de baixa e alta pressão, criando bolhas de vácuo que implodem
produzindo jatos líquidos de alta velocidade. Esses eventos induzem a desagregação do
material. O equipamento utilizado foi um ultrassom de ponta Sonics VibraCell VCX 750,
disponível no laboratório de tecnologia de polímeros e biopolímeros (TecPBio) do Instituto
de Ciência e Tecnologia (ICT-UNIFESP), utilizando a potência de 450 W.
37

Todos os testes foram realizados com o pó de diamante macerado em almofariz de
ágata e testados diferentes parâmetros como: a utilização de microesferas de ZrO2 no
processo de cavitação em meio aquoso; variação da massa inicial de pó de diamante
para um mesmo volume de água Milli-Q (1,0; 2,5 e 5,0 mg para cada mL de água) e
centrifugação a 4500 rpm (Figura 22). A suspensão sobrenadante foi removida e utilizada
para as caracterizações do material obtido, já o pó decantado foi armazenado para posterior
aproveitamento. Esses parâmetros foram testados para que fosse possível avaliar a
influência na obtenção de diamantes nanométricos em suspensão aquosa.

Figura 22. Esquema de obtenção de pós de NDCVD a partir de resíduos de filmes de diamante CVD bruto
utilizando diferentes parâmetros de cavitação ultrassônica.

Para a recuperação das nanopartículas de diamante das suspensões sobrenadantes
para a realização de etapas de caracterização, parte das suspensões aquosas foram
submetidas ao processo de liofilização.
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3.3

Purificação
As suspensões aquosas obtidas por cavitação ultrassônica e ablação a laser,

foram caracterizadas por FT-IR sendo possível observar a presença do contaminante SiO2,
provavelmente, proveniente da etapa de maceração inicial em almofariz e pistilo de ágata.
Assim, percebeu-se a necessidade de purificação prévia à realização de funcionalizações.
A suspensão obtida por moagem de alta energia também foi caracterizada por FT-IR e
mostrou a presença de outros contaminantes, como por exemplo, o carbeto de tungstênio
(WC), sendo necessárias outras etapas de purificação, que não foram realizadas no
presente trabalho.
A partir desse momento, optou-se pela continuidade do trabalho apenas com as
suspensões aquosas obtidas por maceração seguida de cavitação ultrassônica,
utilizando os parâmetros em que apresentaram os melhores resultados quanto ao tamanho
de partícula, polidispersividade, logística de utilização do equipamento de ultrassom, bem
como facilidade na remoção de contaminantes (NDCVD-0).
Para a purificação, a suspensão aquosa obtida por cavitação ultrassônica, foi
submetida à liofilização e o pó recuperado foi tratado com ácido fluorídrico (HF) para
remoção da contaminação por SiO2. Uma massa de 20 mg do pó foi adicionada à 10 mL
de HF sob agitação magnética à temperatura ambiente durante 80 minutos, em recipiente
plástico. Em seguida, verteu-se a mistura em 200 mL de água deionizada, que permaneceu
em repouso durante 72 h com finalidade de decantar ND suficiente. Passado o tempo, o
sobrenadante foi removido e o pó decantado foi lavado com água deionizada seguida de
centrifugação a 13000 rpm, com o objetivo de neutralizar o pH. O pó úmido foi submetido à
liofilização e o pó liofilizado obtido foi denominado pó de NDCVD-purificado e foi armazenado
para caracterizações e funcionalizações (Figura 23).
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Figura 23. Esquema de obtenção de pó de NDCVD-purificado a partir da purificação do pó de NDCVD-0 obtido
por cavitação ultrassônica.

3.4

Funcionalização da Superfície
O controle preciso da química da superfície dos NDs, requer uma amostra de ND

purificado com apenas um tipo de grupo funcional ligado à sua superfície. NDs com
superfície polifuncionalizada dificultam modificações químicas subsequentes para o grupo
funcional de interesse (Korolkov et al., 2007).
O ND derivado de diamante-CVD possui inicialmente uma superfície hidrogenada
devido ao seu processo de produção (Osswald et al., 2006; Landstrass e Ravi, 1989).
Ensaios de modificação da superfície foram realizados com a finalidade de obtenção de
uma superfície mais hidrogenada (Korolkov et al., 2007), para que posteriormente fosse
possível a obtenção de grupos oxidados (Chatterje et al., 2015; Szunerits et al., 2016) ou
com moléculas de fotossensibilizadores (Matshitse et al., 2019; Picollo et al., 2019) para
avaliação da atividade biológica.
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3.4.1 Hidrogenação dos NDs por plasma de H2 (ND-HCVD)
Com o intuito de produzir uma superfície monofuncionalizada com hidrogênios, o pó
de NDCVD-purificado foi submetido ao processo de Deposição por Vapor Químico
Melhorado por Plasma (PECVD - Plasma-Enhanced Chemical Vapor Deposition), que
consistiu em hidrogenar a superfície do diamante por meio de plasma de hidrogênio (Figura
24).

Figura 24. Representação esquemática da hidrogenação da superfície do NDCVD-0.

Uma amostra de NDCVD-purificado de 15 mg foi depositada em um porta-amostra e
colocada em um reator PECVD (Figura 25). Foi realizada uma limpeza inicial do sistema
por uma descarga de argônio (Ar) com fluxo de 3,5 sccm na pressão de trabalho de 2,5
mtorr e tensão de descarga de -600 V por 2 minutos antes da hidrogenação, que foi
realizada utilizando fluxo de gases H2 (10 sccm) e Ar (3,5 sccm) na pressão de trabalho de
4,0 mtorr e tensão de descarga de -800 V por 5 minutos. Após a hidrogenação, o sistema
foi aberto e realizada a homogeneização manual do pó no porta-amostra, possibilitando
uma melhor hidrogenação na superfície do NDCVD e então o processo foi repetido.

Figura 25. Amostra de NDCVD-purificado em sistema de deposição PECVD submetida à funcionalização por
plasma de H2, para a obtenção de ND-HCVD.
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3.4.2 Fotofuncionalização do ND-HCVD com Ácido Acrílico e luz UV de 254 nm
(ND-COOHCVD-(UV))
Com o intuito de obtenção de ND com superfície oxidada, o ND-HCVD obtido por
funcionalização por plasma de H2 foi submetido a reação sob luz UV com ácido acrílico
(Figura 26).

Figura 26. Representação esquemática da fotofuncionalização com ácido acrílico da superfície do ND-HCVD,
com obtenção de ND-COOHCVD-(UV).

Uma massa de 15 mg de ND-HCVD foi colocada em uma placa de Petri de vidro com
gotas de ácido acrílico suficiente para cobrir toda a superfície do pó. Então, o sistema foi
colocado em uma câmara escura UV (Biotech – BT 107 UV) com luz de comprimento de
onda de 254 nm por um período de 72 h (Figura 27). Após esse período, foram realizadas
sequências de lavagens do pó com acetato de etila seguida de centrifugação a 13000 rpm.
O pó foi seco à temperatura ambiente e denominado ND-COOHCVD-(UV).

Figura 27. Amostra de ND-HCVD em câmara de irradiação de luz UV 254 nm submetida à fotofuncionalização
com ácido acrílico por 72 h, para a obtenção de ND-COOHCVD-(UV).
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3.4.3 Funcionalização do ND-HCVD com Ácido Acrílico em reator de
aquecimento convencional (ND-COOHCVD-())
Com o intuito de obtenção de ND com superfície mais oxidada e em um menor
intervalo de tempo, o ND-HCVD obtido por funcionalização por plasma de H2 também foi
submetido a reação com ácido acrílico em reator de síntese por aquecimento convencional
(Figura 28).

Figura 28. Representação esquemática da funcionalização com ácido acrílico da superfície do ND-HCVD
utilizando reator de aquecimento convencional.

Uma massa de 20 mg de ND-HCVD foi colocada em frasco de vidro G10 com uma
massa de 100 mg de ácido acrílico e 2 mL de acetato de etila. O frasco foi selado com septo
de PTFE e tampa específica para frasco G10. O sistema foi colocado em um reator de
síntese de aquecimento convencional, Monowave 50 (Anton Paar) que foi emprestado em
regime de comodato pela empresa Anton Paar ao Instituto de Estudos Avançados do Mar
(IEAMar) do ICT-UNESP, Campus de São José dos Campos. O sistema permaneceu sob
agitação magnética a 100 oC (Figura 29) por 0,5; 1,5 e 5 h, para avaliar o efeito do tempo
na obtenção dos produtos desejados. Após esse período, foram realizadas sequências de
lavagens do pó com acetato de etila seguida de centrifugação a 13000 rpm. O pó foi seco
à temperatura ambiente e denominado ND-COOHCVD-().

Figura 29. Representação da amostra de ND-HCVD em frasco de vidro G10 submetida à funcionalização com
ácido acrílico em acetato de etila, para a obtenção de ND-COOHCVD-().
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3.4.4 Adsorção

de

porfirina

meso-5,10,15,20-tetrakis(3-hydroxyphenyl)

porphyrin - (mTHPP) em ND-HCVD
Para a obtenção de ND com superfície funcionalizada com fotossensibilizadores, 110
L de uma solução de concentração 120 g/mL de meso-5,10,15,20-tetrakis(3hydroxyphenyl) porphyrin (mTHPP), obtida por Tsolekile et al. (2018), solubilizada em
DMSO (13,2 g), foi adicionada a uma massa de 200 g de ND-HCVD. A proporção em
massa de ND-HCVD:mTHPP inicialmente foi de aproximadamente 15:1. Essa mistura foi
colocada em um microtubo protegido da luz com papel alumínio, contendo uma barra
magnética e o sistema foi mantido sob agitação magnética por 24 h. Após esse período a
mistura foi centrifugada a 13000 rpm por 30 minutos. O sobrenadante foi totalmente
removido e o pó decantado foi armazenado para posteriores caracterizações e
denominado, ND-HCVD+mTHPP.

3.5

Caracterizações

3.5.1 Espectroscopia de Infravermelho (FT-IR)
A técnica de Espectroscopia no Infravermelho por transformada de Fourier ou FT-IR
(Fourier Transform Infrared) foi utilizada para identificar os grupos químicos funcionais na
superfície do diamante, bem como nos NDs obtidos na forma de suspensão aquosa por
meio das diferentes metodologias e também dos NDs funcionalizados. As análises foram
realizadas no FTIR-UATR Perkin Elmer Spectrum, modelo Frontier, no Instituto de
Aeronáutica e Espaço (IAE), Divisão de Química (AQI).

3.5.2 Espectroscopia de Energia Dispersiva (EDS)
A Espectroscopia de Energia Dispersiva (EDS – Energy Dispersive Spectroscopy)
foi utilizada para obter a composição química da amostra de diamante-CVD bruto,
possibilitando analisar a pureza do material, com a existência ou não de contaminantes. O
equipamento utilizado foi um X-MAX 50 da Oxford Instruments acoplado ao microscópio
eletrônico de varredura, pertencente ao LAS/INPE.
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3.5.3 Espalhamento Dinâmico de Luz (DLS)
O Espalhamento Dinâmico de Luz (DLS - Dynamic Light Scattering) foi utilizado para
realizar medidas do diâmetro hidrodinâmico médio e da distribuição de tamanho dos NDCVD.
As medidas foram realizadas no equipamento DelsaNano (Beckman Coulter), disponível no
laboratório multiusuário NAPCEM (ICT-UNIFESP). Essa é uma técnica não invasiva e
eficiente de medição do tamanho e da distribuição do tamanho de partículas na escala
nanométrica, em que o movimento browniano das partículas em suspensão faz com que a
luz laser seja espalhada com intensidades diferentes. A análise dessas flutuações de
intensidade resulta na velocidade do movimento browniano e assim, o tamanho de partícula
pode ser calculado pela relação Stokes-Einstein (Equação 1).

𝑫=

𝒌𝜷 𝑻
𝟑𝝅𝜼𝟎 𝒅

(Equação 1)

Sendo: 𝐷= coeficiente de difusão, 𝑘𝛽 = constante de Boltzmann, 𝑇= temperatura, 𝜂0 =
viscosidade e 𝑑= diâmetro hidrodinâmico.
As diferenças de diâmetro hidrodinâmico das suspensões aquosas de NDs
estatisticamente significativas foram avaliadas pelo teste t com nível de significância de 5%.

3.5.4 Espectroscopia por Espalhamento Raman
É uma técnica importante para a caracterização de materiais carbonosos, por ser
não destrutiva, possibilitando a identificação de diferentes formas cristalinas e amorfas que
podem compor a amostra. Os espectros de Espalhamento Raman, foram obtidos usando
um equipamento Micro-Raman Horiba LabRam pertencente ao LAS/INPE, com laser de
comprimento de onda de 514 nm e amostras na forma de pó. Para a análise dos NDCVD em
suspensão aquosa, foi realizada a liofilização para a recuperação do pó seco.

3.5.5 Microscopia Eletrônica de Varredura com Emissão de Campo (MEV-FEG)
Foram obtidas micrografias por Microscópio Eletrônico de Varredura (MEV-FEG) da
amostra de diamante bruto, para que fosse possível a caracterização física e morfológica
45

do material por meio de imagens geradas pela interação de um feixe de elétrons com a
superfície das amostras. O equipamento utilizado foi um JEOL modelo JSM-S310,
pertencente ao LAS/INPE no modo elétrons secundários.

3.5.6 Microscopia Eletrônica de Transmissão (MET)
As caracterizações de diâmetro, bem como morfologia dos NDCVD, foram realizadas
por Microscopia Eletrônica de Transmissão (MET) no Microscópio Eletrônico de
Transmissão – MET Tecnai 120 kV (FEI) do Instituto de Estudos Avançados do Mar
(IEAMar) do ICT-UNESP, Campus de São José dos Campos. As amostras foram
preparadas em grade de cobre de 200 mesh recobertas com filme de carbono.

3.5.7 Difração de Raios-X (DRX)
A técnica de Difração de Raios-X foi utilizada para a determinação da composição
estrutural das amostras antes e após os processos de obtenção e funcionalização. Foram
utilizadas amostras em forma de pó, utilizando para as análises de DRX um difratômetro
Modelo Ultima IV Marca Rigaku do ICT-UNIFESP, Campus São José dos Campos.

3.5.8 Espectroscopia de Absorção
A identificação da banda de máxima absorção do fotossensibilizador (mTHPP)
conjugado ao ND-HCVD, foi utilizada como uma proposta de mostrar a eficiência da adsorção
realizada. Um fato a ressaltar é que a porfirina foi recebida solubilizada em DMSO e assim
foi realizada a metodologia de adsorção ao ND-HCVD, originando o nanoconjugado NDHCVD+mTHPP. Após a conjugação, o sobrenadante contendo porfirina em DMSO não
adsorvida foi removido e o nanoconjugado obtido foi disperso em água para as aplicações
biológicas desejadas. Dessa maneira, julgou-se necessário realizar a coleta dos espectros
de absorção da porfirina mTHPP livre solubilizada em DMSO (como recebida) e também
diluída na presença de 25 % DMSO e 75 % de água. Em ambos os espectros obtidos, a
concentração de mTHPP foi de 5 g/mL.
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Para isso, foram coletados os espectros de absorção de 300 a 800 nm da suspensão
aquosa estoque de 500 g/mL do nanoconjugado ND-HCVD+mTHPP e das suspensões de
5 g/mL de mTHPP, utilizando alíquotas de 100 L adicionadas aos poços de uma placa
de 96 poços. A leitura foi realizada em um leitor de microplacas (Synergy H1-Biotek). Curvas
de deconvolução das bandas dos espectros de absorção foram obtidas por meio da
utilização do software FityK 1.3.1
A concentração de mTHPP no nanoconjugado obtido após a adsorção da porfirina
([mTHPP]nanoconjugado) foi estimada utilizando a absorbância da banda Soret do
nanoconjugado ND-HCVD+mTHPP (Absnanoconjugado), na concentração de 500 g/mL
(calculada pela curva de deconvolução), em relação à absorbância da porfirina livre na
concentração de 5 g/mL (AbsmTHPP), solubilizada em 25 % DMSO : 75 % H2O, de acordo
com a Equação 2.

[𝒎𝑻𝑯𝑷𝑷]𝒏𝒂𝒏𝒐𝒄𝒐𝒏𝒋𝒖𝒈𝒂𝒅𝒐 =

𝑨𝒃𝒔𝒏𝒂𝒏𝒐𝒄𝒐𝒏𝒋𝒖𝒈𝒂𝒅𝒐
𝑨𝒃𝒔𝒎𝑻𝑯𝑷𝑷

𝒙𝟓

(Equação 2)

3.5.9 Espectroscopia de fluorescência
Essa etapa de caracterização também foi realizada com a finalidade de avaliar a
eficiência da adsorção da porfirina mTHPP ao ND-HCVD.
Para isso, foram coletados os espectros de emissão de fluorescência da porfirina
mTHPP na concentração de 5 g/mL em DMSO e também na mesma concentração, porém
em 25 % DMSO e 75 % água, além da suspensão aquosa de 500 g/mL do nanoconjugado
ND-HCVD+mTHPP. Volumes de 100 L das amostras foram adicionados aos poços de uma
placa preta de 96 poços e foram coletados os espectros de emissão de fluorescência após
excitação com luz de  = 410 nm. A análise foi realizada em um leitor de fluorescência em
microplacas (Synergy H1-Biotek). Curvas de deconvolução das bandas dos espetros de
fluorescência foram obtidas por meio da utilização do software FityK 1.3.1

3.5.10 Determinação de eficiência de geração de 1O2 por método indireto
A eficiência da geração de

1O

2

foi avaliada por meio da fotoexcitação do

nanoconjugado ND-HCVD+mTHPP em luz de  = 660 nm na presença de sonda de 1,347

difenilisobenzofurano (DPBF) e comparadas com a fotoexcitação, nas mesmas condições,
de uma suspensão aquosa de azul de metileno (AM), utilizada como referência.
As amostras foram preparadas no momento da realização do ensaio, por adição de
1 L de solução estoque de DPBF preparada em DMSO, a 30 L de suspensão aquosa de
500 g/mL do nanoconjugado ND-HCVD+mTHPP, ou suspensão aquosa de AM, ou
suspensão de mTHPP 5 g/mL em 25 % DMSO e 75 % de água. O ensaio foi realizado
pela adição das amostras em placa preta de 384 poços e submetidas a ciclos de irradiação
com luz de  = 660 nm, com duração de 30s cada. Os espectros de fluorescência foram
coletados após cada ciclo de irradiação em um leitor de fluorescência em microplacas
(Synergy H1-Biotek) com excitação em  = 410 nm. Curvas de decaimento da intensidade
de fluorescência emitida pela sonda DPBF, com valores de emissão de fluorescência em
484 nm em função do tempo de irradiação foram geradas e o tempo de decaimento de
DPBF (t) foi calculado por meio do ajuste exponencial de primeira ordem utilizando-se o
software Origin 8.5. O tempo de decaimento da fluorescência da sonda DPBF deve ser
inversamente proporcional à sua taxa de reação com 1O2 gerado pelo FS. Assim, a partir
de parâmetros de rendimento quântico e do tempo de decaimento de uma solução-padrão
de FS (AM) pôde-se calcular a eficiência de geração de 1O2 aparente para uma amostra
desconhecida, considerando as concentrações das amostras pelos valores de absorbância,
no comprimento de onda da irradiação (660 nm). O cálculo de eficiência de geração de 1O2
aparente pelo ND conjugado ao FS (nanoconjugado) (Tada, et al., 2015) foi estimado por meio
da Equação 3:

𝒏𝒂𝒏𝒐𝒄𝒐𝒏𝒋𝒖𝒈𝒂𝒅𝒐 = 𝑨𝑴 .

𝒕𝑨𝑴
𝒕𝒏𝒂𝒏𝒐𝒄𝒐𝒏𝒋𝒖𝒈𝒂𝒅𝒐

.

𝑨𝒃𝒔𝒏𝒂𝒏𝒐𝒄𝒐𝒏𝒋𝒖𝒈𝒂𝒅𝒐

(Equação 3)

𝑨𝒃𝒔𝑨𝑴

Onde tAM é o tempo de decaimento da sonda DPBF na presença de solução-padrão
de AM, em água; tnanoconjugado é o tempo de decaimento da sonda DPBF na presença da
suspensão aquosa do nanoconjugado, AbsAM é a absorbância da solução aquosa de azul
de metileno utilizada como referência e Absnanoconjugado é a absorbância da suspensão
aquosa do nanoconjugado na concentração de 50 g/mL, em  = 660 nm. AM é o
rendimento quântico de geração de 1O2 pelo AM, em água, já conhecido pelo valor de 0,52
(Bonacin et al., 2009).
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3.6

Atividade Biológica

3.6.1 Ensaios de Citotoxicidade de NDCVD em cultura de células MEF por
Determinação da Atividade Mitocondrial (MTT)
Células de Fibroblasto Embrionário Murino (MEF) foram cultivadas em Meio de
Eagle modificado por Dulbecco (DMEM), suplementado com 20 % (v/v) com soro fetal
bovino (SFB), bicarbonato de sódio (2 g/L), estreptomicina (0,1 g/L) e ampicilina (0,025 g/L).
As células foram incubadas a 37 °C em atmosfera umidificada com 5 % de CO2. Após atingir
a confluência, as células viáveis foram avaliadas pelo método de exclusão com azul de
Trypan e contadas em câmara de Neubauer. As células foram plaqueadas em placas de 96
poços a uma densidade de 104 células/poço. Após 24 h, foram incubadas com diferentes
amostras de NDs e também em diferentes concentrações. O tempo de contato das células
MEF com as amostras de NDs foi de 24 h.
A viabilidade celular foi determinada pelo método colorimétrico de redução do
brometo de 3-(4,5-dimetiltiazol-2-il)-2,5-difenil tetrazólio (MTT), sendo que as células
incubadas na ausência de amostras foram consideradas como 100 % de viabilidade. Após
24 h de incubação, o meio foi removido e as células foram lavadas com PBS fresco. Em
seguida, as células foram novamente incubadas por 3 h com 100 L de uma solução de
MTT (0,50 mg/mL). Após lavagem das células com PBS fresco, foi utilizado um volume de
100 L de dimetilsulfóxido (DMSO) para solubilizar os cristais de formazan. A absorbância
final de formazan foi medida em um leitor de microplacas (Synergy H1-Biotek) a 540 nm.
O cálculo da viabilidade celular após o período de incubação na presença dos NDs
foi realizado de acordo com a Equação 4, onde Abscontrole corresponde ao valor médio de
absorbância em 540 nm dos poços que continham células incubadas na ausência de
amostras (controle negativo de citotoxicidade) e (Absamostra) corresponde ao valor de
absorbância em 540 nm dos poços que continham células incubadas com cada tipo de
amostra. Os valores de viabilidade celular resultante da incubação das células com cada
tipo de amostra foram apresentados como média e desvio padrão (n=3).

𝑽𝒊𝒂𝒃𝒊𝒍𝒊𝒅𝒂𝒅𝒆 𝒄𝒆𝒍𝒖𝒍𝒂𝒓𝒂𝒎𝒐𝒔𝒕𝒓𝒂 (%) =

𝑨𝒃𝒔𝒂𝒎𝒐𝒔𝒕𝒓𝒂
𝑨𝒃𝒔𝒄𝒐𝒏𝒕𝒓𝒐𝒍𝒆

𝒙 𝟏𝟎𝟎

(Equação 4)
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3.6.2

Avaliação da atividade antitumoral de ND-HCVD e ND-HCVD+mTHPP em

cultura de B16F10-Nex2
As células de melanoma murino B16F10-Nex2 foram cultivadas em meio de cultura
RPMI 1640 suplementado com 10 % (v/v) com soro fetal bovino (SFB), bicarbonato de sódio
(2 g/L), estreptomicina (0,1 g/L) e ampicilina. A incubação das células foi realizada a 37 °C
em atmosfera umidificada com 5 % de CO2. Após atingir a confluência, as células viáveis
foram avaliadas pelo método de exclusão com azul de Trypan, contadas em câmara de
Neubauer e plaqueadas em triplicata em 2 placas de 96 poços na densidade de
104 células/poço. Após 24 h, o meio de cultura foi removido e suspensões aquosas de 100
g/mL de ND-HCVD e ND-HCVD+mTHPP foram adicionados aos poços contendo as células.
Na sequência foi realizada uma etapa de irradiação (51 J/cm2) em uma das placas utilizando
uma câmara de irradiação acoplada a LED (IrradLed, Biopdi) com emissão máxima em 660
nm. Uma placa idêntica foi preparada como controle sem a realização da etapa de
irradiação. As placas foram incubadas por 24 h. A viabilidade celular foi determinada pelo
método colorimétrico de redução do brometo de 3-(4,5-dimetiltiazol-2-il)-2,5-difenil
tetrazólio (MTT), sendo que as células incubadas na ausência de amostras NDCVD foram
consideradas como 100 % de viabilidade. Após 24 h de incubação com as amostras de
NDs, os meios de cultura foram removidos e as células lavadas com PBS fresco. Em
seguida, as células foram novamente incubadas por 3 h com 100 L de uma solução de
MTT (0,50 mg/mL). Após esse período, a solução de MTT foi removida cuidadosamente e
os poços lavados com PBS, seguido da adição de 100 L de dimetilsulfóxido (DMSO) para
solubilizar os cristais de formazan. Após 20 minutos, as placas foram agitadas por 5 minutos
e a absorbância final do formazan foi medida em um leitor de microplacas (Synergy H1Biotek) a 540 nm. O cálculo da viabilidade de células B16F10-Nex2 após o período de
incubação na presença dos NDs foi realizado de acordo com a Equação 4.

3.6.3 Ensaios Antibacterianos
Os ensaios de atividade antibacteriana dos diferentes NDCVD obtidos, foram
realizados com cepas dos microrganismos S. aureus (ATCC 6538), P. aeruginosa (ATCC
15442), E. coli (ATCC 25922) obtidas da coleção do Laboratório de Bioquímica de
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Peptídeos do ICT-UNIFESP Campus São José dos Campos e Streptococcus mutans (S.
mutans) (ATCC 35688) obtida da coleção do Laboratório de Microbiologia e Imunologia do
Curso de Odontologia do ICT-UNESP Campus São José dos Campos.

A atividade

antibacteriana dos diferentes NDs foi avaliada usando um método de microdiluição em
caldo NCCLS modificado (NCCLS, 2002). As estirpes bacterianas foram descongeladas e
reativadas em placa de Petri estéril (150 mm x 20 mm) contendo meio de cultura ágar
Mueller-Hinton (MH) em incubadora a 37 oC, durante 24 h. Após esse período foram
realizadas padronizações espectrofotométricas para cada inóculo por meio da leitura da
densidade óptica em comprimento de onda específico para cada microrganismo (S.
aureus: =630 nm, DO=0,08, 106 UFC/mL; E. coli: =600 nm, DO=0,319, 108 UFC/mL; S.
mutans: =398 nm, DO=0,620, 106 UFC/mL e P. aeruginosa: =630 nm, DO=0,08, 108
UFC/mL em meio Mueller Hinton. Após a padronização, foi preparada uma suspensão de
células de cada inóculo em meio MH em uma concentração de 103 UFC/mL.
Para os ensaios, soluções estoque de NDCVD foram preparadas em concentrações
adequadas e então adicionadas (40 L) aos poços contendo inóculos (160 L) na
concentração de 103 UFC/mL. Para algumas amostras de NDCVD foi avaliado o efeito na
concentração na atividade antibacteriana. As placas foram incubadas a 37 oC por 24 h e os
ensaios aconteceram em 3 ou 4 replicatas. Após o período de incubação, a presença de
crescimento microbiano foi verificada por meio da alteração na turbidez do meio, com a
leitura da densidade óptica em leitor de placas (Synergy H1-Biotek) em comprimento de
onda específico para cada microrganismo.

É válido ressaltar que para a leitura da

densidade óptica, poços controles contendo apenas NDs em meio de cultura específico
para cada microrganismo sem a presença de inóculo, foram utilizados para eliminar efeitos
de espalhamentos que possam ser provocados pelos NDs, evitando assim interferência na
análise. Antes da leitura da densidade óptica em leitor de placas, 10 L foram retirados de
cada poço, diluídos em solução salina até um fator de 10-10 para alguns ensaios e um
volume de 5 L de cada amostra diluída foi semeado em placa de Petri contendo meio de
cultura Mueller-Hinton e incubada a 37 oC por 24 h, para que fosse possível a contagem de
UFC após o período de incubação. No entanto, após esse período, não foi possível a
contagem das UFC, então foi realizada apenas a análise visual de crescimento do inóculo
nas condições descritas e comparados com uma placa controle contendo apenas inóculo,
a fim de avaliar qualitativamente a atividade antibacteriana dos NDCVD.
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4 RESULTADOS
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4 RESULTADOS
Nesta seção, os resultados serão apresentados em dois itens. Primeiramente serão
apresentados os resultados de caracterização tanto do material recebido como dos NDCVD
obtidos pelas diferentes metodologias, além de ensaios de atividade biológica. Na
sequência serão apresentados os resultados de caracterização e ensaios de atividade
biológica dos NDCVD após as diferentes funcionalizações de superfície.

4.1

Diamante-CVD bruto e Metodologias de obtenção de NDs

4.1.1 Diamante-CVD bruto
As morfologias dos filmes de diamante foram analisadas por MEV-FEG podendo-se
observar que eram compostos por grãos facetados de tamanho variando entre 0,50 e 17
μm (Figura 30). Em seguida estudou-se sua composição química por meio de EDS (Figura
31), que mostrou que cerca de 97 % do filme é composto por carbono.

Figura 30. MEV-FEG Diamante-CVD Bruto.
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Figura 31. a) MEV-FEG Diamante-CVD Bruto. b) EDS - Diamante CVD Bruto.

Para conferência das fases presentes no material recebido, foi realizada análise de
difratometria de raios-x (DRX). No difratograma resultante (Figura 32a) pôde-se observar
os picos de difração característicos do diamante, para ângulos de 2 = 43,8º, 75,2º e 91,4º
referentes às difrações dos planos (111), (220) e (311), respectivamente. Com essa análise
foi possível concluir que o diamante-CVD bruto recebido não apresentava outras fases
provenientes de contaminações do processo.
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Figura 32. Caracterizações do diamante-CVD bruto recebido. a) Difratograma (DRX). b) Espectro Raman.
c) Espectro FT-IR.

A espectroscopia de espalhamento por efeito Raman fornece várias informações
relacionadas à estrutura e fases de materiais carbonosos. Tanto os materiais de carbono
grafítico quanto outros materiais formados por carbono com hibridização sp2 promovem
forte espalhamento Raman devido a sua intensa absorção óptica. O diamante e outros
materiais que possuem carbonos com hibridização sp3 exibem espectros Raman de fácil
identificação, porém menos eficientes quando comparados aos grafíticos. Devido a maior
eficiência de espalhamento Raman do grafite em relação ao diamante, o espectro Raman
também é um meio muito efetivo de detectar níveis percentuais de carbono grafítico em um
filme de diamante-CVD. O diamante apresenta um pico bem definido centrado em 1332 cm1,

que é a característica principal de sua identificação (Knight e White, 1989). Como o

material grafítico é formado por folhas empilhadas de anéis hexagonais de carbono, um
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modo vibracional referente ao estiramento das folhas individualmente exibe uma banda
característica próxima a 1580 cm-1. Assim, deve-se esperar que em uma amostra com um
determinado percentual de carbono diamante e outro de carbono grafite, apareçam duas
regiões distintas, podendo ser estimado o percentual de cada uma das fases (Vojs et al.,
2005). Assim, no espectro obtido da amostra de diamante-CVD bruto, um pico centrado em
1334,4  0,2 cm-1 (Figura 32.b) foi atribuído ao carbono diamante sp3, porém encontra-se
deslocado em 2 cm-1 acima do valor de referência para o diamante, o que indica que o filme
encontra-se em estado de compressão (Ager et al., 1991). A banda em 1499,1  2,8 cm-1
(Figura 32.b) indica a presença de carbono grafite na amostra analisada.
Ferreira et al. (2002) propuseram uma equação para estimar a pureza estrutural do
diamante nos filmes, levando em consideração a eficiência do espalhamento Raman
(Equação 5):

𝑪𝒅 =

𝟏𝟎𝟎 . 𝑨𝒅
𝑨𝒊
(𝑨𝒅 + )
𝟓𝟎

(Equação 5)

Onde Cd é a porcentagem de diamante contida no filme, Ad e Ai são
respectivamente, as áreas sob as curvas referentes ao pico do diamante e às bandas
grafíticas.
Os estudos de pureza estrutural dos filmes foram realizados por meio da obtenção
de espectros de espalhamento por efeito Raman por excitação no comprimento de onda de
514 nm. A partir da Equação 5, calculou-se a porcentagem de diamante na amostra de
diamante CVD bruto como sendo de 89  1 %. O que demonstra que o filme a ser utilizado
realmente apresenta um alto percentual de diamante para iniciar o processo de obtenção
de NDCVD.
Também foi realizada a caracterização da amostra recebida por espectroscopia de
infravermelho por FT-IR. Essa caracterização é de extrema importância para o presente
trabalho, uma vez que o conhecimento da química superficial permite a escolha da rota
mais apropriada para funcionalização com grupos de interesse para aplicações biológicas
dos NDCVD. Os diamantes recebidos foram sintetizados a partir dos gases CH4 e H2, sendo
esperado que não apresentassem grupos superficiais oxigenados, como por exemplo,
carbonila e carboxila, que estão presentes nos ND obtidos por detonação (Krueger e Lang,
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2012). Na amostra analisada (Figura 32.c) não foram evidenciadas bandas na região de
1743 cm-1 atribuída ao alongamento da vibração C=O do grupo químico carboxílico
(Szunerits e Boukherroub, 2008; Wang et al., 2016) comprovando assim, ausência de
grupos oxigenados. Também não foram identificadas bandas na região de 2853 cm-1 e 2922
cm-1 referentes às vibrações assimétricas de C-H (Girard et al., 2010; Korolkov et al., 2007;
Szunerits e Boukherroub, 2008; Wang et al., 2016). Um dos motivos para a não visualização
dessas vibrações, pode estar relacionado ao baixo grau de hidrogenação superficial da
amostra que não foi possível a detecção pela técnica utilizada ou ainda, como se trata de
um filme, as regiões analisadas podem ter apresentado diferentes taxas de hidrogenação.
Também é válido ressaltar que bandas na região de 1800 – 2600 cm-1 são relacionadas às
vibrações da rede cristalina do diamante.
Assim, essa amostra apresentou características ideais para a obtenção de NDCVD,
uma vez que os NDCVD resultantes, poderiam ser funcionalizados com grupos químicos
conhecidos por promover atividade antibacteriana ou atividade antitumoral.

4.2

Obtenção de NDCVD por técnicas “top-down”
No presente trabalho, foram utilizadas técnicas que permitiram a obtenção de

diamantes na escala nanométrica a partir de um bulk, denominadas técnicas “top down”
(cima para baixo).
A seguir serão apresentados os resultados obtidos diretamente pelas 3 técnicas
utilizadas para a obtenção de NDCVD, moagem de alta energia, ablação a laser e cavitação
ultrassônica,.
As suspensões aquosas de NDCVD foram caracterizadas em relação ao diâmetro
hidrodinâmico por DLS, após cada processo. A Figura 33 mostra os resultados de
distribuição de tamanho de partículas obtidos por DLS a partir de moagem de alta energia
(Figura 33.a), ablação a laser (Figura 33.b) e cavitação ultrassônica (Figura 33.c), além dos
resultados de diâmetro hidrodinâmico (DH) e polidispersão das suspensões, que foi
avaliada pelo cálculo da largura à meia altura (FWHM) das curvas de distribuição de
tamanhos.
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Figura 33. Distribuição de tamanho de partículas. a) Moagem de Alta Energia. b) Ablação a Laser. c)
Cavitação Ultrassônica.

Por meio das curvas de distribuição de tamanho de partículas (Figura 33.c), pôde-se
concluir que por meio da cavitação ultrassônica foi possível obter suspensões aquosas com
diâmetro hidrodinâmico dos NDCVD (77 ± 2 nm) significativamente menor quando
comparado às outras suspensões obtidas por moagem de alta energia (285 ± 59 nm,
p<0,01**) e ablação a laser (113 ± 4 nm, p<0,001***). Também foi observada uma diferença
significativa nos valores de FWHM das curvas de distribuição do tamanho de partículas
quando comparadas às outras 2 técnicas de obtenção de NDCVD, sugerindo uma maior
homogeneidade da suspensão obtida por cavitação ultrassônica (42), (Figura 33.c).
Os espectros de FT-IR das amostras de NDCVD obtidos por moagem de alta energia
(Figura 34.a), ablação a laser (Figura 34.b) e cavitação ultrassônica (Figura 34.c),
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mostraram que quando comparadas à amostra de diamante-CVD bruto (Figura 32.c), todos
apresentaram bandas de absorção que não estavam presentes no material de partida.
Essas bandas correspondem a presença de contaminantes após os processos de obtenção
de NDCVD. Para os NDCVD obtidos por ablação a laser (Figura 34.b) e cavitação ultrassônica
(Figura 34.c), foi possível perceber uma semelhança nos espectros de FT-IR, que está
relacionada a presença de SiO2 proveniente do processo de maceração em almofariz e
pistilo de ágata, evidenciada por bandas intensas em 1089 cm-1 e 777 cm-1, atribuídas aos
modos vibracionais de alongamento e flexão, respectivamente, do Si-O-Si, o que comprova
também a presença da contaminação por SiO2.
Já a amostra de NDCVD obtida por moagem de alta energia, mostrou no espectro de
FT-IR (Figura 34.a), bandas completamente diferentes das observadas nos espectros dos
NDs obtidos pelas outras metodologias, o que pôde-se afirmar serem de contaminantes
diferentes de SiO2, podendo estar relacionadas à presença de WC proveniente das esferas
e jarro de moagem. A presença de bandas próximas a 1281 cm-1 e 1449 cm-1 podem ser
atribuídas ao WC, (Hedberg et al., 2017; Deepankar e Balasubramanian, 2016), ou
espécies oxidadas de W. Já as bandas na região de 830 cm-1 a 950 cm-1, podem ser
atribuídas ao WO3 (possivelmente hidratados). O que comprova que as esferas e o jarro de
moagem compostos por WC, realmente proporcionaram contaminação dos NDCVD.
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Figura 34. Espectros de FT-IR dos NDs obtidos. a) Moagem de Alta Energia. b) Ablação a Laser. c) Cavitação
Ultrassônica.

Com esses resultados obtidos, foi possível concluir que as técnicas de ablação a
laser e cavitação ultrassônica permitiram a obtenção de suspensões aquosas com
tamanhos de partículas significativamente menores quando comparadas à técnica de
moagem de alta energia nas condições testadas, além da presença apenas da
contaminação por SiO2 de fácil remoção, por tratamento com HF (seção 3.3). Apesar da
vantagem de resultar em suspensões de maior concentração de NDCVD, a técnica de
moagem de alta energia apresentou a limitação de necessitar de etapas de purificação para
a eliminação de WC, que estava presente na amostra após o processo, principalmente
tendo em vista a aplicação biológica dos NDCVD resultantes. É válido ressaltar que essa
técnica permite a obtenção com sucesso de NDs com tamanhos ainda menores do que os
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aqui observados, modificando alguns parâmetros operacionais, bem como purificação
efetiva para a remoção dos contaminantes, que não foram avaliados neste trabalho. (De
Oliveira Correia et al., 2020).
Já em comparação com a técnica de ablação a laser, os NDCVD obtidos por cavitação
ultrassônica também mostraram suspensões aquosas com tamanhos de partículas
significativamente menores. E apesar da técnica de ablação a laser não ter produzido
suspensão aquosa com a presença de outros contaminantes diferentes daqueles já
presentes nas suspensões obtidas por cavitação ultrassônica, no presente trabalho optouse pela continuidade apenas com as suspensões obtidas por cavitação ultrassônica devido
aos melhores resultados obtidos com relação ao tamanho de partícula; além da facilidade
na remoção da contaminação por SiO2 com HF, que mesmo presente, apresenta baixa
citotoxicidade celular e biocompatibilidade, relacionadas à concentração e ao tamanho (Lin
et al., 2006); tempo do processo e ainda utilizar equipamento de fácil operação, custo
relativamente baixo e disponibilidade no ICT-UNIFESP-SJC.

4.3

Aprimoramento da obtenção de NDCVD por cavitação ultrassônica
Para o aprimoramento da metodologia por cavitação ultrassônica, foram variados

alguns parâmetros a fim de obter partículas de menor tamanho e maior estabilidade
coloidal.

4.3.1 Efeito da massa inicial de pó de diamante-CVD na diminuição do
tamanho de partícula
Para avaliação do efeito da massa inicial de pó de diamante (md) na diminuição do
tamanho de partícula, foram realizados testes com as massas de 1,0; 2,5 e 5,0 mg de pó
de diamante para cada mL de água Milli-Q, utilizando potência de 450 W por 30 minutos
em ultrassom de ponta. As suspensões aquosas de NDCVD foram caracterizadas em relação
ao diâmetro hidrodinâmico por DLS após cada processo. Por meio das curvas de
distribuição de tamanho de partículas (Figura 35), foi possível concluir que quanto maior a
massa inicial de pó de diamante (5,0 mg), menor o diâmetro hidrodinâmico médio dos
NDCVD em suspensão aquosa (77 ± 2 nm) quando comparado com as outras suspensões
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obtidas (p<0,001***), sendo que para o uso de uma massa inicial de 1,0 mg de pó, o valor
de diâmetro hidrodinâmico obtido foi de 111 ± 2 nm e para uma massa inicial de 2,5 mg, o
valor do diâmetro hidrodinâmico obtido foi de 85 ± 1 nm. Isso pode estar relacionado ao
fato de quanto maior a massa do sólido para um mesmo volume de líquido, pode promover
um maior número de choques entre as partículas, favorecendo a redução do tamanho.
Também pôde-se observar um ligeiro estreitamento da curva de distribuição do tamanho
de partículas com o aumento da md, sugerindo uma maior homogeneidade da suspensão.
Isso pôde ser observado pela diminuição dos valores de FWHM, calculados para cada
curva de distribuição de tamanho de partículas, com o aumento das massas iniciais de NDs
no processo de cavitação ultrassônica (Figura 35).

Figura 35. Distribuição de tamanho de partículas de NDs em suspensão aquosa obtidos por cavitação
ultrassônica. a) md = 1,0 mg b) md = 2,5 mg. c) md = 5,0 mg.
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Como as suspensões aquosas obtidas por cavitação ultrassônica utilizando uma
massa inicial de 5,0 mg de pó de diamante apresentaram significativamente os menores
valores de diâmetro hidrodinâmico, optou-se pela continuidade dos ensaios com essa maior
massa inicial, na tentativa de obtenção de suspensões aquosas com uma maior
concentração final.

4.3.2 Efeito da presença de esferas de ZrO2 na diminuição do tamanho de
partícula
Uma das técnicas utilizadas para permitir maior estabilidade de NDCVD em
suspensão aquosa é a Desintegração Ultrassônica Assistida por Esferas (BASD - BeadAssisted Sonic Disintegration) (Chan et al., 2016; Eidelman et al., 2005; Krueger et al., 2007;
Liang et al., 2009; Osawa, 2007). Nesta técnica, micro-esferas densas de ZrO2 de 30 μm
são utilizadas para quebrar agregados de NDs por colisão impulsionada pela energia do
ultrassom (Liang et al., 2009). No entanto, o uso dessas microesferas pode trazer a
desvantagem da contaminação com resíduos de ZrO2, exigindo etapas adicionais de
purificação com ácidos ou bases. Essas etapas podem comprometer o tempo, a segurança
e os custos na produção de NDs (Eidelman et al., 2005; Mitev et al., 2013; Mitev et al.,
2014; Volkov et al., 2014). Foram realizados ensaios na presença e ausência de esferas de
ZrO2. A influência das esferas no processo de cavitação foi avaliada em relação ao diâmetro
hidrodinâmico e à polidispersão da suspensão aquosa (Figura 36).

Figura 36. Distribuição de tamanho de partículas de NDs em suspensão aquosa obtidos por cavitação
ultrassônica. a) Com esferas de ZrO2. b) Sem esferas de ZrO2.
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O diâmetro hidrodinâmico médio dos NDCVD preparados na ausência de ZrO2 (77 ±
2 nm) não apresentou diferença significativa em relação ao diâmetro hidrodinâmico dos
NDCVD preparados com ZrO2 (79 ± 1 nm) sugerindo que as esferas de ZrO2 não contribuíram
para a diminuição do tamanho de partículas nas amostras aqui utilizadas. Da mesma forma,
as esferas de ZrO2 não alteraram a polidispersividade dos NDCVD, uma vez que o FWHM
das curvas de distribuição de tamanho (Figura 36) foi o mesmo para a suspensão de NDCVD
obtida com e sem ZrO2. Optou-se, a partir desse momento, a continuidade dos ensaios,
sem a presença de esferas de ZrO2.

4.3.3 Efeito da centrifugação na recuperação de suspensões com menores
tamanhos de partículas
Visando o menor tamanho de NDCVD em suspensão aquosa, o próximo passo
estabelecido foi a realização de etapas com diferentes tempos de centrifugação da
suspensão aquosa obtida utilizando uma massa inicial de 5,0 mg para cada mL de água e
sem a presença de esferas de ZrO2.
Foram realizadas centrifugações a 4500 rpm por: 30; 60 e 120 minutos. A influência
dos tempos de centrifugação em relação a suspensão aquosa diretamente obtida por
cavitação ultrassônica foi avaliada em relação ao diâmetro hidrodinâmico dos NDCVD e à
polidispersão da suspensão aquosa (FWHM) (Figura 37).
Como pôde ser observado na Figura 37, as centrifugações por diferentes períodos,
proporcionaram a decantação de partículas maiores e o diâmetro hidrodinâmico médio dos
NDCVD nas suspensões reduziu de 77 ± 2 nm (sem centrifugação) para: 74 ± 3 nm (30 min),
55 ± 2 nm (60 minutos) e 20 ± 1 nm (120 minutos). Somente as suspensões aquosas obtidas
por centrifugações por um período de 60 e 120 minutos apresentaram partículas com
diâmetro hidrodinâmico significativamente diferente das suspensões obtidas diretamente
após o processo de cavitação ultrassônica, sem a realização de centrifugações. As
centrifugações também melhoraram a polidispersividade das suspensões, uma vez que o
FWHM reduziu de 42 (sem centrifugação) para: 37 (30 min), 25 (60 min) e 7 (120 min),
refletindo o estreitamento das curvas de distribuição de tamanho (Figura 37).
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Figura 37. Distribuição de tamanho de partículas de NDCVD em suspensão aquosa obtidos por cavitação
ultrassônica. a) Sem centrifugação. b) 30 min de centrifugação. c) 60 min de centrifugação. d) 120 min de
centrifugação.

Embora a centrifugação tenha sido uma etapa importante para melhorar a qualidade
da suspensão de NDCVD, é válido ressaltar que essa etapa compromete o rendimento do
processo, uma vez que a concentração da suspensão com 120 minutos de centrifugação
foi baixa (232 g/mL), sendo que para o uso diretamente das suspensões nos ensaios
biológicos, esse valor será reduzido devido a necessidade de diluição com meios de
culturas para a mimetização de condições biológicas. Outro fator a considerar é a reduzida
recuperação mássica (4,6%) para posterior funcionalização, uma vez que ainda seriam
necessárias etapas de purificação prévia.
O diâmetro (D) e a morfologia dos NDCVD obtidos diretamente por cavitação
ultrassônica sem a realização de etapa de centrifugação (NDCVD-0), bem como suspensões
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aquosas de NDs após 120 minutos de centrifugação (NDCVD-120), foram analisados por
MET. As imagens mostraram partículas esféricas em ambas amostras obtidas (Figura 38).
Também foi possível perceber que os NDCVD-120 (Figura 38.b) estavam melhor
dispersos (FWHM = 1) que os obtidos sem a realização da centrifugação (NDCVD-0) (FWHM
25) (Figura 38.a). Nesse caso, a observação de partículas individuais foi dificultada pela
presença de aglomerados maiores. Mesmo assim, os tamanhos das partículas individuais
foram medidos usando o software image J e as curvas de distribuição de tamanho foram
obtidas por um ajuste gaussiano (Figura 38). A melhora na polidispersividade dos NDCVD120, devido à remoção de aglomerados, foi confirmada pela imagem MET (Figura 38). Os
NDs eram esféricos e uma curva de distribuição estreita indicava NDCVD-120 de 14 ± 1 nm
de diâmetro médio.

Figura 38. Imagens de MET e histogramas de tamanho de NDCVD obtidos por cavitação ultrassônica. a) Sem
Centrifugação (NDCVD-0). b) 120 min de centrifugação (NDCVD-120).
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4.3.4 Caracterizações dos NDs obtidos diretamente por cavitação ultrassônica
sem centrifugação (NDCVD-0)
Apesar da obtenção de suspensões aquosas com os menores tamanhos (20 nm)
após 120 minutos de centrifugação (NDCVD-120), a baixa concentração da suspensão
obtida, resultou em dificuldades no recolhimento de amostra suficiente para realização das
caracterizações necessárias. Assim, foram realizadas as caracterizações por DRX,
espectroscopia Raman e FT-IR, dos NDCVD obtidos diretamente por cavitação ultrassônica
sem centrifugação (NDCVD-0), após recuperação do pó de ND por liofilização de suspensões
obtidas após o processo metodológico. É válido ressaltar que a concentração da suspensão
NDCVD-0 é cerca de 4 vezes superior (870 g/ml) quando comparada à da NDCVD-120.
Para conferência das fases presentes na amostra de NDCVD-0, foi realizada análise
de difratometria de Raios-X (DRX). No difratograma resultante (Figura 39.a), pôde-se
observar os picos de difração característicos do diamante para ângulos de 2 = 44,0º; 75,4º
e 91,6º referentes às difrações dos planos (111), (220) e (311), respectivamente. Porém,
também foi identificado um pico para o ângulo 2 = 26,7º mostrando que estava presente
outra fase na amostra em questão proveniente de contaminação por SiO 2, provavelmente
devido ao processo de maceração em almofariz e pistilo de ágata.
No espectro Raman obtido da amostra de NDCVD-0, um pico centrado em 1327  5
cm-1 (Figura 39.b) foi atribuído ao carbono diamante sp3, porém encontra-se deslocado
abaixo do valor de referência para o diamante. A associação entre o tamanho dos NDs e a
mudança do pico de Raman foi claramente demonstrada no trabalho de Yoshikawa et al.
(1993) onde o pico do diamante foi deslocado em 13 cm-1 para um número de onda menor
nos espectros Raman de NDs com 5 nm de diâmetro. No trabalho de Sun et al. (2008), o
deslocamento do pico de Raman em função do tamanho dos NDs foi atribuído ao efeito de
confinamento dos fônons. O pico Raman do diamante nos espectros de NDs de 90 nm e
35 nm de diâmetro foi identificado em 1329 cm-1 e 1325 cm-1, respectivamente (Yoshikawa
et al., 1993). Assim é possível dizer que esse deslocamento observado no espectro do
NDCVD-0 obtido por cavitação ultrassônica, pode estar relacionado a obtenção de NDCVD-0
com diâmetro na faixa de 35 a 90 nm como já foi comprovado por DLS e MET. A banda em
1500  8 cm-1 (Figura 39.b) indica a presença de carbono grafite na amostra analisada,
porém quando realizado o estudo de pureza estrutural (Ferreira et al., 2002) por meio da
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Equação 5, a porcentagem de diamante na amostra de NDCVD-0 foi de 97  2 %, sendo o
restante de carbono grafite. Isso demonstrou que a amostra em questão apresentou-se
mais pura estruturalmente com relação a presença de diamante do que na amostra de
partida (filme de diamante-CVD bruto), fato que pode estar relacionado às condições de
processo cavitacional obtendo diamante a partir do carbono grafite no campo de ultrassom
(Khachatryan et al., 2008).
O espectro de FT-IR da amostra de NDCVD-0 (Figura 39.c), mostrou bandas intensas
em 1089 cm-1 e 777 cm-1 atribuídas ao alongamento e flexão do Si-O-Si, o que comprova a
presença da contaminação por SiO2, proveniente do almofariz e pistilo de maceração.

Figura 39. Pó de NDCVD-0 recuperado após a liofilização da suspensão aquosa obtida por cavitação
ultrassônica. a) Difratograma (DRX). b) Espectro Raman. c) Espectro FT-IR.
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4.3.5 Atividade Biológica (NDCVD-0)
Para os ensaios de atividade biológica com as suspensões aquosas de ND CVD obtidas
diretamente por cavitação ultrassônica sem passar por centrifugação (NDCVD-0), foram
avaliados: efeito citotóxico em células MEF e também efeito antibacteriano frente a culturas
de S. aureus, E. coli, P. aeruginosa e S. mutans. Para os ensaios com células MEF também
foi avaliada citotoxicidade dos NDCVD recuperados após 120 minutos de centrifugação
(NDCVD-120).

4.3.5.1

Avaliação da citotoxicidade em células MEF (NDCVD-0 e NDCVD-120)

A citotoxicidade das amostras de NDs foram investigadas por meio de experimentos
de viabilidade celular, utilizando células não tumorais de fibroblasto embrionário murino
(MEF). Considerando a taxa de viabilidade para as células que não receberam tratamento
algum como sendo 100 %, foram calculadas as taxas de viabilidade para as células
incubadas na presença de diferentes concentrações e diferentes tamanhos de NDs, de
acordo com a Equação 4.
Foi possível observar uma diminuição na viabilidade celular com o aumento da
concentração de NDCVD-0 após 24 h de incubação (Figura 40). Comportamento semelhante
foi observado para suspensão de NDs sem centrifugação (NDCVD-0) e após centrifugação
(NDCVD-120), que correspondem a NDs com diferentes tamanhos de partículas. Apesar de
apresentarem diferenças estatísticas na viabilidade quando comparados os NDs de
diferentes tamanhos até as concentrações de 1 g/mL, as amostras, independentes do
tamanho de partícula, não se mostraram citotóxicas. De acordo com o valor estabelecido
de 70 % de viabilidade celular como valor mínimo para considerar um material como não
citotóxico (ISO 10-993-5), os NDCVD foram citotóxicos apenas na concentração de 1 g/mL
após 120 de centrifugação. Nesta concentração, a viabilidade celular das células MEF foi
de 60 %.
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Figura 40. Avaliação da citotoxicidade de suspensões aquosas de ND CVD-0 e NDCVD-120 nas concentrações
de 0,05 – 3 g/mL em células MEF. Ensaio realizado em triplicata e as diferenças estatísticas entre os
diferentes tipos de NDCVD nas mesmas concentrações são marcadas com * (p<0,05) e ** (p<0,001).

Diante do resultado citotóxico obtido com a concentração de 1 g/mL, decidiu-se
avaliar a citotoxicidade das suspensões aquosas de NDCVD-120 em concentrações mais
altas (Figura 41). Surpreendentemente, a viabilidade celular não diminuiu para menos do
que 58-60 % e não apresentou diferenças estatísticas na viabilidade celular entre os
resultados com as concentrações de 1 até 6,7 g/mL. Na concentração mais alta de 116
g/mL, a viabilidade celular foi de 70 %.

Figura 41. Avaliação da citotoxicidade de suspensões aquosas de ND CVD-120 nas concentrações de 0,05 –
116 g/mL em células MEF. Ensaio realizado em triplicata.
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Para aplicação de um nanomaterial em sistemas biológicos algumas propriedades
físico-químicas devem ser consideradas, como por exemplo, tamanho de partículas,
morfologia, porosidade, área superficial, potencial de agregação, cristalinidade, dentre
outras características. No caso dos NDCVD aqui obtidos por maceração em almofariz e pistilo
de ágata seguida de cavitação ultrassônica, a contaminação por SiO2, proveniente da etapa
de maceração, pode ter contribuído para a ligeira citotoxicidade em concentrações
intermediárias em amostras de NDCVD. NPs de sílica de tamanhos reduzidos, podem ser de
fácil absorção, penetração no tecido e distribuição sistêmica, o que faz com que tenham
potencial citotóxico para alguns tipos de células.
Após a identificação da presença de impureza de SiO 2 e observação de um ligeiro
potencial citotóxico às células MEF em determinadas concentrações, optou-se pela
realização de etapa de purificação para remoção de SiO2 nas amostras de NDCVD. Porém
antes da etapa de purificação, ensaios de atividade antibacteriana também foram
realizados.

4.3.5.2

Avaliação da atividade antibacteriana (NDCVD-0)

Para avaliar a capacidade de inibição do crescimento de microrganismos, foram
realizados testes dos NDCVD obtidos, em bactérias Gram (+) e Gram (-).
Primeiramente, S. aureus foi incubada na presença de 240 g/mL de NDCVD-0 por
24 h. Para todos os ensaios controle negativo de inibição (S. aureus, sem a presença de
qualquer amostra) e controle positivo de inibição (S. aureus incubada com ampicilina 100
g/mL), foram realizados. Após 24 h de incubação, foi realizado um ensaio qualitativo, pela
semeadura em placas de Petri contendo meio de cultura sólido, do conteúdo dos poços
após incubação de S. aureus na presença de 240 g/mL NDCVD-0, controle negativo e
controle positivo. Essas placas foram novamente incubadas por 24 h (Figura 42.a-c). Os
resultados qualitativos mostraram que não foi possível visualizar redução no número de
colônias após a incubação com NDCVD-0 mesmo após diluição dos conteúdos dos poços
(10-4 x concentração do poço), quando comparado com o controle de crescimento de S.
aureus (Figura 42.a) nas mesmas condições. Para confirmar os resultados qualitativos,
foram realizadas leituras da DO530 dos conteúdos dos poços da placa do ensaio
antibacteriano e calculada a porcentagem de inibição de crescimento em função do controle
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negativo. Os valores foram plotados no gráfico da Figura 42.d. Foi possível observar que o
NDCVD-0 proporcionou uma inibição de 6% no crescimento de S. aureus, quando utilizada
uma concentração de 240 g/mL.

Figura 42. Efeito inibitório do crescimento de S. aureus pela incubação com NDCVD-0. (A-C: Placas para
análise qualitativa de diluições de cultura de S. aureus incubadas com NDCVD-0 por 24 h e semeadas em ágar
Mueller Hinton após 24 h de incubação a 37

o

C. Na vertical P1, P2 e P3, representam os conteúdos dos

poços em triplicata, na horizontal estão representadas as diluições aplicadas (valor numérico multiplicado pela
concentração do poço). a) Controle negativo. b) Incubação com suspensão aquosa de 240 g/mL de NDCVD0. c) Controle positivo. d) Porcentagem de inibição do crescimento de S. aureus, calculada a partir da DO530,
após incubação com NDCVD-0 (240 g/mL) e ampicilina (100 g/mL), em meio Mueller Hinton por 24h. S.
aureus, sem a presença de amostras, foi utilizado como controle de crescimento.

É válido ressaltar que para todos os ensaios antibacterianos realizados, controles
contendo apenas meio de cultura e a mesma concentração de ND testado, foram utilizados
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para a leitura da DO530, com a finalidade de corrigir a absorbância, devido à possibilidade
de espalhamento proporcionado pelos NDs.
Ensaio similar foi realizado pela incubação de E. coli na presença de NDCVD-0 nas
concentrações de 15, 30, 120 e 240 g/mL, por 24 h (Figura 43.a-f). No ensaio qualitativo
realizado foi possível notar que visualmente as concentrações de 30, 120 e 240 g/mL,
apresentaram uma redução no tamanho das colônias após 24 h de incubação. Para
confirmar os resultados qualitativos, foram realizadas leituras da DO 600 dos conteúdos dos
poços da placa do ensaio antibacteriano e calculada a porcentagem de inibição de
crescimento em função do controle negativo. Os valores foram plotados no gráfico da Figura
43.g. Foi possível observar que o NDCVD-0 proporcionou uma inibição não dependente da
concentração, sendo que não foi observada diferença significativa na porcentagem de
inibição no crescimento de E. coli, quando comparadas, entre si, todas as concentrações
de NDCVD-0 utilizadas.
Essa independência da concentração de NDs na atividade antibacteriana também
foi observada por Khanal et al. (2015) que avaliaram o efeito de ND com superfície
hidroxilada (ND-OH) e carboxilada (ND-COOH) no crescimento de S. aureus, não
demonstrando atividade antibacteriana após 3h de incubação, tanto em baixas (1 g/mL)
quanto em altas concentrações (100 g/mL), porém NDs com superfície aminada
proporcionaram redução no crescimento bacteriano mesmo até 6h de incubação.
Inicialmente, acreditava-se que as influências no crescimento bacteriano pudessem estar
relacionadas apenas à carga superficial da partícula em suspensão (Chwalibog et al., 2010)
e hoje acredita-se que a carga superficial sozinha não pode explicar os efeitos
antibacterianos das NPs, já que resultados discrepantes puderam ser observados para NPs
carregadas com o mesmo tipo de carga no tratamento de uma mesma cultura bacteriana.
Khanal et al. (2015) observaram efeito antibacteriano na incubação de S. aureus com NDNH2, carregado positivamente, mas não observaram qualquer efeito na incubação da
mesma cultura bacteriana com ND-OH também carregado positivamente e com ND-COOH
carregado negativamente.
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Figura 43. Efeito inibitório do crescimento de E. coli pela incubação com NDCVD-0. (A-F: Placas para
análise qualitativa de diluições de cultura de E. coli incubadas com NDCVD-0 por 24 h e semeadas em ágar
Mueller Hinton após 24 h de incubação a 37 oC. Na vertical P1, P2 e P3, representam os conteúdos dos poços
em triplicata, na horizontal estão representadas as diluições aplicadas (valor numérico multiplicado pela
concentração do poço). a) Controle negativo. b) Controle positivo. c) Incubação com suspensão aquosa de
15 g/mL de NDCVD-0. d) Incubação com suspensão aquosa de 30 g/mL de NDCVD-0. e) Incubação com
suspensão aquosa de 120 g/mL de NDCVD-0. f) Incubação com suspensão aquosa de 240 g/mL de NDCVD0. g) Porcentagem de inibição do crescimento de E.coli, calculada a partir da DO600, após incubação com
NDCVD-0 (15-240 g/mL) e ampicilina (100 g/mL), em meio Mueller Hinton por 24h. E. coli, sem a presença
de amostras, foi utilizada como controle de crescimento.
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Quando utilizada a mesma concentração (240 g/mL) de NDCVD-0 em ensaios com
E. coli, houve uma inibição significativamente maior (p<0,01**) no crescimento de E. coli
(16 %) em relação à inibição do crescimento de S. aureus (6 %). Apesar do fato
possivelmente não estar relacionado apenas à carga superficial das partículas em
suspensão aquosa, como já relatado por Khanal et al. (2015), as diferenças nas paredes
celulares dos dois tipos de bactérias permitiram diferenças na difusão dos NDs para dentro
da célula. O mecanismo pode estar relacionado à interação física dos NDs com as
bactérias, podendo atingir a membrana externa causando defeitos que podem resultar na
morte celular (Chaterjee et al., 2015).
Também foi realizado um ensaio qualitativo com o conteúdo dos poços, sem
qualquer diluição, do ensaio antibacteriano realizado com 15, 30, 120 e 240 g/mL de
NDCVD-0 incubado com culturas de P. aeruginosa (Gram -) (Figura 44.b) e S. mutans (Gram
+) (Figura 44.d), não sendo possível a visualização de qualquer redução no número de
colônias quando comparadas aos controles negativos de inibição, P. aeruginosa (Figura
44.a) e S. mutans (Figura 44.c) nas condições testadas. É válido ressaltar que nenhuma
diluição dos conteúdos dos poços foi realizada previamente à semeadura.

Figura 44. Efeito inibitório do crescimento de P. aeruginosa e S. mutans pela incubação com NDCVD-0. A-DPlacas para análise qualitativa da cultura de P. aeruginosa e S. mutans incubadas com NDCVD-0 por 24 h e
semeadas em ágar Mueller Hinton após 24 h de incubação a 37 oC. Os números 120, 60, 30 e 15 representam
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as concentrações das suspensões de NDs. a) Controle negativo (P. aeruginosa). b) Incubação da cultura de
P. aeruginosa com suspensões aquosas de 15-120 g/mL de NDCVD-0. c) Controle negativo (S. mutans). d)
Incubação da cultura de S. mutans com suspensões aquosas de 15-120 g/mL de NDCVD-0.

4.4

Purificação do NDCVD-0 (NDCVD-purificado)
Uma vez identificada a contaminação por sílica (SiO2), foi realizado um processo de

purificação conforme descrito na seção 3.3. O sucesso da etapa de purificação pôde ser
comprovado pela eliminação do pico de difração para o ângulo 2 = 26,7º referente ao SiO2
(Figura 45.a) e ausência, no espectro de FT-IR (Figura 45.c), das bandas intensas em 1089
cm-1 e 777 cm-1, atribuídas ao alongamento e flexão do Si-O-Si.

Figura 45. Pó de NDCVD-purificado por tratamento com ácidos. a) Difratograma (DRX). b) Espectro Raman.
c) Espectro FT-IR.
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No espectro Raman obtido da amostra de NDCVD após processo de purificação, um
pico centrado em 1330 cm-1 (Figura 45.b) foi atribuído ao carbono diamante sp3, também
deslocado abaixo do valor de referência para o diamante, sendo possível dizer que esse
deslocamento observado no espectro do NDCVD-purificado, pode estar relacionado a
obtenção de NDCVD-purificado com diâmetro na faixa de 90 nm, comprovado por DLS (87 ±
12 nm) após ressuspensão do pó de NDCVD-purificado em água, nas mesmas condições de
obtenção por cavitação ultrassônica (Figura 46). A banda em 1489 cm-1 (Figura 45.b) indica
a presença de carbono grafite na amostra analisada, porém com uma pureza estrutural de
97% de diamante, de acordo com a Equação 5.
Com relação ao tamanho, é válido ressaltar que não foi observada diferença
significativa na análise dos valores de diâmetro hidrodinâmico das suspensões aquosas de
NDCVD-purificado (87 ± 12 nm) comparados aos valores encontrados pelas suspensões de
NDCVD-0 (77 ± 2 nm).

Figura 46. Distribuição de tamanho de partículas de NDCVD-purificado ressuspenso em água por cavitação
ultrassônica, na concentração de 100 g/mL.

4.4.1 Atividade biológica - avaliação da atividade antibacteriana (NDCVDpurificado)
Para o ensaio de atividade biológica com suspensão aquosa de concentração de
240 g/mL de NDCVD-purificado, foi avaliado o efeito antibacteriano frente a culturas de S.
aureus após 24 h de incubação (Figura 47). No ensaio qualitativo, não foi possível visualizar
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redução no número de colônias nas placas de Petri semeadas com os conteúdos dos
poços, mesmo diluídos 104 vezes em relação à concentração original dos poços. Já no
cálculo de porcentagem de inibição realizado pela leitura da DO530, foi possível observar
uma inibição de 13 % do crescimento de S. aureus.
Em comparação com o ensaio realizado com mesma concentração de NDCVD-0,
antes da etapa de purificação (6 %), houve uma inibição significativamente maior
(p<0,001***) quando se utilizou a amostra de NDCVD-purificado (13 %).

Figura 47. Efeito inibitório do crescimento de S. aureus pela incubação com NDCVD-purificado. (A-C: Placas
para análise qualitativa de diluições de cultura de S. aureus incubadas com NDCVD-purificado por 24 h e
semeadas em ágar Mueller Hinton após 24 h de incubação a 37 oC. Na vertical P1, P2 e P3, representam os
conteúdos dos poços em triplicata, na horizontal estão representadas as diluições aplicadas (valor numérico
multiplicado pela concentração do poço). a) Controle negativo. b) Incubação com suspensão aquosa de 240
g/mL de NDCVD-purificado. c) Controle positivo. d) Porcentagem de inibição do crescimento de S.aureus,
calculada a partir da DO530, após incubação com NDCVD-purificado (240 g/mL) e ampicilina (100 g/mL), em
meio Mueller Hinton por 24 h. S. aureus, sem a presença de amostras, foi utilizado como controle de
crescimento.
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4.5

Funcionalizações
Nessa seção serão apresentados os resultados das funcionalizações realizadas na

superfície do NDCVD-purificado e também serão discutidas as caracterizações que
permitiram comprovar a eficácia das funcionalizações.
A presença de grupos químicos, como por exemplo, grupo carboxílico, na superfície
dos NDs abre a possibilidade de conjugações dos NDs com várias moléculas, incluindo
biomoléculas, como proteínas, por ligação covalente com aminas terminais (Chung et al.,
2006; Härtl et al., 2004; Mochalin et al., 2012).

4.5.1 ND hidrogenado (ND-HCVD) e ND carboxilado (ND-COOHCVD)
4.5.1.1

Caracterizações (ND-HCVD e ND-COOHCVD)

A primeira tentativa de funcionalização foi a realização de HIDROGENAÇÃO POR
PLASMA DE H2 (ND-HCVD). Naturalmente os diamantes do tipo CVD apresentam a
superfície hidrogenada devido aos gases utilizados no processo de crescimento de
diamante (H2 e CH4), porém o objetivo de realizar esse tipo de funcionalização nos NDCVD
obtidos,

foi

aumentar

a

porcentagem

de

hidrogenação

superficial,

além

de

monofuncionalizar a superfície do NDCVD-purificado com terminações hidrogênio, uma vez
que vários processos foram aplicados até a obtenção do ND purificado.
O ND-HCVD obtido de acordo com a metodologia descrita na seção 3.4.1 foi
caracterizado por FT-IR para para comprovar a presença dos grupos superficiais após a
funcionalização (Figura 48). A Figura 48 mostra a eficácia do processo de hidrogenação do
NDCVD-purificado submetido à funcionalização com plasma de H2, podendo ser comprovada
principalmente pela presença das bandas em 2853 cm-1 e 2922 cm-1 atribuídas às vibrações
de alongamento simétricas e assimétricas do CH2 na superfície dos NDs (Petit e Puskar,
2018; Girard et al., 2010; Korolkov et al., 2007; Szunerits e Boukherroub, 2008; Wang et al.,
2016). Além de uma superfície monofuncionalizada, o processo de hidrogenação é
conhecido por facilitar a posterior funcionalização com outros grupos de interesse como por
exemplo, grupos carboxila.
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Figura 48. Espectro FT-IR do ND-HCVD obtido após funcionalização do NDCVD-purificado com plasma de H2.

A hidrogenação da superfície do nanodiamante, que naturalmente é obtida pela
técnica de crescimento CVD e que aqui foi submetida a mais uma etapa de hidrogenação
superficial, oferece uma vantagem em relação aos NDs obtidos por outras metodologias,
uma vez que a superfície apresenta-se homogênea em grupos funcionais, permitindo uma
química de superfície também homogênea com tratamentos químicos subsequentes.
Algumas reações realizadas na superfície dos ND hidrogenados estão
relacionadas a reação fotoquímica de derivados insaturados (Strother et al., 2002), redução
espontânea de sais de diazônio (Arnault e Girard, 2017), o recozimento térmico sob cloro,
produzindo superfície clorada seguida de etapa de aminação (Sotowa et al., 2004). E
também pela reação fotoquímica de ND hidrogenado com ácidos carboxilicos com o
objetivo de conjugação com aminoácidos por meio de ligação éster (Takimoto et al., 2010).
Diante dessas observações decidiu-se pela escolha de um mecanismo de obtenção de ND
com superfíce carboxilada à partir de ND com superfície hidrogenada, baseada em estudos
realizados com superfícies de carbono terminada em hidrogênio submetidas a reações com
alcenos utilizando luz UV, que embora o mecanismo da reação fotoquímica ainda não seja
completamente elucidado, sugere a formação de radicais (Yang et al., 2002; Sthother et al.,
2002; Colavita et al., 2007; Steenackers et al., 2007; Zhang et al., 2019). Reações químicas
radicalares são particularmente atraentes pois envolvem a formação de estruturas
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intermediárias menos complexas (Davidson, 1967; Ruchardt, 1970), com geometrias
favoráveis com superfícies de sólidos (Yang et al., 2002).
Para a obtenção de NDCVD carboxilado, foram propostas duas metodologias a partir
do uso de ácido acrílico e o precursor ND-HCVD obtido previamente. A primeira proposta foi
a CARBOXILAÇÃO POR FOTOFUNCIONALIZAÇÃO COM ÁCIDO ACRÍLICO SOB LUZ
UV (ND-COOHCVD-(UV)). A carboxilação foi confirmada por FT-IR, pela presença de banda
de absorção em 1743 cm-1 (Figura 49). Essa banda foi atribuída ao alongamento da
vibração C=O do grupo químico carboxílico (Szunerits e Boukherroub, 2008; Wang et al.,
2016). Também foi observado o aumento da intensidade das bandas de absorção em 2853
cm-1 e 2922 cm-1, atribuídas a vibrações de alongamento simétricas e assimétricas do CH2
(Szunerits e Boukherroub, 2008), provavelmente da estrutura do ácido acrílico, que também
poderia ser responsável pelas bandas de 1000-1500 cm-1, que correspondem aos grupos
químicos CH ou CH2 (Shul et al., 2008). Uma banda ligeiramente mais larga em torno de
3255 cm-1 foi atribuída ao modo de estiramento da ligação OH e a outra banda em 1560
cm-1 foi atribuída à vibração assimétrica do grupo químico COO (Korolkov et al., 2007).
Ambas as bandas foram consideradas indicativos adicionais da carboxilação bem sucedida.

Figura 49. Espectro FT-IR do ND-HCVD fotofuncionalizado com ácido acrílico sob luz UV de 254 nm (NDCOOHCVD-(UV)).

A segunda proposta de obtenção de NDCVD carboxilado, foi por meio da
CARBOXILAÇÃO em reator de aquecimento convencional com ácido acrílico (NDCOOHCVD-()). Uma outra tentativa de eficácia no processo de carboxilação do ND-HCVD com
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ácido de cadeia curta (ácido acrílico), foi por meio do uso de reator de aquecimento
convencional. O aquecimento em condições controladas poderia auxiliar no processo de
funcionalização dos grupos superficiais com redução drástica do tempo reacional. Beri et
al. (2018), relataram eficácia no aquecimento à 200 oC, na funcionalização de nanocristais
de silício hidrogenados com grupos cromóforos de cadeia curta com insaturação terminal
sem a presença de outros tipos de iniciadores reacionais. Em outro trabalho posteriormente
publicado pelo mesmo grupo de pesquisa (Beri et al., 2018), também foi demonstrado a
eficácia na funcionalização de nanocristais de silício hidrogenados com grupos cromóforos
de cadeias mais longas, porém com insaturação terminal. É válido ressaltar que a química
do silício geralmente é utilizada como base para as reações em superfícies de NDs com
superfícies hidrogenadas apesar da energia necessária para a formação de espécies
radicalares na superfície do silício seja mais baixa em relação à superfície do carbono.
(Linford et al., 1995; Bent et al., 2002). Assim apesar das condições controladas de
aquecimento e tempo reacional para a obtenção de NDCVD com superfície carboxilada, aqui
neste trabalho, não foi observada a formação de banda na região de 1700 cm-1 nos
espectros de FT-IR em nenhuma das condições testadas (Figura 50), podendo sugerir que
a energia fornecida pode não ter sido favorável à eficácia da reação, porém o tipo de
reagente também foi um limitante devido a possibilidade de ocorrência de reação de
polimerização paralela em altas temperaturas.

Figura 50. Espectros FT-IR do ND-HCVD submetido às funcionalizações com ácido acrílico em reator de
aquecimento convencional (ND-COOHCVD-()) a 100 oC por 30, 90 e 120 min.
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A partir desse momento, o sucesso das funcionalizações por meio de hidrogenação
por plasma e carboxilação por fotofuncionalização, fez com que os trabalhos fossem
estendidos à preparação de suspensões aquosas e ensaios biológicos apenas com os NDs
obtidos por essas duas técnicas, não sendo continuados os ensaios com os NDs
submetidos à funcionalização por carboxilação por aquecimento convencional.
Após a confirmação das funcionalizações por meio de FT-IR, foram preparadas
suspensões aquosas de 100 g/mL dos ND-HCVD e ND-COOHCVD-(UV) e avaliados o diâmetro
hidrodinâmico e a polidispersão, pelo cálculo da largura à meia altura (FWHM) da curva de
distribuição de tamanho de partículas. Por meio da análise da curva de distribuição de
tamanho de partículas (Figura 51), pôde-se concluir que os ND-HCVD obtidos após a
funcionalização por plasma de H2, apresentaram suspensões aquosas com diâmetro
hidrodinâmico (57 ± 7 nm) significativamente menor quando comparado ao NDCVD obtido
diretamente por cavitação (77 ± 2 nm, p<0,05*) e também quando comparadas ao ND CVDpurificado (87 ± 12 nm, p<0,05*). Também foi observada uma diferença significativa nos
valores de FWHM das curvas de distribuição do tamanho de partículas quando comparadas
aos NDCVD (42) e NDCVD-purificado (40), sugerindo uma maior homogeneidade da
suspensão com ND-HCVD (23).

Figura 51. Distribuição de tamanho de partículas da suspensão aquosa de ND-HCVD na concentração de
100g/mL.
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Já para os ND-COOHCVD-(UV), a análise da curva de distribuição de tamanho de
partículas (Figura 52), mostrou suspensões aquosas com diâmetro hidrodinâmico (63 ± 14
nm) significativamente menor quando comparado ao NDCVD obtido diretamente por
cavitação (77 ± 2 nm, p<0,05*) e também quando comparadas ao NDCVD-purificado (87 ±
12 nm, p<0,05*), porém não apresentou diferença estatística quando comparado ao NDHCVD. Também foi observada uma diferença significativa nos valores de FWHM das curvas
de distribuição do tamanho de partículas quando comparadas aos NDCVD-0 (42), NDCVDpurificado (40) e ND-HCVD (23), sugerindo uma maior homogeneidade da suspensão da
suspensão aquosa de ND-COOHCVD-(UV) (14) (Figura 52).

Figura 52. Distribuição de tamanho de partículas da suspensão aquosa de ND-COOHCVD-(UV) na concentração
de 100 g/mL.

Os diâmetros hidrodinâmicos e a alta estabilidade coloidal dos NDs funcionalizados
aqui obtidos, sugerem aplicações na área biomédica, então alguns ensaios de atividade
biológica foram realizados.

4.5.1.2

Atividade biológica (ND-HCVD e ND-COOHCVD-(UV))

Para os ensaios de atividade biológica com as suspensões aquosas de ND-HCVD e
ND-COOHCVD-(UV), foram avaliados: efeito citotóxico em células MEF, efeito antitumoral em
células B16F10-Nex2 e efeito antibacteriano frente às culturas bacterianas.
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4.5.1.2.1 Avaliação da citotoxicidade em células MEF (ND-HCVD e ND-COOHCVD(UV))

Não foram observadas diferenças significativas na viabilidade das células MEF
incubadas com diferentes concentrações ND-HCVD após 24 h (Figura 53) em relação ao
controle na ausência de amostras de NDs. Isso mostra que de acordo com o valor
estabelecido de 70 % de viabilidade celular como valor mínimo para considerar um material
como não citotóxico (ISO 10-993-5), os ND-HCVD não demonstraram citotoxicidade para
cultura de MEF em baixas concentrações (10 g/mL) e também em concentração 10 vezes
superior (100 g/mL), não apresentando diferenças estatísticas de viabilidade entre duas
concentrações avaliadas.
Já o ND-COOHCVD-(UV) apresentou uma redução para 90 % (p<0,001***) da
viabilidade celular das células MEF quando incubadas com 10 g/mL de ND-COOHCVD-(UV)
após 24 h (Figura 53) em comparação ao controle sem a presença de amostras de NDs,
não demonstrando efeitos citotóxicos para cultura de MEF na concentração avaliada (10
g/mL).

Figura 53. Avaliação da citotoxicidade de suspensões aquosas de ND-HCVD nas concentrações de 10 e
100 g/mL e ND-COOHCVD-(UV) na concentração de 10 g/mL em células MEF. Ensaio realizado em triplicata,
as diferenças estatísticas entre o controle e os tratamentos realizados são marcadas com *** (p<0,001).
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Esses resultados sugerem que os NDs obtidos pela técnica aqui proposta seguida
de etapas de funcionalizações, são considerados não citotóxicos a células de fibroblasto
embrionário murino (ISO 10-993-5), podendo ser candidatos para reações de conjugação
com outros tipos de moléculas, considerados assim materiais de partida eficazes para o
desenvolvimento de novas plataformas terapêuticas.
Também é válido ressaltar que em comparação às amostras de NDCVD contendo
contaminação de SiO2, as amostras purificadas e funcionalizadas não demostraram
potencial citotóxico utilizando concentrações semelhantes.

4.5.1.2.2 Avaliação da atividade antibacteriana (ND-HCVD e ND-COOHCVD-(UV))
Também foram realizados ensaios antibacterianos com os NDCVD funcionalizados
com -H e -COOH frente às culturas de S. aureus e E. coli.
No ensaio qualitativo pela incubação de S. aureus com 240 g/mL de ND-HCVD
(Figura 54.b) e ND-COOHCVD-(UV) (Figura 54.c), não foi possível a visualização de redução
no número de colônias após a incubação por 24 h, mesmo com diluição de 104 vezes do
conteúdo dos poços, em comparação com o controle negativo de inibição (Figura 54.a).
Porém no cálculo de porcentagem de inibição de crescimento de S. aureus realizado pela
leitura da DO530 (Figura 54.e), foi possível notar uma inibição de 12 % no crescimento de
S. aureus após a incubação com ND-HCVD que foi igualmente calculada para a incubação
com ND-COOHCVD-(UV). Não houve diferença significativa entre esses valores calculados
(para ambos os tipos de NDCVD funcionalizados), porém quando comparados com as
amostras de NDCVD-0, antes de passar pelo processo de purificação, houve um significativo
aumento na porcentagem de inibição (p<0,05*).

86

Figura 54. Efeito inibitório do crescimento de S. aureus pela incubação com ND-HCVD e ND-COOHCVD-(UV). (AD: Placas para análise qualitativa de diluições de cultura de S. aureus incubadas com ND-HCVD e NDCOOHCVD-(UV) por 24 h e semeadas em ágar Mueller Hinton após 24 h de incubação a 37 oC. Na vertical P1,
P2 e P3, representam os conteúdos dos poços em triplicata, na horizontal estão representadas as diluições
aplicadas (valor numérico multiplicado pela concentração do poço). a) Controle negativo. b) Incubação com
suspensão aquosa de 240 g/mL de ND-HCVD. c) Incubação com suspensão aquosa de 240 g/mL de NDCOOHCVD-(UV). d) Controle positivo. e) Porcentagem de inibição do crescimento de S.aureus, calculada a partir
da DO530, após incubação com ND-HCVD (240 g/mL), ND-COOHCVD (240 g/mL) e ampicilina (100 g/mL),
em meio Mueller Hinton por 24 h. S. aureus, sem a presença de amostras, foi utilizado como controle de
crescimento.

Já no ensaio qualitativo realizado com E. coli, assim como foi observado para o
ensaio realizado com NDCVD-0, uma maior atividade antibacteriana foi observada em
relação aos ensaios com S. aureus. Na Figura 55.b, foi possível observar uma redução no
número de colônias, após diluição dos conteúdos dos poços em até 1010 vezes, após
incubação com 240 g/mL de ND-HCVD em comparação com o controle negativo (Figura
55.a). Resultado similar foi obtido pela análise qualitativa das placas semeadas com os
contéudos dos poços diluidos até 106 vezes após incubação com 15, 30 e 240 g/mL de
ND-COOHCVD-(UV) (Figura 56.c-e) em comparação com o controle negativo (Figura 56.a).
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Figura 55. Efeito inibitório do crescimento de E. coli pela incubação com ND-HCVD. (A-C: Placas para análise
qualitativa de diluições de cultura de E. coli incubadas com ND-HCVD por 24 h e semeadas em ágar Mueller
Hinton após 24 h de incubação a 37 oC. Na vertical P1, P2 e P3, representam os conteúdos dos poços em
triplicata, na horizontal estão representadas as diluições aplicadas (valor numérico multiplicado pela
concentração do poço). a) Controle negativo. b) Incubação com suspensão aquosa de 240g/mL de ND-HCVD.
c) Controle positivo. d) Porcentagem de inibição do crescimento de E. coli, calculada a partir da DO600, após
incubação com ND-HCVD (240 g/mL) e ampicilina (100 g/mL), em meio Mueller Hinton por 24 h. E. coli, sem
a presença de amostras, foi utilizado como controle de crescimento.
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Figura 56. Efeito inibitório do crescimento de E. coli pela incubação com ND-COOHCVD-(UV). (A-E: Placas para
análise qualitativa de diluições de cultura de E. coli incubadas com ND por 24 h e semeadas em ágar Mueller
Hinton após 24 h de incubação a 37 oC. Na vertical P1, P2 e P3, representam os conteúdos dos poços em
triplicata, na horizontal estão representadas as diluições aplicadas (valor numérico multiplicado pela
concentração do poço). a) Controle negativo. b) Controle positivo. c) Incubação com suspensão aquosa de
15 g/mL de ND-COOHCVD-(UV). d) Incubação com suspensão aquosa de 30 g/mL de ND-COOHCVD-(UV). e)
Incubação com suspensão aquosa de 240g/mL de ND-COOHCVD-(UV).) f) Porcentagem de inibição do
crescimento de E.coli, calculada a partir da DO600, após incubação com ND-COOHCVD-(UV) (15-240 g/mL) e
ampicilina (100 g/mL), em meio Mueller Hinton por 24 h. E. coli, sem a presença de amostras, foi utilizada
como controle de crescimento.
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Com relação aos cálculos das porcentagens de inibição de crescimento de E. coli
pela leituras da DO600, tanto a cultura incubada com 240g/mL de ND-HCVD quanto à cultura
incubada com mesma concentração de ND-COOHCVD(UV), apresentaram inibição de 17 e
25% respectivamente, mostrando uma maior atividade antibacteriana da amostra
funcionalizada com grupo químico carboxilado (p<0,05*). Na comparação das diferentes
concentrações de ND-COOHCVD-(UV) incubada com cultura de E. coli, foi possível identificar
uma maior inibição (p<0,05*) utilizando uma concentração de 30 g/mL (23%) quando
comparada com a concentração de 240 g/mL (17%), mostrando uma atividade não dosedependente.

4.5.2 ND-HCVD funcionalizado com porfirina mTHPP por adsorção (NDHCVD+mTHPP)
Após a obtenção de NDs funcionalizados, foi realizada uma tentativa de conjugação
com fotossensibilizadores por meio de adsorção. Assim ND-HCVD foi conjugado à porfirina
mTHPP como uma proposta de aplicação em PDT e aPDT.
Umas das técnicas utilizadas para a verificação da eficácia da conjugação foi a
espectroscopia de absorção óptica, que já é utilizada para avaliar e caracterizar NDs em
suspensões aquosas (Volkov et al., 2012) e soluções de FS. As propriedades ópticas
dependem não apenas da concentração, mas também da tecnologia de produção, do
tamanho das partículas e também da presença de impurezas (Usoltseva et al., 2018). A
absorção de luz pelos NDs na região óptica está associada à presença de carbono sp2,
além da presença de impurezas (nitrogênio, silício, metais) (Volkov et al., 2014; Shenderova
et al., 2007). Além disso, a espectroscopia de absorção combinada com técnicas de
emissão de fluorescência pode ser usada para caracterizar NDs dopados ou com presença
de centros de vacância de nitrogênio (NV) usados como marcadores em muitas aplicações
biológicas (Hsiao et al., 2016; Eidi et al., 2015; Hemelaar et al., 2017). Neste trabalho, as
técnicas mencionadas permitiram simultaneamente observar as propriedades de absorção
e fluorescência do FS conjugado ao ND.
Primeiramente, a espectroscopia de absorção foi utilizada para caracterizar o FS
mTHPP em solução. A Figura 57 mostra o espectro de absorção da porfirina mTHPP livre
solubilizada em DMSO (como recebida) e também diluída na presença de 25 % DMSO e
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75 % de água. A caracterização nessa mistura de água e DMSO foi importante pois para
utilização em ensaios biológicos o DMSO apresenta-se tóxico para as culturas in vitro. Em
ambos os espectros obtidos, a concentração de mTHPP foi de 5 g/mL. Foi possível
observar, ainda que as duas soluções de mTHPP tenham sido preparadas em diferentes
solventes, que não houve deslocamento da banda de máxima absorção (425 nm). No
entanto, foi observada uma diminuição na absorbância e um evidente alargamento da
banda na suspensão preparada na presença de 75 % de água. Esse resultado sugeriu a
formação de espécies porfirínicas agregadas (Parkash et al., 1998).

Figura 57. Espectros de absorção de suspensões de 5 g/mL de mTHPP em diferentes solventes (100 %
DMSO e 25 % DMSO:75 % H2O).

Em diversos processos biológicos, as porfirinas podem se encontrar na forma
monomérica, ou na forma agregada originando dímeros, ou mesmo agregados maiores,
que estão relacionados às interações físicas ou químicas com o meio em que se encontram.
Apesar dos mecanismos que regem a agregação de porfirinas não serem ainda
completamente estabelecidos, é conhecido que o efeito hidrofóbico, interações de van der
Waals e interações de natureza eletrostática podem contribuir para o fenômeno de
agregação. A agregação pode diminuir a eficiência do FS em PDT, por favorecer a
desativação de espécies excitadas por processos vibracionais. Porfirinas hidrofóbicas são
conhecidas por formarem agregados em meio aquoso e por esse motivo, algumas porfirinas
91

foram modificadas pela inserção de grupos laterais polares, favorecendo a solvatação pelas
moléculas de água e a repulsão eletrostática ou criando impedimento estérico de
agregação. Outro fator que pode induzir a agregação, pode estar relacionado à protonação
da molécula de acordo com o meio em que está dispersa. Um exemplo é a porfirina TPPS4,
que em solução aquosa ácida pode originar agregados devido à sua transição para a forma
diácido: H2TPPS44− + 2H + ⇔ H4TPPS42− (Gandini et a., 2003), onde a espécie diprotonada
(H4TPPS42−) forma agregados específicos, dependendo de sua concentração, pH e
intensidade iônica do meio em questão. Notavelmente, a hidrofobicidade de algumas
porfirinas pode apresentar vantagens já que pode facilitar a penetração e localização na
região lipídica da membrana celular, favorecendo a eficácia da PDT. Por outro lado, as
porfirinas mais hidrofílicas apresentam menor capacidade de agregação sendo assim
capazes de atravessar a membrana celular. Assim é válido considerar a interação das
porfirinas com o meio dispersante para aplicação biológica.
No presente trabalho, todos os NDs e seus nanoconjugados foram dispersos em
água para serem aplicados diretamente em ensaios biológicos. A partir da comparação dos
espectros da Figura 58, foi avaliada a adsorção de mTHPP ao ND-HCVD. Apesar da baixa
resolução dos espectros do ND-HCVD e ND-HCVD+mTHPP, foi possível identificar a porfirina
no espectro do nanoconjugado pela deconvolução da banda de absorção. Como já era
esperado o ND-HCVD (Figura 58.a) não apresentou bandas de absorção na região de 300700nm, porém após a adsorção da porfirina mTHPP, uma banda de máxima absorção em
415 nm foi observada (Figura 58.b). Em comparação com o espectro de absorção da
porfirina mTHPP em solução (Figura 57), que mostrou a banda de máximo de absorção na
região de 425 nm (Banda Soret) e bandas Q na região entre 520–650 nm, o nanoconjugado
formado ND-HCVD+mTHPP apresentou um deslocamento da banda Soret para o azul e não
foi possível a identificação das bandas Q (Figura 58.b). Esse resultado pode estar
relacionado à baixa resolução espectral, à baixa absorbância das bandas Q mesmo na
porfirina livre em comparação à banda Soret aliada à possibilidade de uma baixa taxa de
adsorção. Ainda, na obtenção do espectro de absorção do conjugado, há a forte
interferência do espalhamento de luz pelos NDs, provocado pela alta proporção de ND em
comparação com o FS (mTHPP). Por fim, é preciso ressaltar que o nanoconjugado estava
suspenso em água e nesse meio a porfirina mTHPP sofre agregação.
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Figura 58. Espectros de absorção suspensões aquosas. a) Material de Partida NDD-COOH (500g/mL). b)
NDD-mTHPP (500g/mL) real e deconvolução.

A concentração de mTHPP no nanoconjugado obtido após a adsorção da porfirina
([mTHPP]nanoconjugado) foi estimada De acordo com a Equação 2 e o valor encontrado foi de
de 0,22 g/mL de mTHPP na suspensão contendo 500 g/mL do nanoconjugado.
Os deslocamentos hipsocrômico (para menores comprimentos de onda) e
batocrômico (para maiores comprimentos de onda) da banda Soret e das bandas Q podem
estar relacionados com agregação do sistema nanoconjugado obtido e isso já foi relatado
nos poucos estudos relacionados à conjugação de NDs com FS como porfirinas e
ftalocianinas (Matshitse et al., 2019; Openda et al., 2020). De fato, as estruturas químicas
de porfirinas e ftalocianinas livres podem contribuir significativamente para os mecanismos
que regem a agregação, com destaque para as forças intermoleculares dos tipos ligação
de hidrogênio, interações eletrostáticas que podem ser por interações entre o sistema ,
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forças de van der Waals além de interações hidrofóbicas (Gandini et al., 2001; Hutener e
Sanders, 1990). A partir das interações intermoleculares, os agregados podem ser
classificados de acordo com o tipo de aproximação para a ocorrência das interações, assim
existem duas classificações importantes conhecidas: agregação paralela, também
denominada de Tipo H e a agregação linear, também denominada de Tipo J (Figura 59).

Figura 59. Representação das formas de agregação de porfirinas. a) Tipo H. b) Tipo J. c) Tipo HJ. d) Tipo
HJ.

Os agregados do Tipo H (Figura 59.a) podem ocasionar um distanciamento entre os
níveis de energia do estado fundamental e estado excitado, promovendo um deslocamento
do máximo de absorção para menores comprimentos de onda (maior energia), ou seja,
para o azul, denominado assim hipsocrômico. Já os agregados do Tipo J (Figura 59.b) são
formados por interações que promovem o abaixamento do nível de energia das transições
proibidas por simetria, devido a um decréscimo de energia entre o estado fundamental e
excitado, promovendo um deslocamento do máximo de absorção para maiores
comprimentos de onda, ou seja, para o vermelho, denominado batocrômico. Também pode
ser observada a presença de agregados mistos onde o contato face a face não é completo
e são denominados HJ (Figura 59.c,d).
No nanoconjugado ND-HCVD+mTHPP obtido no presente trabalho, o deslocamento
para o azul de aproximadamente 10 nm pode demonstrar uma agregação do Tipo H
relacionado às interações entre a porfirina mTHPP e os NDs adjacentes, que vai de
encontro ao já relatado por Matshitse et al. (2019) que observaram um deslocamento das
bandas de absorção do nanoconjugado nanodiamante-ftalocianina (NDs–Si(OH)2TPPc)
também para a região do azul, sugerindo agregação da suspensão, que foi atribuída ao
modo de empilhamento cofacial da ftalocianinas e também pela ligação covalente do tipo
éster formada.
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A conjugação da mTHPP ao ND-HCVD foi também comprovada na análise do
espectro de fluorescência. A Figura 60 mostra os espectros de fluorescência das
suspensões aquosas de ND-HCVD, ND-HCVD+mTHPP e solução de porfirina mTHPP (livre)
em 25 % de DMSO e 75 % de água, emitida após excitação em comprimento de onda de
410 nm. Foi possível observar que a presença de água provocou supressão da
fluorescência da porfirina mTHPP em solução (Figura 60.a). Os espectros da mTHPP em
100 % de DMSO e em 25 % DMSO : 75 % de água podem ser melhor visualizados em
separado e em diferente escala nas Figuras 60.b e Figura 60.c, respectivamente. Apesar
da nítida supressão da fluorescência na presença de água e também da baixa resolução
do espectro, pode-se afirmar que não ocorreu deslocamento da banda de máxima emissão
de fluorescência ( 663 nm).

Figura 60. Espectros de emissão de fluorescência de suspensões de 5g/mL de mTHPP. excitadas em 410
nm. a) Em diferentes solventes (100% DMSO e 25% DMSO:75% H2O). b) 100% DMSO. c) 25% DMSO:75%
H2O.

É conhecido que o meio físico em que a porfirina se encontra também influencia
significativamente nas suas propriedades fotofísicas, como por exemplo, concentração,
solvente e temperatura. Um dos efeitos proporcionado por esses meios é o processo de
agregação, no qual é promovido um equilíbrio entre o monômero e o agregado.
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A supressão de fluorescência foi observada também no espectro do nanoconjugado
(Figura 61.c). Esse resultado já era esperado dada a supressão de fluorescência da mTHPP
livre na presença de água. Apesar da baixa intensidade de fluorescência e baixa resolução
espectral, foi possível observar o aparecimento de bandas de fluorescência no espectro do
nanoconjugado em comparação com o espectro de fluorescência do ND-HCVD (Figura 61.b).
O espectro do nanoconjugado mostrou emissão de fluorescência em comprimentos de
onda próximos ao encontrado para a porfirina livre.

Figura 61. Espectros de emissão de fluorescência de suspensões excitadas em 410 nm. a) Porfirina mTHPP
(5g/mL) em 25% DMSO:75% água. b) Material de Partida ND-HCVD (100g/mL) em água. c) NDHCVD+mTHPP (500g/mL) em água.

A agregação observada pelos espectros de absorção também foi confirmada pela
análise do tamanho de partícula por medida do diâmetro hidrodinâmico da suspensão
aquosa de ND-HCVD+mTHPP, que apresentou um valor de 367 ± 138 nm (Figura 62), que
é superior ao medido para o ND-HCVD, material de partida da adsorção, apresentando um
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valor de diâmetro hidrodinâmico de 57 ± 7nm (Figura 51). Também foi observado um
aumento da polidispersão pelo alargamento da curva de distribuição de tamanho de
partículas por meio do valor de FWHM, aumentando de 23 no material de partida (ND-HCVD)
para 91 no nanoconjugado.

Figura 62. Distribuição de tamanho de partículas da suspensão aquosa de ND-HCVD+mTHPP na
concentração de 500 g/mL.

4.5.2.1

Eficiência de geração de 1O2 por método indireto

O uso de sondas que sofrem reação com 1O2, aliado à determinação do tempo de
vida de 1O2 gerado por FSs incorporados em NPs, têm sido descritos como ferramentas
eficazes para avaliação da entrega de 1O2 ao meio (Tada et al., 2015; Ohulchanskyy et al.,
2007; Tsolekile et al., 2019; Tsolekile et al., 2020). Um dos ensaios mais utilizados é um
método indireto em que o 1O2 gerado pelo FS após irradiação em  adequado, na presença
de uma sonda, como por exemplo o DPBF, promove a reação de redução originando
endoperóxido. (Figura 63). Uma vez que o DPBF absorve na região de 410 nm mas o
endoperóxido não, o decaimento da absorbância em 410 nm pode ser proporcional à
geração de 1O2, permitindo quantificá-lo.
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Figura 63. Esquema reação entre a sonda DPBF e oxigênio singlete com formação de endoperóxido.

Neste trabalho, o método indireto utilizando o DPBF foi modificado. A banda de
absorção da porfirina mTHPP (425 nm) é muito próxima à região da banda do DPBF,
podendo interferir no monitoramento da banda de absorção do DPBF. Assim, seguindo um
trabalho já divulgado (Seto et al., 2016), optou-se por monitorar a emissão de fluorescência
após excitação em 410 nm. Nessa condição, a região de emissão de fluorescência pela
sonda DPBF encontra-se em 455 – 490 nm e a região de emissão de fluorescência pela
mTHPP e pelo nanoconjugado ND-HCVD+mTHPP está acima de 600 nm, o que não
proporcionaria sobreposição dos espectros de espécies diferentes.
A Figura 64 mostra os espectros de emissão de fluorescência da solução de AM,
usado como referência, contendo DPBF e a respectiva curva de intensidade de emissão
em 484 nm em função do tempo de irradiação a 660 nm. Conforme esperado, a curva
evidenciou diminuição na intensidade de fluorescência em 484 nm após excitação em 410
nm com o aumento do tempo de irradiação.

Figura 64. Consumo da sonda DPBF ao longo do tempo pela geração de oxigênio singlete pelo AM após
excitação em 410 nm. a) Espectros de emissão de fluorescência pelo AM na presença de DPBF, após
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diferentes tempos de irradiação com laser de 660 nm. b) Curva de decaimento da emissão de fluorescência
em 484 nm do DPBF como função do tempo de irradiação da solução aquosa de AM.

O decaimento da intensidade de emissão de fluorescência em 484 nm em função do
tempo de irradiação foi também observado com o nanoconjugado (ND-HCVD+mTHPP) e
também com o FS, mTHPP, em solução (Figura 65).

Figura 65. Espectros de emissão de fluorescência do consumo da sonda DPBF ao longo do tempo pela
geração de oxigênio singlete pelo FS, após diferentes tempos de irradiação a 660 nm seguida de excitação
em 410 nm. a) mTHPP em 25 % DMSO e 75 % água. b) ND-HCVD+mTHPP em água.

É importante notar que em todos os ensaios realizados, as intensidades de emissão
de fluorescência dos FSs testados permaneceram constantes ao longo do tempo, indicando
que nenhuma reação direta entre o FS e a sonda DPBF ocorreu e portanto, é esperado que
a diminuição da intensidade de fluorescência da sonda seja apenas resultado da sua reação
com 1O2 gerado pelos FSs. Assim, a cinética de decaimento de intensidade de fluorescência
de DPBF foi considerada proporcional à geração de 1O2 pelos FSs em cada sistema. As
curvas de diminuição da intensidade de emissão de fluorescência em função do tempo de
irradiação da mTHPP, do nanoconjugado e do AM foram ajustadas para decaimento de
primeira ordem. A partir dos valores de tempo de decaimento (t) para cada ensaio e valores
de absorbância em 660 nm para as amostras, foram calculados os valores de eficiência de
geração de 1O2 aparente ( aparente) para o mTHPP e o nanoconjugado ND-HCVD+mTHPP,
de acordo com a Equação 3. Esses valores estão apresentados na Tabela 1.
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Tabela 1. Valores dos parâmetros utilizados para os cálculos da eficiência aparente de geração de oxigênio
singlete ().*Valor utilizado como referência seguindo dados da literatura (Bonacin et al., 2009).
Amostra

t

R2

Abs660

 aparente

Azul de Metileno

5,21

0,996

0,009

0,520*

mTHPP

-1,15

0,981

0,010

-2,15

ND-HCVD+mTHPP

12,6

0,995

0,001

0,020

Deve ser ressaltado que o rendimento quântico aqui calculado não é um rendimento
quântico real pois alguns fatores comprometeram a exatidão das medidas. Para que o
método indireto seja empregado com confiabilidade é necessário que as soluções do FS
de referência e da amostra apresentem absorbâncias iguais no comprimento de onda de
irradiação e que em nenhum desses casos ocorra a formação de agregados. O sistema
aqui em estudo, além de ter formação de agregados, apresentou baixa absorbância em 660
nm. A absorbância não pôde ser aumentada pelo aumento de concentração da amostra do
nanoconjugado, pois com isso haveria ainda mais interferência do espalhamento de luz
pelos NDs, fator também limitante para a acurácia das medidas de rendimento quântico.
Ainda assim, o rendimento quântico aparente foi calculado como uma forma de quantificar
a geração de 1O2 de forma relativa a uma solução de AM com concentração baixa o
suficiente para não conter dímeros de AM.
No caso do ensaio realizado com mTHPP em solução, a agregação da porfirina
comprometeu a adequação do método. O ajuste da curva de intensidade de fluorescência
em 485 nm em função do tempo de irradiação apresentou baixo coeficiente de regressão,
gerando tempo de decaimento negativo. Ainda, os cálculos de eficiência de geração de 1O2
pelo método indireto, levaram à um rendimento quântico aparente negativo (-2,15), bem
diferente do valor relatado na literatura de 0,27 (Tsolekile et al., 2018). No entanto é válido
ressaltar que muitos autores caracterizam a geração de 1O2 em solventes orgânicos onde
o tempo de vida do 1O2 é mais longo e portanto, os rendimentos quânticos são mais altos.
No entanto, uma vez que o nanoconjugado preparado será utilizado em meio aquoso,
optou-se por fazer essa caracterização no mesmo meio em que as amostras foram
utilizadas nos ensaios biológicos. Assim o baixo valor calculado para a eficiência da
geração de 1O2, pode ser justificado pela formação de agregados porfirínicos.
Para a suspensão aquosa do nanoconjugado ND-HCVD+mTHPP, o valor calculado
para a eficiência de geração de 1O2 pelo método indireto foi de 0,02, mostrando que em
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comparação com AM a geração de 1O2 pelo nanoconjugado é cerca de 26 vezes menor.
Esse baixo valor pode ser justificado também pela agregação conforme já discutido nos
resultados de absorção (Figura 58.b), fluorescência (Figura 61.c) e determinação do
diâmetro hidrodinâmico (Figura 62).
Mesmo com baixa eficiência, esse resultado confirma o fato de que o 1O2 gerado pelo
nanoconjugado ND-HCVD+mTHPP é capaz de se difundir no meio e reagir com moléculas
ali presentes, podendo ser explorado para aplicação em PDT e aPDT.

4.5.2.2

Atividade Biológica – avaliação da atividade antitumoral em células
B16F10-Nex2 (ND-HCVD+mTHPP)

A partir dos resultados obtidos após incubação dos ND-HCVD com células MEF que
demonstraram um potencial efeito não citotóxico em células não tumorais, escolheu-se dar
continuidade dos estudos com os ND-HCVD funcionalizados com FS (mTHPP) por adsorção,
no tratamento de células tumorais de melanoma (B16F10-Nex2).
As citoxicidades do fotossensibilizador mTHPP livre, do ND-HCVD e do
nanoconjugado ND-HCVD+mTHPP foram investigadas por meio de avaliação da viabilidade
das células tumorais, considerando as células que não foram expostas a qualquer amostra
e que também não foram submetidas a irradiação de luz de = 660 nm, como sendo 100 %
viáveis. As viabilidades celulares foram calculadas após os tratamentos na ausência e na
presença da irradiação, de acordo com a Equação 4.
Diferentemente do esperado (Figura 66), observou-se uma redução significativa na
viabilidade de células B16F10-Nex2 incubadas com 100 g/mL de ND-HCVD (70 ± 9 %) e
do nanoconjugado ND-HCVD+mTHPP (59 ± 3 %) quando comparados ao controle sem a
presença de amostras, se mostrando um tratamento mais efetivo sem a presença de
irradiação. Quando as células incubadas com 100 g/mL de ND-HCVD foram irradiadas,
houve uma menor diminuição da viabilidade celular (98 ± 34 % de viabilidade). Na presença
de irradiação, as células incubadas com o nanoconjugado ND-HCVD+mTHPP apresentaram
uma viabilidade de 81 ± 31 %. No entanto é válido ressaltar que o desvio padrão também
se mostrou elevado para os dois tratamentos realizados, comprometendo as análises do
efeito da irradiação na citotoxicidade. Assim pode-se concluir apenas, que o nanoconjugado
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ND-HCVD+mTHPP mostrou uma maior citotoxicidade em células B16F10-Nex2 em relação
ao material de partida ND-HCVD.

Figura 66. Avaliação da atividade antitumoral de células B16F10-Nex2 incubadas com suspensões aquosas
de 100 g/mL de ND-HCVD e ND-HCVD+mTHPP. Ensaio realizado em triplicata na ausência e na presença de
irradiação sob luz de 660nm por 5 minutos (51J/cm 2) e as diferenças estatísticas entre o controle de células
B16F10-Nex2 (sem irradiação) e às exposições às amostras são marcadas com *(p<0,05), **(p<0,01) e
***(p<0,001).
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Apesar das técnicas mais utilizadas para a obtenção industrial em larga escala de
NDs seja por detonação e também por altas pressões e altas temperaturas (HPHT), no
presente trabalho foram obtidos NDs a partir de técnicas “top down” utilizando diamante de
rejeitos industriais. Os NDs obtidos apresentaram pequeno tamanho de partículas, estreita
distribuição de tamanho, pureza estrutural, pureza química, funcionalização de superfície e
aplicações na área biológica.
Uma das características mais desafiadoras do processo de obtenção de NDs é
alcançar sua estabilidade coloidal. Embora os NDs de pequenos diâmetros tenham sido
obtidos pelas mais diversas técnicas, eles eram propensos a formar grandes agregados em
solução, a menos que algum tipo de revestimento ou funcionalização fosse utilizado. Apesar
do fato de que o tamanho dos NDs normalmente é medido apenas por microscopia
eletrônica (Eldawud et al., 2016; Park et al., 2016; Vandelbulcke et al., 2009; Wehling et al.,
2014), é possível afirmar que os NDCVD obtidos neste trabalho, apresentam tamanho muito
semelhante aos NDs relatados por outros pesquisadores. Usando a deposição química
assistida por plasma de micro-ondas, Vandenbulcke et al. (2009) obtiveram NDs de 10-100
nm, embora também tenham sido observadas algumas partículas de 2-10 nm. No trabalho
de Park et al. (2016), NDs muito pequenos de 4-6 nm foram observados por MET, no
entanto, a estabilidade desses NDs em suspensão não foi avaliada. Segundo Eldawud et
al. (2016), NDs de 3-7 nm foram capazes de formar agregados de 30-100 nm, resultando
em um diâmetro hidrodinâmico médio de 63 nm em suspensão aquosa. Wehling et al.
(2014) obtiveram NDs em suspensão aquosa com diâmetro hidrodinâmico muito
semelhante (60 nm), aos NDs do presente trabalho, quando submeteram os NDs
disponíveis comercialmente, a métodos de oxigenação e diferentes condições de
recozimento. Mesmo que o diâmetro hidrodinâmico dos NDs aqui obtidos em suspensão
aquosa (77 nm) fosse próximo dos valores relatados por eles, uma suspensão de NDs
menores também foi obtida após a centrifugação por 120 minutos (20 nm), sem qualquer
tratamento de purificação ou modificação de superfície.
Na tentativa de obtenção de partículas ainda menores, foi utilizada a técnica de
Desintegração Ultrassônica Assistida por Esferas. Geralmente essa técnica é utilizada na
desagregação de aglomerados, mas aqui foi utilizada como uma alternativa de proporcionar
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colisão por energia de ultrassom aliada a um conteúdo mássico de partículas micrométricas
de diamante maceradas, que ao se chocarem violentamente pela força das ondas
cavitacionais, podem contribuir para a redução do tamanho de partícula. Neu et. al (2011)
partiram de princípio de que as esferas de ZrO2 poderiam ser eficazes na redução do
tamanho de partículas de filme de diamante CVD, conseguindo obter partículas de 70-80
nm, semelhantes às encontradas neste trabalho, quando também foram utilizadas esferas
de ZrO2 (79 nm). O fato a ressaltar é que esse processo pode trazer a desvantagem da
contaminação com resíduos de ZrO2, exigindo etapas adicionais de purificação com ácidos
ou bases. Ainda, neste trabalho a presença de esferas de ZrO2 não se mostrou efetiva para
a obtenção de NDs ainda menores, uma vez que sem a presença de esferas já havia sido
produzida suspensão aquosa com NDs de 77 nm e na presença de esferas de ZrO2, a
diferença de diâmetro não foi significativa (79 nm).
Os primeiros resultados permitiram escolher o processo mais apropriado em termos
de praticidade e baixo custo para a obtenção de NDs a serem estudados. Foi assim
escolhido o processo de obtenção de NDs por cavitação ultrassônica após maceração em
almofariz de ágata, sem a utilização de esferas de ZrO 2. Apesar de adicionar a
contaminação de SiO2, proveniente do almofariz, esta pôde facilmente ser removida por
etapa de purificação com HF, não proporcionando aumento significativo do diâmetro dos
NDs em suspensão aquosa após purificação (87 nm). Já na técnica de moagem em moinho
de alta energia houve a contaminação com WC, sendo necessário maior número de etapas
de purificação, assim optou-se pela utilização da técnica de cavitação ultrassônica para
continuidade dos estudos.
Visando expandir as aplicações dos NDs obtidos a partir de rejeitos de diamante
CVD industrial, foram realizadas etapas de funcionalização superficial. A hidrogenação por
plasma contribuiu para aumentar o grau de hidrogênios na superfície do ND CVD, sendo que
a suspensão aquosa apresentou diâmetro reduzido (57 nm) em relação ao ND sem a
realização de etapas de purificação e também em relação ao NDCVD-purificado. A produção
de NDs hidrogenados também foi relatada em alguns estudos, com destaque para o
trabalho de um grupo de pesquisa francês que relata avanços na pesquisa com ND-H
obtidos a partir de hidrogenação por plasma de H2 (Girard et al., 2011) em superfícies de
ND comercial de detonação e também por recozimento térmico sob H2 (Kurzyp et al., 2017).
Girard et al. (2011) obtiveram ND-H a partir de plasma de H2 com 50 nm de diâmetro e
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posteriormente submeteram à fotofuncionalização com alcenos demonstrando a
reatividade desse tipo de material. Wang et al. (2012) utilizaram filme de ND-H com grãos
de 30 nm medidos por MET para funcionalização com grupos ácidos e aminados. No
presente trabalho os ND-HCVD obtidos apresentaram tamanho de partículas de 57 nm, muito
próximo ao descrito por esses autores. Vale lembrar que as medidas aqui realizadas não
foram das partículas secas e sim na forma de suspensão aquosa por meio da análise do
diâmetro hidrodinâmico, o que é geralmente maior que o diâmetro das partículas, já que
inclui também a camada elétrica e de hidratação. O diâmetro hidrodinâmico baixo comprova
que os ND-HCVD obtidos eram pequenos e estáveis em suspensão.
Sob motivação dos excelentes resultados divulgados com funcionalizações de NDH por meio de irradiação com luz UV ( = 254 nm) (Arnault e Girard, 2017; Wang et al.,
2016), foi realizada a fotofuncionalização dos ND-HCVD com ácido ácrílico, permitindo a
inserção de grupo carboxílico na superfície dos NDs visando conjugações subsequentes
com grupos específicos para aplicações biológicas. De acordo com Girard et al. (2011)
terminações hidrogenadas conferem às camadas de diamante a propriedade de afinidade
eletrônica negativa (NEA - negative electron affinity) (Bandis e Pate, 1995), que
resumidamente significa que dispositivos de diamante submetidos ao vácuo podem ser
emissores eficientes de elétrons consumindo pequenos níveis de energia. Alguns autores
demonstraram que a fotoexcitação da superfície do diamante hidrogenado permite a
emissão de elétrons que podem se propagar de fora do diamante para a fase líquida
próxima, com excitação sub-band gap, mesmo que o gap em massa do diamante puro (5,5
eV) seja maior do que a energia de 4,9 eV de um fóton de 254 nm (Shin et al., 2006).
Embora os mecanismos para a formação do produto químico da reação entre a camada de
diamante hidrogenado e a porção alceno de compostos a serem inseridos nos ND-H ainda
não estejam claramente estabelecidos, os autores concordam que terminações de
hidrogênio são necessárias para a ocorrência dessa reação e que a transferência de
elétrons surge das superfícies sp3 e não de limites de grão e/ou espécies sp2 na superfície,
seguida por ataque nucleofílico de um alceno na superfície (Girard et al., 2011). Quando os
ND-H foram submetidos à reação com o mesmo alceno de partida mas na ausência de
irradiação UV, a reação não ocorreu, confirmando que a reação é promovida por fótons.
Todos esses resultados apontam um comportamento semelhante entre camadas de
diamante hidrogenado e nanodiamantes hidrogenados, sugerindo uma afinidade eletrônica
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negativa (Girard et al., 2011). Diamantes e nanodiamantes com terminações oxigenadas
submetidos ao mesmo processo reacional inibiram a reação, pois a afinidade eletrônica do
material passa de negativa para positiva (Maier et al., 2001).
No presente trabalho, é esperado que a reação do ácido acrílico com o ND-HCVD sob
irradiação com lâmpada UV ( 254 nm) tenha ocorrido pelo ataque nucleofílico da porção
insaturada (alceno) do ácido carboxílico à superfície dos ND-H (Strother et al., 2002; Wang
et al., 2016; Arnault et al., 2011). Alguns ácidos carboxílicos com diferentes cadeias
insaturadas já foram utilizados para modificação fotoquímica de NDs (Kondo et al., 2009).
Reações com ácido 10-undecenóico e ácido 4-pentenóico foram introduzidos em filmes de
diamantes para ligação de biomoléculas, como para utilização de NDs como biossensores
de DNA. No entanto, a sensibilidade de detecção para aplicação como biossensor diminui
quanto maior a cadeia alquílica devido ao isolamento superficial causado pela camada
orgânica com cadeia longa de carbono (Kondo et al., 2009). Além disso, com base no
cálculo teórico, a molécula do ligante orgânico deve ser tão curta quanto possível no filme
de diamante para atingir a maior sensibilidade para aplicação como sensor (Poghossian et
al., 2005). Os resultados aqui apresentados vão de encontro aos relatos de Wang et al.
(2016) que fotofuncionalizaram filmes de diamante hidrogenado CVD com ácido carboxílico
insaturado com sucesso. A inserção do grupo -COOH na superfície do NDCVD, traz uma
grande contribuição, uma vez que o grupo carboxílico é amplamente utilizado para a
imobilização de biomoléculas (Tsubota et al. 2004; Kondo et al., 2009). Outra característica
favorável dos NDs carboxilados obtidos neste trabalho foi o tamanho reduzido (63 nm),
semelhante aos NDs carboxilados descritos por Wheling et al. (2016) que também
realizaram medidas por DLS, diferente da maior parte dos trabalhos que apresentam os
resultados dos diâmetros determinados apenas por MET e portanto não representam o
tamanho dos NDs em suspensão.
Com relação à citotoxicidade, a literatura relata que NDs apresentam um perfil de
toxicidade mais baixo quando comparados aos outros nanomateriais à base de carbono,
como óxido de grafeno ou nanotubos de carbono (Zhang et al., 2012). Porém, vários fatores
devem ser considerados e investigados antes de serem aplicados em terapia clínica,
incluindo a possível toxicidade induzida por suas propriedades físicas e químicas, como por
exemplo, a química superficial ou o tamanho dos NDs que são variáveis que podem
modular o nível de estresse oxidativo ou alterar a expressão de genes que levam à
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apoptose. Assim é importante a realização de ensaios de citotoxicidade em células não
tumorais e ensaios in vivo com modelos animais após funcionalizações superficiais. NDs
de detonação não purificados, contendo impurezas metálicas, outros alótropos de carbono,
fuligem de carbono e óxidos, podem induzir aumento do estresse oxidativo e alteração na
atividade de enzimas antioxidantes (Solarska et al., 2012; Solarska-Sciuk et al., 2013;
Solarska-Sciuk et al., 2014). Wierzbicki et al. (2013) relataram que após análise histológica
de embriões de galinha expostos a NDs de detonação, sem a realização de purificação
prévia, promoveu uma diminuição na densidade e no comprimento dos vasos dos embriões,
embora nenhum outro efeito citotóxico tenha sido observado. Células de osteossarcoma de
rato e células-tronco mesenquimais primárias de rato, incubadas com NDs de detonação
também contendo impurezas, mostraram citotoxicidade que podem estar relacionadas à
presença de impurezas e também com o tamanho, dos NDs. No entanto, os NDs de
detonação que passaram por processo de purificação e apresentavam maiores tamanhos,
não provocaram resposta tóxica nas mesmas linhas celulares (Keremidarska et al., 2014).
Para os NDCVD obtidos no presente trabalho, sem a realização de etapas de purificação,
ocorreu uma diminuição da viabilidade de células de fibroblasto embrionário murino (MEF)
em função da concentração sendo que em concentrações menores que 1g/mL, as
amostras, independentes do tamanho de partícula (NDCVD-0 e NDCVD-120), não se
mostraram citotóxicas. Porém para as suspensões de concentrações de 1 – 6,7 g/mL
centrifugadas (120 min; 4500 rpm), contendo NDs de 20 nm, causaram redução de
viabilidade para 60%, um valor abaixo de 70 % que corresponde ao limite para considerar
um biomaterial como não citotóxico (ISO 10-993-5). Deve ser ressaltado o fato dos valores
de viabilidade celular terem continuado a diminuir com o aumento da concentração, ficando
em torno de 58-60 % e de 70 % sob incubação com suspensão de 116 g/mL. Essa
variação da citotoxicidade não dose-dependente, vai de encontro aos resultados relatados
com relação aos tamanhos das partículas por Solarska et al. (2012), que mostraram que
NDs obtidos pela técnica CVD e que possuíam tamanhos maiores, apresentaram um menor
efeito apoptótico em células endoteliais da veia umbilical humana em comparação com NDs
menores e obtidos pela técnica de detonação. Achados semelhantes também foram
observados em outras linhas celulares, como células de osteossarcoma de rato e célulastronco mesenquimais primárias de rato, onde a maior citotoxicidade era estritamente
dependente do tamanho e nível de impurezas dos NDs de detonação. Ausência de
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citotoxicidade de NDs em alta concentração também foi observada por outros
pesquisadores. Gismondi et al. (2015) relataram valores de viabilidade celular superiores a
80% após incubação de células HeLa com NDs de 4-5 nm a 200 g/mL. Da mesma forma,
Schrand et al. (2007) observaram alta viabilidade celular de neuroblastoma e células de
macrófagos incubadas com NDs de 2-10 nm em concentrações de 5-100 g/mL. Efeitos
citotóxicos mais intensos para nanopartículas em concentrações intermediárias tem sido
cada vez mais relatados na literatura. É possível que esse perfil indique efeito das
nanopartículas em membranas. Em concentrações baixas, as nanopartículas se adsorvem
na membrana celular sem comprometer sua integridade e viabilidade. Uma vez adsorvidas
na membrana, as nanopartículas se tornam pontos de nucleação e em concentrações um
pouco maiores, as nanopartículas agregam-se em torno das nanopartículas já adsorvidas
na membrana celular. Esses agregados induzem maiores efeitos na membrana e podem
ainda ser internalizados, induzindo maior citotoxicidade. Em concentrações ainda maiores,
esses agregados tornam-se demasiadamente grandes para serem internalizados e passam
até mesmo a se destacaram da superfície das membranas celulares e nesse caso, o efeito
citotóxico é menor (Tada et al., 2014).
Os

diferentes

grupos

químicos

superficiais

também

podem

afetar

a

biocompatibilidade dos NDs, porém existem contradições que demonstram que, cada
estudo precisa ser avaliado separadamente com base em vários fatores, incluindo: o tipo
de grupo funcional presente, o tamanho dos NDs, a linhagem celular testada e também a
concentração dos NDs testados. Diante disso também foi avaliada a citotoxicidade dos NDs
funcionalizados com hidrogênio (ND-HCVD) e com grupo carboxilado (ND-COOHCVD-(UV))
obtidos no presente trabalho.
Alguns estudos com relação à toxicidade de ND carboxilados (ND-COOH) obtidos
por diferentes metodologias foram relatados. ND-COOH comerciais obtidos por HPHT,
apresentando tamanhos de 20 e 100 nm, não mostraram genotoxicidade e nem
citoxicidade, mesmo em altas concentrações de 250 g/mL, quando testados em linhagens
de células tumorais humanas de fígado, rim, intestino e pulmão (Paget et al. 2014), ao
passo que ND-COOH obtido por detonação, afetou as fases de desenvolvimento
embrionário de Xenopus (gastrulação e neurulação) e causou defeitos fenotípicos quando
testados em altas concentrações (>200 g/mL) (Marcon et al., 2010), porém as
malformações observadas durante a embriogênese podem ter sido causadas por obstrução
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física na agregação dos NDs. No ensaio com os ND-COOHCVD-(UV) de 63 nm obtidos no
presente trabalho, também não foi observada citotoxicidade quando utilizada uma
concentração de 10 g/mL (em células MEF), mesmo após 24h de incubação, o que está
alinhado aos resultados já relatados com relação ao tamanho (Solarska et al., 2012),
concentração (Paget et al., 2014) e também método de obtenção.
Para os NDs hidrogenados, Grall et al. (2015) relataram que eles podem atuar como
nanopartículas ativas devido à propriedade de afinidade eletrônica negativa, que permite a
emissão de elétrons. Caso isso ocorra em um ambiente cercado por adsorventes
relacionados ao oxigênio, eles podem atuar como fonte de ROS quando excitados com
energia sub-bandgap, que vai desde UV até raios-X. Partindo desse princípio, os autores
utilizaram ND-H em adição à radioterapia no tratamento de células de câncer de mama
(ZR751), proporcionando a geração de ROS além daqueles gerados pela irradiação
ionizante da radioterapia, aumentando a eficácia da redução de células tumorais em 20%
utilizando uma concentração de 100 g/mL de ND-H.
Nos achados do presente trabalho, os ND-HCVD não demonstraram citotoxicidade
para as células não tumorais MEF, quando testado nas concentrações de 10 e 100 g/mL,
ao passo que quando utilizados para o tratamento de células tumorais B16F10-Nex2, foi
possível observar uma redução de cerca de 30% na viabilidade celular, mesmo sem o uso
de irradiação ionizante, como demonstrado por Grall et al. (2015). É válido ressaltar que o
ND-H aqui obtido apesar de apresentar tamanho de 57 nm semelhante ao relatado por
esses autores (50 nm), era de origem diferente. Os NDs utilizados neste trabalho são
provenientes de diamante CVD seguido de funcionalização com plasma de H2 e os NDs
utilizados por Grall et al. (2015) foram NDs de detonação.
Com relação aos resultados dos ensaios antibacterianos, foi possível notar que
utilizando a mesma concentração de 240 g/mL dos diferentes NDCVD obtidos,
funcionalizados ou não, todos apresentaram uma atividade antibacteriana ligeiramente
maior frente a cultura de E. coli (Gram -) do que frente à cultura de S. aureus (Gram +).
Esses resultados foram contrários aos obtidos por Ong et al. (2018), provavelmente por
serem de diferentes origens, pode ser um fator que contribuiu para as diferenças nos
resultados encontrados. No trabalho de Ong et al. (2018), os NDs de origem HPHT e que
apresentavam superfície parcialmente oxidada, foram dispersos em água ou PBS e os
ensaios foram conduzidos em tempo reduzido de 2 h e tempo longo de 24 h. Os resultados
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dos autores sugerem uma condição multifatorial para que os NDs tenham características
antibacterianas, devendo ser levados em consideração o tipo de ND, a superfície, o meio
no qual está disperso, o tempo de incubação, além do tamanho das nanopartículas. Para
que se conheça o real mecanismo proposto para a ação antibacteriana desejada, devemse eliminar o maior número de variáveis possível. Nos resultados encontrados por Ong et
al. (2018), NDs de 125 nm, na concentração de 100 g/mL dispersos em água e também
NDs de 18 nm, na concentração de 10 g/mL dispersos em PBS demonstraram redução
no número de UFC (unidades formadoras de colônia) de cultura de S. aureus e não
demonstraram qualquer efeito em cultura de E. coli. Já no trabalho de Wheling et al. (2014),
NDs de detonação com superfície também parcialmente oxidada demonstraram efeito
antibacteriano tanto para cultura de E. coli quanto para cultura de B. subtilis, que foi
atribuído a característica de superfície. Porém devido às divergências nos resultados
encontrados por diferentes trabalhos, outros fatores ainda podem ser considerados
importantes e que podem estar relacionados à morfologia dos NDs, afetando os estágios
de ancoragem e internalização na parede bacteriana ou na membrana celular (Zhang et al.,
2017). NDs pontiagudos podem facilmente se ancorar na membrana, porém apresenta
dificuldade de internalização mais profunda, ao passo que NDs com morfologia
arredondada apesar de apresentar maior dificuldade de adesão à membrana, apresenta
menor gasto energético para iniciar o processo de curvatura para a ocorrência da
endocitose, sendo portanto, mais facilmente internalizado. E essa característica se faz
presente nos NDs obtidos pela técnica aqui proposta, que pode vir a contribuir para o efeito
antibacteriano observado, mesmo que em proporções moderadas.
Diante de diversos fatores que devem ser levados em consideração para explicar as
características antibacterianas dos NDs, é possível notar que os NDs obtidos neste trabalho
demonstraram um maior efeito em bactérias Gram (-) do que em Gram (+), apresentando
morfologia arredondada, tamanho de partículas na faixa de 57 – 87 nm, na concentração
de 240 g/mL, dispersos em água.
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6. CONCLUSÕES PARCIAIS
Nesta primeira etapa do presente trabalho destacou-se o desenvolvimento de um
método bastante simples para a obtenção de NDs a partir de diamante CVD provenientes
de descarte industrial. O uso de grânulos de ZrO2 não promoveu eficácia para a redução
no tamanho dos NDs. A melhor suspensão aquosa de NDs obtida apresentou baixo
diâmetro médio (22 nm) e baixa dispersão de tamanhos (FWHM = 7). A sílica foi a principal
impureza dos NDs obtidos mas pôde ser removida sob tratamento com ácido sem
comprometer o tamanho das partículas e a estabilidade coloidal. A versatilidade das
funcionalizações dos NDs obtidos foi demonstrada pela hidrogenação por plasma de H2,
fotofuncionalização com ácido acrílico e adsorção com porfirina mTHPP. Dentre os NDs
funcionalizados, os ND-HCVD foram os de maior biocompatibilidade, demonstrando
ausência de citotoxicidade às células MEF em baixas concentrações e em concentrações
10 vezes superiores. Os ND-COOHCVD-(UV) também não demonstraram citotoxicidade às
células MEF na concentração de 10 g/mL. Esta é uma característica muito positiva,
considerando que uma das aplicações mais úteis dos NDs tem sido como carreadores de
drogas e agentes diagnósticos. Considerando a aplicação como agentes antibacterianos
os NDs aqui obtidos mostraram atividade moderada mas ficou evidente o potencial das
funcionalizações superficiais para intensificar a eficiência de inibição do crescimento
bacteriano sendo essa uma área promissora para pesquisas focadas em

aplicações

médicas e em materiais estéreis.
A adsorção do FS mTHPP mostrou que NDs podem ser aplicados em PDT e aPDT,
mas também apontou para a possibilidade de adsorção de outras moléculas bioativas ou
contaminantes o que irá extender as aplicações dos NDs como por exemplo para área
ambiental.
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CAPÍTULO 2
FUNCIONALIZAÇÃO, CARACTERIZAÇÃO E AVALIAÇÃO DE ATIVIDADE
BIOLÓGICA DE NANODIAMANTES COMERCIAIS OBTIDOS POR
DETONAÇÃO
__________________________________________________________________
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Diante dos resultados promissores com os NDs obtidos por meio de cavitação
ultrassônica a partir de diamantes CVD apresentados no Capítulo 1, vislumbrou-se a
possibilidade de estender os estudos de modificação da superfície química dos NDs, para
a conjugação de fotossensibilizadores (FSs) por ligações covalentes. Esse tipo de
conjugação de FS à superfície do ND pode ser vantajosa para aplicações biológicas, uma
vez que oferece maior estabilidade do conjugado, diminuindo a possibilidade de liberação
do FS no meio. No entanto, um fator limitante para a não realização dos ensaios de
conjugação dos NDCVD com FS por ligações covalentes, foi a baixa recuperada mássica
após os processos apresentados.
Dessa forma, optou-se por utilizar o pó de ND comercial de detonação, que são
utilizados como sementes de crescimento do diamante CVD e que apresentam uma
variedade de grupos químicos superficiais, possibilitando modificações para obtenção de
grupos superficiais desejados.
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7 METODOLOGIA
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7 METODOLOGIA
O ND utilizado como matéria prima para modificação da superfície com diferentes
grupos e moléculas químicas foi adquirido da iTC – International Technology Center
(Durham, NT, USA). Esse tipo de ND foi sintetizado a partir do carbono contido nas
moléculas dos explosivos utilizados na detonação (NDD). Inicialmente foram realizadas
caracterizações no NDD investigando-se os parâmetros microestruturais e suas
propriedades. Posteriormente foram realizadas etapas de funcionalização da superfície do
NDD com o objetivo de obtenção de materiais de partida úteis (NDD-carboxilado, NDDaminado e NDD-hidroxilado) para que na sequência fosse possível a modificação por
conjugação de fotossensibilizadores. Finalmente foram realizadas investigações da
atividade biológica dos nanoconjugados formados.
As caracterizações, as funcionalizações e os ensaios de atividade biológica dos NDD
obtidos foram realizados seguindo o fluxograma apresentado na Figura 67.
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Figura 67. Fluxograma das etapas desenvolvidas no Capítulo 2.

A seguir, são detalhados os procedimentos experimentais envolvidos em cada etapa.

7.1

Funcionalizações Iniciais – Materiais de Partida
O pó de NDD obtido comercialmente foi caracterizado por FT-IR e DRX para que

fosse possível o conhecimento da amostra recebida quanto aos parâmetros estruturais e
grupos de superfície para a realização de etapas de funcionalização e obtenção de
materiais de partida carboxilado, aminado e hidroxilado, para serem utilizados em reações
de conjugação com fotossensibilizadores.
Primeiramente foi realizada uma etapa de purificação do pó NDD com ácidos que
também é uma etapa que auxilia na oxidação dos grupos presentes na superfície dos NDD.
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7.1.1 Nanodiamante Carboxilado (NDD-COOH)
Uma massa de 20 mg do pó de NDD foi adicionada à 20 mL de Água Régia
(HNO3:HCl – 1:3) sob agitação magnética à temperatura ambiente durante 30 minutos, em
recipiente de vidro. Em seguida, verteu-se a mistura em 200 mL de água deionizada, que
permaneceu em repouso durante 72 h com finalidade de decantar NDD suficiente. Passado
o tempo, o sobrenadante foi removido e o pó decantado foi submetido à sequência de
lavagens com água deionizada seguida de centrifugação à 13000 rpm, com o objetivo de
neutralizar o pH. O pó úmido foi liofilizado e submetido a mais uma etapa de oxidação com
20 mL de Solução Piranha (H2SO4:H2O2 – 4:1) sob agitação magnética à temperatura
ambiente durante 30 minutos, em recipiente de vidro. Em seguida, verteu-se a mistura em
200 mL de água deionizada, que permaneceu em repouso durante 72 h com finalidade de
decantar NDD suficiente. Passado o tempo, o sobrenadante foi removido e o pó decantado
foi submetido à sequência de lavagens com água deionizada seguida de centrifugação a
13000 rpm, com o objetivo de neutralizar o pH. O pó úmido foi submetido à liofilização. O
pó liofilizado obtido foi denominado NDD-COOH e armazenado para caracterizações e
funcionalizações (Figura 68).

Figura 68. Esquema de obtenção de pó de NDD-COOH purificado a partir do pó de NDD comercial.
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A Figura 69 representa a proposta de reação de oxidação com ácidos fortes com a
obtenção de NDD com grupo carboxilado.

Figura 69. Representação esquemática da carboxilação da superfície do ND D gerando NDD-COOH.

7.1.2 Nanodiamante Aminado (NDD-NH2)
A obtenção de uma superfície de NDD carboxilada (NDD-COOH) permitiu a utilização
como material de partida para várias outras reações subsequentes.
Outra funcionalização desejada é uma superfície aminada, para ser utilizada como
material de partida para a conjugação de moléculas e biomoléculas. A Figura 70 representa
a proposta de reação de amidação entre NDD-COOH e a etilenodiamina (NH2CH2CH2NH2),
gerando uma amida a partir do grupo carboxila do ND com uma das aminas da
etilenodiamina, restando assim, um grupo amino terminal. O ND aminado obtido ao final foi
denominado NDD-NH2.

Figura 70. Representação esquemática obtenção de NDD aminado (NDD-NH2).

Para a obtenção de NDD-NH2, partiu-se de uma massa de 20 mg de NDD-COOH
adicionada em frasco de vidro G10 com 2 mL de etilenodiamina. O frasco foi selado com
septo de PTFE e tampa específica para o frasco G10. O sistema foi colocado em um reator
de síntese de aquecimento convencional, Monowave 50 (Anton Paar) que foi emprestado
em regime de comodato pela empresa Anton Paar ao Instituto de Estudos Avançados do
Mar (IEAMar) do ICT-UNESP, Campus de São José dos Campos. O sistema permaneceu
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sob agitação magnética a 150 oC (Figura 71) por 3 h. Após esse período, foram realizadas
sequências de lavagens do pó com THF (Tetrahidrofurano) seguida de centrifugação a
13000 rpm. O pó foi seco em estufa à 100 oC e denominado NDD-NH2.

Figura 71. Representação da amostra de NDD-COOH em frasco de vidro G10 submetida à funcionalização
com etilenodiamina, para a obtenção de NDD-NH2.

7.1.3 Nanodiamante Hidroxilado (NDD-OH)
Outra funcionalização desejada, para que também fosse utilizada como material de
partida para a conjugação de moléculas e biomoléculas, é uma superfície hidroxilada.
A Figura 72 representa a proposta de reação de esterificação entre NDD-COOH e o
etilenoglicol (HOCH2CH2OH), gerando um éster a partir do grupo carboxila do ND com uma
das hidroxilas do etilenoglicol, restando assim, um grupo hidroxila terminal. O ND
hidroxilado obtido ao final foi denominado NDD-OH.

Figura 72. Representação esquemática obtenção de NDD hidroxilado (NDD-OH).

Para a obtenção de NDD-OH, partiu-se de uma massa de 20 mg de NDD-COOH
adicionada em frasco de vidro G10 com 2 mL de etilenoglicol. O frasco foi selado com septo
de PTFE e tampa específica para o frasco G10. O sistema foi colocado em um reator de
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síntese de aquecimento convencional, Monowave 50 (Anton Paar). O sistema permaneceu
sob agitação magnética a 200 oC (Figura 73) por 2h. Após esse período, foram realizadas
sequências de lavagens do pó com THF (Tetrahidrofurano) seguida de centrifugação a
13000 rpm. O pó foi seco em estufa a 100 oC e denominado NDD-OH.

Figura 73. Representação da amostra de NDD-COOH em frasco de vidro G10 submetida à funcionalização
com etilenoglicol, para a obtenção de NDD-OH.

7.2

Funcionalizações por conjugação com fotossensibilizadores

7.2.1

Conjugação com porfirina meso-5,10,15,20-tetrakis(3-hydroxyphenyl)

porphyrin - (mTHPP)
O fotossensibilizador utilizado para a conjugação com NDD-COOH, foi gentilmente
cedido pelo grupo de pesquisa do Departamento de Ciências Químicas e do Centro de
Pesquisa Científica de Nanomateriais da Universidade de Joanesburgo (África do Sul),
liderado pelo Prof. Dr. Oluwatobi Samuel Oluwafemi.
A síntese da porfirina mTHPP foi realizada seguindo o protocolo relatado em
Tsolekile et al. (2018). A amostra de mTHPP recebida estava solubilizada em DMSO na
concentração estoque de 375 g/mL.

7.2.1.1

Conjugação de mTHPP por meio de esterificação via EDC/NHS

A proposta para a conjugação de mTHPP ao NDD-COOH foi a reação de
esterificação entre o grupo carboxila do NDD-COOH e a hidroxila fenólica presente na
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estrutura do mTHPP com formação da ligação éster. Para promover a reação de
esterificação foram utilizados agentes de conjugação e ativação do grupo carboxílico
gerando o produto esterificado, contendo o fotossensibilizador desejado, denominado NDDmTHPP (Figura 74).

Figura 74. Representação esquemática obtenção do nanoconjugado NDD-mTHPP pela reação de NDDCOOH com porfirina mTHPP via EDC/NHS.

Para a obtenção de ND com superfície funcionalizada com fotossensibilizadores, o
processo foi realizado em 2 etapas.
Primeiramente partiu-se de uma massa de 5 mg de NDD-COOH adicionada em
frasco de vidro G10 com 5 mg de EDC (cloridrato de N-(3-dimetilaminopropil)-N’etilcarbodiimida) e 3 mL de DMSO. O frasco foi selado com septo de PTFE e tampa
específica para o frasco G10. O sistema foi colocado em um reator de síntese de
aquecimento convencional, Monowave 50 (Anton Paar). O sistema permaneceu sob
agitação magnética a 75 oC por 30 min. Após esse período, o sistema foi resfriado e então
foram adicionados 5 mg de NHS (N-hidroxisuccinamida) e 800 L de uma solução de
concentração

375

g/mL

de

meso-5,10,15,20-tetrakis(3-hydroxyphenyl)

porphyrin

(mTHPP) em DMSO (0,3 mg). A proporção em massa de NDD-COOH:mTHPP inicialmente
foi de aproximadamente 17:1. O frasco foi selado com septo de PTFE e tampa específica
para o frasco G10. O sistema foi colocado em um reator de síntese de aquecimento
convencional, Monowave 50 (Anton Paar). O sistema permaneceu sob agitação magnética
a 75 oC por 30 min. Após esse período, foram realizadas sequências de lavagens do pó
com etanol seguida de centrifugação a 13000 rpm. O pó foi seco à temperatura ambiente e
protegido da luz com papel alumínio e denominado NDD-mTHPP.
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7.2.1.2

Conjugação de mTHPP por meio de esterificação via lipase

A proposta para a conjugação de mTHPP ao NDD-COOH foi realizada visando a
reação de esterificação entre o grupo carboxila do NDD-COOH e a hidroxila fenólica
presente na estrutura do mTHPP com formação da ligação éster. Para promover a reação
de esterificação foi utilizada como catalisador, a lipase de Candida antarctica imobilizada
em resina acrílica macroporosa (Sigma 73940) gerando o produto esterificado, contendo o
fotossensibilizador desejado, denominado NDD-mTHPP(L) (Esquema 75).

Figura 75. Representação esquemática obtenção do nanoconjugado NDD-mTHPP(L) pela reação de NDDCOOH com porfirina mTHPP via lipase de Candida antarctica (Sigma).

Partiu-se de uma massa de 3 mg de NDD-COOH adicionada em frasco de vidro G10
com 480 L de uma solução de concentração 375 g/mL de meso-5,10,15,20-tetrakis(3hydroxyphenyl) porphyrin (mTHPP) em DMSO (0,18 mg de mTHPP). As massas foram
utilizadas com o intuito de manter a proporção utilizada na síntese via EDC/NHS. Assim a
proporção em massa utilizada no ensaio de esterificação via lipase foi de aproximadamente
17:1 de NDD-COOH:mTHPP. Ao frasco foi adicionada uma massa de 2,5 mg de lipase e
um volume de 1520 L de DMSO e este foi selado com septo de PTFE e tampa específica
para o frasco G10. O sistema foi colocado em um reator de síntese de aquecimento
convencional, Monowave 50 (Anton Paar). O sistema permaneceu sob agitação magnética
a 70 oC por 6 h. Após esse período, o sobrenadante foi removido para posteriores
caracterizações, as esferas de resina acrílica macroporosa com lipase imobilizada foram
recuperadas do pó de ND e armazenadas. Então o pó recuperado sem as esferas e sem o
sobrenadante passou por sequências de lavagens com etanol seguida de centrifugação a
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13000 rpm. O pó foi seco à temperatura ambiente e protegido da luz com papel alumínio e
denominado NDD-mTHPP(L).

7.2.2 Conjugação de porfirina PHOTOGEM®
O fotossensibilizador utilizado para a conjugação em NDD-COOH, foi gentilmente
cedido pelo grupo de pesquisa do Laboratório de Fotobiologia Aplicada à Saúde –
FOTOBIOS do Instituto de Pesquisa e Desenvolvimento (IP&D) da Universidade do Vale
do Paraíba (São José dos Campos) liderado pela Profa. Dra. Juliana Ferreira-Strixino.

7.2.2.1

Conjugação de PHOTOGEM® por meio de esterificação via lipase

A proposta para a conjugação de PHOTOGEM® ao NDD-COOH foi a reação de
esterificação entre o grupo carboxila do NDD-COOH e a hidroxila (álcool secundário)
presente na estrutura do PHOTOGEM® com formação da ligação éster. Para promover a
reação de esterificação foi utilizada como catalisador, a lipase de Candida antarctica
imobilizada em resina acrílica macroporosa (Sigma 73940) gerando o produto esterificado,
contendo o fotossensibilizador desejado, denominado NDD-PHOTOGEM®(L) (Esquema 76).

Figura 76. Representação esquemática obtenção do nanoconjugado NDD-PHOTOGEM®(L) pela reação de
NDD-COOH com porfirina mTHPP via lipase de Candida antarctica (Sigma).
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Partiu-se de uma massa de 5 mg de NDD-COOH adicionada em frasco de vidro G10
com 0,5 mg PHOTOGEM®. A proporção utilizada no ensaio de esterificação via lipase foi
inicialmente de aproximadamente 10:1 de NDD-COOH:PHOTOGEM®. Ao frasco foi
adicionada uma massa de 4,1 mg de lipase e um volume de 2 mL de DMSO e este foi
selado com septo de PTFE e tampa específica para o frasco G10. O sistema foi colocado
em um reator de síntese de aquecimento convencional, Monowave 50 (Anton Paar). O
sistema permaneceu sob agitação magnética a 70oC por 6h. Após esse período, o
sobrenadante foi removido para posteriores caracterizações, as esferas de resina acrílica
macroporosa com lipase imobilizada foram recuperadas do pó de ND e armazenadas.
Então o pó recuperado sem as esferas e sem o sobrenadante passou por sequências de
lavagens com etanol seguida de centrifugação a 13000 rpm. O pó foi seco à temperatura
ambiente e protegido da luz com papel alumínio e denominado NDD- PHOTOGEM®(L).

7.3

Caracterizações

7.3.1 Espectroscopia de Infravermelho (FT-IR)
A técnica de Espectroscopia no Infravermelho por transformada de Fourier ou FT-IR
(Fourier Transform Infrared) foi utilizada para identificar os grupos químicos funcionais na
superfície dos NDs. As análises foram realizadas no FTIR-UATR Perkin Elmer Spectrum,
modelo Frontier, no Instituto de Aeronáutica e Espaço (IAE), Divisão de Química (AQI).

7.3.2 Espalhamento Dinâmico de Luz (DLS)
O Espalhamento Dinâmico de Luz (DLS - Dynamic Light Scattering) foi utilizado para
realizar medidas do diâmetro hidrodinâmico médio e da distribuição de tamanho dos NDD
na forma de suspensões aquosas de 100 g/mL. As medidas foram realizadas no
equipamento DelsaNano (Beckman Coulter), disponível no laboratório multiusuário
NAPCEM (ICT-UNIFESP). As diferenças de diâmetro hidrodinâmico das suspensões
aquosas de NDs estatisticamente significativas, foram avaliadas pelo teste t com nível de
significância de 5%.
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7.3.3 Microscopia Eletrônica de Transmissão (MET)
As caracterizações de diâmetro, bem como morfologia dos NDD, foram realizadas
por Microscopia Eletrônica de Transmissão (MET) no Microscópio Eletrônico de
Transmissão – MET Tecnai 120kV (FEI) do Instituto de Estudos Avançados do Mar
(IEAMar) do ICT-UNESP, Campus de São José dos Campos. As amostras foram
preparadas em grade de cobre recobertas com filme de carbono.

7.3.4 Difração de Raios-X (DRX)
A técnica de Difração de Raios-X foi utilizada para a determinação da composição
estrutural da amostra de NDD adquirida comercialmente. Foram utilizadas amostras em
forma de pó, utilizando para as análises de DRX um difratômetro Modelo Ultima IV Marca
Rigaku do ICT-UNIFESP Campus São José dos Campos.

7.3.5 Espectroscopia de Absorção
A identificação da banda de máxima absorção de cada fotossensibilizador conjugado
ao NDD-COOH foi utilizada como uma proposta de mostrar a eficiência das funcionalizações
por meio de ligações covalentes. Para isso foram coletados os espectros de absorção de
300 a 800 nm das suspensões aquosas estoque de 500 g/mL dos NDD “materiais de
partida” e dos nanoconjugados obtidos, utilizando volumes de 100 L adicionados aos
poços de uma placa de 96 poços. A leitura foi realizada em um leitor de microplacas
(Synergy H1-Biotek). Curvas de deconvolução das bandas dos espectros de absorção
foram obtidas por meio da utilização do software FityK 1.3.1.
Também foram coletados os espectros de absorção dos FSs (mTHPP e
PHOTOGEM®) utilizando suspensão de mTHPP na concentração de 5 g/mL preperada
em 25% de DMSO e 75% de água e suspensão aquosa de PHOTOGEM® na concentração
de 25 g/mL.
As concentrações dos fotossensibilizadores presentes nos nanoconjugados obtidos,
após as reações propostas para ligação covalente das porfirinas ([FS] nanoconjugado) foram
estimadas, utilizando as absorbâncias das bandas Soret dos nanoconjugados ND D127

mTHPP, NDD-mTHPP(L) e NDD- PHOTOGEM®(L) (Absnanoconjugado), na concentração de 500
g/mL (calculada pela curva de deconvolução), em relação à absorbância das porfirinas
livres na concentração de 5 g/mL, para o FS, mTHPP (AbsmTHPP), de acordo com a
Equação 6 e na concentração de 25 g/mL para o FS, PHOTOGEM® (AbsPHOTOGEM) de
acordo com a Equação 7.

[𝑭𝑺]𝒏𝒂𝒏𝒐𝒄𝒐𝒏𝒋𝒖𝒈𝒂𝒅𝒐 =

[𝑭𝑺]𝒏𝒂𝒏𝒐𝒄𝒐𝒏𝒋𝒖𝒈𝒂𝒅𝒐 =

𝑨𝒃𝒔𝒏𝒂𝒏𝒐𝒄𝒐𝒏𝒋𝒖𝒈𝒂𝒅𝒐
𝑨𝒃𝒔𝒎𝑻𝑯𝑷𝑷

𝑨𝒃𝒔𝒏𝒂𝒏𝒐𝒄𝒐𝒏𝒋𝒖𝒈𝒂𝒅𝒐
𝑨𝒃𝒔𝑷𝑯𝑶𝑻𝑶𝑮𝑬𝑴®

𝒙𝟓

𝒙 𝟐𝟓

(Equação 6)

(Equação 7)

7.3.6 Espectroscopia de fluorescência
Essa etapa de caracterização foi realizada com a finalidade de avaliar a eficiência
das funcionalizações realizadas, tanto para a obtenção dos materiais de partida, quanto
dos nanoconjugados com FS.
Foram coletados os espectros de emissão de fluorescência de suspensões aquosas
de 100 g/mL de NDs “materiais de partida”. Volumes de 100 L das amostras foram
adicionados aos poços de uma placa preta de 96 poços após excitação com luz de
comprimentos de ondas específicos para cada amostra.
Para avaliar a eficiência da conjugação com FS, foram coletados os espectros de
emissão de fluorescência das porfirinas mTHPP (em 25% de DMSO e 75% de água) e
PHOTOGEM® (em água) na concentração de 5 g/mL e também das suspensões aquosas
de 500 g/mL dos NDD-fotossensibilizador. Volumes de 100 L das amostras foram
adicionados aos poços de uma placa preta de 96 poços e foram coletados os espectros de
emissão de fluorescência após excitação com luz de comprimento de onda específicos para
cada amostra. É válido ressaltar que também foram coletados os espectros de emissão de
fluorescências dos NDD-materiais de partida utilizados para o preparo de cada
nanoconjugado, excitados nos mesmos comprimentos de onda. A análise foi realizada em
um leitor de fluorescência em microplacas (Synergy H1-Biotek). Curvas de deconvolução
das bandas dos espetros de fluorescência foram obtidas por meio da utilização do software
FityK 1.3.1.
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7.3.7 Determinação de eficiência de geração de 1O2 por método indireto
A eficiência da geração de

1O

2

foi realizada por meio da fotoexcitação dos

nanoconjugados NDD-mTHPP, NDD-mTHPP(L) e NDD-C(L) em luz de  = 660 nm na presença
de sonda de 1,3-difenilisobenzofurano (DPBF).
As amostras foram preparadas no momento da realização do ensaio, por adição de
1 L de solução estoque de DPBF preparada em DMSO, a 30 L de suspensão aquosa de
500 g/mL dos nanoconjugados, ou suspensão aquosa de azul de metileno (AM), ou
suspensão de mTHPP 5 g/mL em 25 % DMSO e 75 % de água, ou suspensão aquosa de
5 g/mL PHOTOGEM®. O ensaio foi realizado pela adição das amostras em placa preta de
384 poços e submetidas a ciclos de irradiação com luz de  = 660 nm, com duração de 30
segundos cada. Os espectros de fluorescência foram coletados após cada ciclo de
irradiação em um leitor de fluorescência em microplacas (Synergy H1-Biotek) com
excitação em  = 410 nm. Curvas de decaimento da intensidade de fluorescência emitida
pela sonda DPBF, com valores de emissão de fluorescência em 484 nm em função do
tempo de irradiação foram geradas e o tempo de decaimento de DPBF (t) foi calculado por
meio do ajuste exponencial de primeira ordem utilizando-se o software Origin 8.5.
O cálculo de eficiência de geração de 1O2 aparente pelo ND conjugado ao FS
(nanoconjugado) (Tada, et al., 2015) foi estimado por meio da Equação 3.

7.4

Atividade Biológica

7.4.1 Ensaios de Citotoxicidade de NDD em cultura de células MEF por
Determinação da Atividade Mitocondrial (MTT)
Células de Fibroblasto Embrionário Murino (MEF) foram cultivadas em Meio de
Eagle modificado por Dulbecco (DMEM), suplementado com 20 % (v/v) de soro fetal bovino
(SFB), bicarbonato de sódio (2 g/L), estreptomicina (0,1 g/L) e ampicilina (0,025 g/L). As
células foram incubadas a 37 °C em atmosfera umidificada com 5 % de CO2. Após atingir
a confluência, as células viáveis foram avaliadas pelo método de exclusão com azul de
Trypan e contadas em câmara de Neubauer. As células foram plaqueadas em placas de 96
poços a uma densidade de 104 células/poço. Após 24 h, foram incubadas com diferentes
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amostras de NDs na concentração de 100 g/mL. O tempo de contato das células MEF
com as amostras de NDs foi de 24 h.
A viabilidade celular foi determinada pelo método colorimétrico de redução do
brometo de 3-(4,5-dimetiltiazol-2-il)-2,5-difenil tetrazólio (MTT), sendo que as células
incubadas na ausência de amostras foram consideradas como 100 % de viabilidade. Após
24 h de incubação, o meio foi removido e as células foram lavadas com PBS fresco. Em
seguida, as células foram novamente incubadas por 3 h com 100 L de uma solução de
MTT (0,50 mg/mL). Após lavagem das células com PBS fresco, foi utilizado um volume de
100 L de dimetilsulfóxido (DMSO) para solubilizar os cristais de formazan. A absorbância
final de formazan foi medida em um leitor de microplacas (Synergy H1-Biotek) a 540 nm.
O cálculo da viabilidade celular após o período de incubação na presença dos NDs
foi realizado de acordo com a Equação 4.

7.4.2

Avaliação da atividade antitumoral de NDD em cultura de B16F10-Nex2
As células de melanoma murino B16F10-Nex2 foram cultivadas em meio de cultura

RPMI 1640 suplementado com 10 % (v/v) com soro fetal bovino (SFB), bicarbonato de sódio
(2 g/L), estreptomicina (0,1 g/L) e ampicilina. A incubação das células foi realizada a 37 °C
em atmosfera umidificada com 5 % de CO2. Após atingir a confluência, as células viáveis
foram avaliadas pelo método de exclusão com azul de Trypan, contadas em câmara de
Neubauer e plaqueadas em triplicata em placas de 96 poços na densidade de
104 células/poço. Após 24 horas, o meio de cultura foi removido e suspensões aquosas de
NDD, nas concentrações de 100 e 200 g/mL, foram adicionadas aos poços contendo as
células e as placas foram incubadas por 24 h. A viabilidade celular foi determinada pelo
método colorimétrico de redução do brometo de 3-(4,5-dimetiltiazol-2-il)-2,5-difenil
tetrazólio (MTT), sendo que as células incubadas na ausência de amostras NDCVD foram
consideradas como 100 % de viabilidade. As placas foram incubadas por 24h seguida de
etapas de lavagem com PBS e adição de MTT conforme protocolo já descrito para o ensaio
realizado com a cultura de células MEF.
O cálculo da viabilidade de células B16F10-Nex2 após o período de incubação na
presença dos NDs foi realizado de acordo com a Equação 4.
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7.4.3

Ensaios Antibacterianos
Os ensaios de atividade antibacteriana dos diferentes NDD obtidos, foram

realizados com cepa do microrganismo Escherichia coli (ATCC 25922) obtida da coleção
do Laboratório de Bioquímica de Peptídeos do ICT-UNIFESP Campus São José dos
Campos. A atividade antibacteriana dos diferentes NDs foi avaliada usando um método de
microdiluição em caldo NCCLS modificado (NCCLS, 2002).
A estirpe bacteriana foi descongelada e reativada em placa de Petri estéril (150
mm x 20 mm) contendo meio de cultura ágar Mueller-Hinton, em incubadora a 37 oC,
durante 24 h. Após esse período foi realizada padronização por meio da leitura da
densidade óptica ( = 600 nm, DO=0,319, 108 UFC/mL) em meio Mueller Hinton (MH). Após
a padronização, foi preparada uma suspensão de células na concentração de 103 UFC/mL
em meio de cultura MH.
Para todos os ensaios, soluções estoque de NDD foram preparadas em
concentrações adequadas e então adicionadas (40 L) aos poços contendo inóculos (160
L) na concentração de 103 UFC/mL. As placas foram incubadas a 37 oC por 24 h e os
ensaios aconteceram em 3 ou 4 replicatas. Para os ensaios de avaliação do efeito da
irradiação na inibição do crescimento bacteriano, após o plaqueamento, as placas foram
irradiadas com luz de = 660 nm por 5 minutos (51J/cm2) ou com luz de  = 365-405 nm
por 15 min (61,5 J/cm2) e após a irradiação foram incubadas a 37 oC por 24 h. Para a
amostra de NDD-mTHPP obtida por meio de ligação covalente via EDC/NHS, também foi
avaliada a atividade antibacteriana em função do tempo. Para isso foi utilizada uma
concentração inicial de E. coli nos poços de 108UFC/mL.
Após o período de incubação, a presença de crescimento bacteriano foi verificada
por meio da alteração na turbidez do meio, com a leitura da densidade óptica em leitor de
placas (Synergy H1-Biotek). É válido ressaltar que para a leitura da densidade óptica, poços
controles contendo apenas NDs em meio de cultura MH sem a presença de inóculo, foram
utilizados para eliminar efeitos de espalhamentos que possam ser provocados pelos NDs,
evitando assim interferência na análise.
Antes da leitura da densidade óptica em leitor de placas, 10 L foram retirados de
cada poço, diluídos em solução salina até um fator de 10-8 e um volume de 5 L de cada
amostra diluída foi semeado em placa de Petri contendo meio de cultura Mueller-Hinton e
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incubada a 37 oC por 24 h, para que fosse possível a contagem de UFC após o período de
incubação. No entanto, após esse período, não foi possível a contagem das UFC, então foi
realizada apenas a análise visual de crescimento do inóculo nas condições descritas e
comparados com uma placa controle contendo apenas inóculo, a fim de avaliar
qualitativamente a atividade antibacteriana dos NDD.
Para avaliar a interação do NDD-fotossensibilizadores com a bactéria, foram
realizadas imagens por microscopia eletrônica de varredura (MEV). Para isso, alíquotas
(10 L) do conteúdo dos poços ao final do ensaio antibacteriano foram aplicadas em
lamínulas de vidro e realizadas etapas de fixação, com 500 L de metanol por 1h e
desidratação com 500 L de diluições sequenciais de etanol (10-90 %) por 20 minutos cada.
Por fim 500 L de etanol (100%) foram adicionados em cada lâmina de vidro e deixados
em repouso por 1 h. Após a remoção do etanol 100%, as lamínulas de vidro secaram à
temperatura ambiente e foram revestidas por pulverização catódica com ouro por 90s a 20
mA (Sputtering Quorum Q150R ES) antes de serem fotografadas por microscopia eletrônica
de varredura (FEI Inspect S50, Hillsboro, OR, EUA) disponível no NAPCEM-UNIFESP.
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8 RESULTADOS
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8

RESULTADOS
Nesta seção serão apresentados os resultados em dois itens. Primeiramente, serão

apresentadas as caracterizações do NDD comercial na forma como foi adquirido e após as
funcionalizações com grupos químicos. Serão também apresentados resultados de ensaios
de atividade biológica realizados com esses NDD funcionalizados, chamados neste tópico
de “materiais de partida”. Posteriormente, serão apresentados os resultados das
funcionalizações, caracterizações e ensaios de atividade biológica dos NDD após
conjugação com diferentes fotossensibilizadores. Os resultados obtidos com NDD serão
apresentados separadamente para cada funcionalização realizada.

8.1

Pó de NDD comercialmente adquirido
Inicialmente foram realizadas caracterizações no material adquirido (ND obtido por

detonação – NDD), com a finalidade de propor as rotas de funcionalizações adequadas para
o material disponível.
Para conferência das fases presentes no material recebido, foi realizada análise de
difratometria de raios-x (DRX). No difratograma resultante (Figura 77.a) pôde-se observar
os picos de difração característicos do diamante, para ângulos de 2 = 43,9º; 75,2º e 91,7º
referentes às difrações dos planos (111), (220) e (311), respectivamente. Com essa análise
foi possível concluir que o pó de NDD adquirido não apresentava outras fases provenientes
de contaminações do processo.

Figura 77. Caracterizações do pó de NDD. a) Difratograma (DRX). b) Espectro FT-IR.
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Também foi realizada a caracterização da amostra recebida por espectroscopia de
infravermelho por FT-IR. Essa caracterização é de extrema importância para o presente
trabalho, uma vez que o conhecimento da química superficial permite a escolha da rota
mais apropriada para funcionalização com grupos de interesse para aplicações biológicas
dos NDD. Na amostra analisada (Figura 77.b) foi possível observar bandas características
da presença de grupos oxigenados como por exemplo na região 1730 cm-1 que pode ser
atribuída ao alongamento de vibração de C=O, de alguns tipos de grupos funcionais
carbonílicos como aldeídos, cetonas, ésteres, ácidos carboxílicos (Szunerits e
Boukherroub, 2008). A banda em 3400 cm-1 pode ser atribuída a presença de hidroxila
assim como relatado por Mitev et. al. (2007). A superfície do NDD, apresenta-se oxidada,
podendo estar presentes mais de um tipo de grupo funcional, permitindo que ainda possa
ser realizada a oxidação total para a obtenção de uma superfície com um menor número
de grupos funcionais presentes, ou mesmo monofuncionalizada.
A Figura 78 mostra a curva de distribuição de tamanho de partículas obtida por DLS,
da suspensão aquosa de 100 g/mL do NDD, bem como o valor calculado da largura à meia
altura (FWHM) que auxilia na avaliação da polidispersão da suspensão de NDD. Foi possível
concluir que o diâmetro hidrodinâmico dos NDD (71 ± 4 nm) apresentou-se próximo ao valor
indicado pelo fabricante para análises de tamanho de partícula por DLS (  80 nm). Também
foi observada uma estreita curva de distribuição de tamanho de partículas pelo cálculo do
valor de FWHM (37) sugerindo uma homogeneidade da suspensão preparada (NDD).

Figura 78. Distribuição de tamanho de partículas da suspensão aquosa de NDD na concentração de
100g/mL.
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Diante dos resultados de caracterizações prévias do NDD adquirido comercialmente,
foi possível sugerir se tratar de um material com características adequadas à possibilidade
de gerar suspensões aquosas estáveis, monodispersas e com diâmetro hidrodinâmico
favorável para aplicações biológicas além da presença de grupos oxigenados que podem
ser oxidados completamente, originando uma superfície carboxilada e favorável a
subsequentes funcionalizações com outros grupos químicos de interesse.

8.2

Funcionalizações Iniciais - Materiais de Partida
Os NDD funcionalizados nesta etapa do trabalho foram denominados “materiais de

partida” pois a partir deles foi possível realizar a conjugação de uma variedade de moléculas
funcionais, bem como compostos bioativos, como os utilizados no presente trabalho.
A oxidação dos grupos parcialmente oxidados presentes na superfície dos NDD se
deu por meio da utilização de espécies altamente oxidantes como por exemplo o ácido
sulfúrico (H2SO4) e peróxido de hidrogênio (H2O2), gerando ácido peroxissulfúrico (H2SO5)
que promove a desidratação dos grupos da superfície (a) (Figura 79) e na sequência gera
íons hidrônio, monohidrogenosulfato e oxigênio elementar (b) que é o responsável pela
máxima oxidação (Figura 79.b). Ácidos fortes são extensivamente utilizados na oxidação
de grupos orgânicos e têm sido empregados na oxidação superficial de NDs (Mitev et al.,
2007; Anikeev et al., 2010; Shenderova et al., 2011; Osswald et al., 2006). Por meio de
duas etapas reacionais, foi possível a obtenção de NDD-COOH com superfície carboxilada
(Figura 79), que posteriormente foi comprovada por espectroscopia de infravermelho (FTIR) que será discutida mais a frente.

Figura 79. Mecanismo proposto para a reação de oxidação do NDD obtido comercialmente utilizando oxidante
forte.
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Para a obtenção de NDD com superfície aminada, foi proposta a reação de amidação
de um dos grupos NH2 da etilenodiamina, em altas temperaturas, em reator de aquecimento
convencional, partindo do produto da oxidação realizada anteriormente (NDD-COOH)
(Figura 80). A reação teve início com o ataque nucleofílico da etilenodiamina ao hidrogênio
da hidroxila do grupo carboxílico, gerando uma espécie estabilizada pelas cargas
originadas e que na presença de altas temperaturas (150 oC) foi promovida a desidratação
com formação de ligação amida além da amina (NH2) livre no produto final, denominado
NDD-NH2.

Figura 80. Mecanismo proposto para a reação de amidação do NDD-COOH com etilenodiamina na ausência
de catalisador, em reator de aquecimento convencional a 150 oC, por 3 h.

Para a obtenção do último tipo de NDD do grupo de “material de partida”, foi realizada
a esterificação do NDD-COOH com etilenoglicol (Figura 81), por meio do ataque nucleofílico
de uma das hidroxilas do etilenoglicol ao carbono cabonílico do ND carboxilado, com
geração de intermediário tetraédrico, seguido de estabilização por regeneração da
carbonila, eliminação de H2O e formação da ligação éster além da hidroxila livre no produto
final, que foi denominado NDD-OH.
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Figura 81. Mecanismo proposto para a reação de esterificação do ND D-COOH com etilenoglicol na ausência
de catalisador, em reator de aquecimento convencional a 200 oC, por 2 h.

8.2.1 Caracterizações – Materiais de Partida
Carboxilação da superfície de ND geralmente é o passo inicial para as
funcionalizações subsequentes. A eficácia da obtenção de ND com superfície carboxilada
foi comprovada pelas modificações observadas comparando-se os espectros de FT-IR do
NDD e do NDD-COOH produzido por oxidação ácida. Em relação ao espectro de FT-IR do
NDD (Figura 77.b), houve um deslocamento da banda de alongamento de vibração da
ligação C=O (1730 cm-1) para menores números de ondas no espectro de FT-IR do NDDCOOH (Figura 82) (1707 cm-1), característica de C=O de ácidos carboxílicos, além de se
mostrar uma banda mais intensa do que em ésteres, cetonas e aldeídos possivelmente
presentes na amostra de NDD inicial. Outra evidência da presença do ácido carboxílico é a
banda larga na região de 3400 cm-1 que pode ser atribuída ao modo vibracional de
estiramento da ligação O-H da carboxila. Além disso, um outro indicativo da formação da
carboxila também pode ser atribuído ao deslocamento da banda na região de 1098 cm-1 no
NDD-COOH em relação ao NDD (1096 cm-1) atribuída ao estiramento da ligação C-O.
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Figura 82. Espectro FT-IR do NDD-COOH obtido após funcionalização do NDD por tratamento ácido.

Para comprovar a eficiência na obtenção de ND com superfície aminada a partir da
reação de amidação do NDD-COOH com etilenodiamina foram comparados os espectros
de FT-IR do material de partida NDD-COOH com o do produto formado NDD-NH2. Foi
possível observar o aparecimento de uma banda em 1632 cm-1 no espectro de NDD-NH2
(Figura 83), que pode ser atribuído ao estiramento da ligação C=O característico de amida
e que está ausente no espectro do material de partida dessa reação (Figura 82). Outra
evidência é o aparecimento de uma banda distinta em 1579 cm-1, que é observado no
espectro de NDD-NH2 (Figura 83) e ausente no espectro de NDD-COOH (Figura 82), que
pode ser atribuída ao dobramento da ligação N-H em aminas primárias, mas também pode
estar sobreposta com vibração de dobramento de N-H de amida secundária (Mochalin et
al., 2011). Outra diferença entre os espectros foi observada na faixa de maiores números
de onda que sugerem a presença de vibrações de estiramento de N-H na região de 3312
cm-1 no espectro de NDD-NH2 (Figura 83) sendo que no espectro do material de partida
NDD-COOH (Figura 82) a banda está na região de 3400 cm-1, atribuído ao modo vibracional
de estiramento da ligação O-H. Também foram evidenciadas bandas menos intensas em
2877 e 2958 cm-1 e que estavam ausentes no espectro de NDD-COOH e que correspondem
às vibrações de estiramento da ligação C-H presente da molécula de etilenodiamina. Já a
banda na região de 1094 cm-1 apresentou-se deslocada para menores números de onda
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no espectro de NDD-NH2 em relação à banda em 1098 cm -1 presente no espectro de NDDCOOH, sendo assim atribuída ao estiramento da ligação C-N de amina livre.

Figura 83. Espectro FT-IR do NDD-NH2 obtido após funcionalização do NDD-COOH por tratamento
etilenodiamina.

Assim, foi possível afirmar que os resultados de FT-IR apresentaram evidências
importantes da formação da ligação covalente entre o NDD-COOH e a etilenodiamina. Essa
possibilidade de funcionalização também foi comprovada por Mochalin et al. (2011) que
obtiveram espectro de FT-IR semelhante ao obtido para o NDD-NH2 neste trabalho, com a
funcionalização de ND de detonação com etilenodiamina (ND-aminado) por meio de síntese
em duas etapas, usando cloreto de tionila (SOCl 2) sob refluxo por 24 h seguida de etapa
de adição de etilenodiamina mantida sob refluxo por mais 24 h. O ponto alto do processo
apresentado no presente trabalho é a drástica redução do tempo de obtenção de NDs com
superfície aminada, sendo alcançado o objetivo desejado em apenas 3 h à temperatura de
150 oC em um reator de síntese de aquecimento convencional. Uma outra vantagem da
técnica aqui utilizada é que não foi necessária a utilização de etapas adicionais e nem
solventes no meio reacional, o que faz com que a técnica utilizada esteja adequada com os
princípios da Química Verde (Green Chemistry).
A última funcionalização dos denominados “materiais de partida” foi a esterificação
do NDD-COOH com etilenoglicol e confirmada por espectroscopia de FT-IR (Figura 84).
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O sucesso na obtenção de ND com grupo hidroxila superficial a partir da esterificação
entre grupo carboxílico do NDD-COOH e uma das hidroxilas da estrutura etilenoglicol, pôde
ser evidenciado por análise comparativa entre o espectro de FT-IR do material de partida,
NDD-COOH (Figura 82) e o espectro FT-IR do produto obtido (NDD-OH) representado na
Figura 84. Foi possível evidenciar um deslocamento da banda na região de 1707 cm-1 no
espectro do NDD-COOH (Figura 82) para um número de onda mais alto, 1728 cm-1, no
espectro do NDD-OH (Figura 84), que foi atribuído ao modo vibracional de alongamento da
ligação C=O da ligação éster. Outra evidência da formação da ligação éster foi o
deslocamento da banda em 1098 cm-1 (NDD-COOH) para um número de onda menor (1092
cm-1) após a conjugação, que representa a mudança dos modos vibracionais do C –O
ligação de ácidos carboxílicos ao C–O do grupo químico éster respectivamente. Além disso,
também foi possível observar as bandas em 2851 e 2922 cm-1 atribuídas ao estiramento da
ligação C-H da estrutura do etilenoglicol. Outra evidência da formação do produto desejado
foi o aparecimento da banda em 1442 cm-1, que foi atribuída ao alongamento da ligação CH, em CH2 da cadeia do etilenoglicol. Além da banda intensa em 3374 cm-1 que pôde ser
atribuída a modo vibracional da ligação O-H de álcoois. O sucesso da conversão reacional
proposta vai de encontro aos achados de Liu et al. (2014) que obtiveram ND com superfície
hidroxilada a partir de etilenoglicol. A inovação da reação aqui proposta está no fato da não
utilização de solventes no meio reacional, ausência de iniciadores reacionais realização de
uma única etapa, além da drástica redução de tempo de reação de 72 para 2 h.

Figura 84. Espectro FT-IR do NDD-OH obtido após funcionalização do NDD-COOH por tratamento
etilenoglicol.
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Outra caracterização realizada com os “materiais de partida” foi a determinação do
tamanho de partícula, a partir de suspensões aquosas de 100 g/mL de cada um dos NDD
funcionalizados (-COOH, -NH2 e -OH). As suspensões foram caracterizadas em relação ao
diâmetro hidrodinâmico por DLS. A Figura 85 mostra as curvas de distribuição de tamanho
de partículas obtidas por DLS das suspensões aquosas preparadas, além dos valores
calculados da largura à meia altura de cada curva (FWHM) que auxiliaram na avaliação da
polidispersividade das suspensões de NDD-COOH (Figura 85.a), NDD-NH2 (Figura 85.b) e
NDD-OH (Figura 85.c). Foi possível concluir que o diâmetro hidrodinâmico do NDD-COOH
(94 ±1 nm) apresentou-se significativamente (p<0,001***) maior em relação à amostra
inicial antes de passar pelo processo de oxidação (NDD – 71 ± 4 nm). Esse aumento no
valor do diâmetro hidrodinâmico pode estar relacionado à obtenção de uma superfície
altamente hidrofílica após o tratamento com ácidos que permite a formação de numerosas
ligações de hidrogênio entre os grupos polares (Krueger e Lang, 2012).
Para a amostra de NDD-NH2, o diâmetro hidrodinâmico (96 ± 1 nm) (Figura 85.b)
apresentou-se significativamente maior em relação à amostra de NDD-COOH (94 ± 1 nm,
p<0,01**) (Figura 85.a) e também em relação à amostra inicial antes de passar pelo
processo de oxidação (NDD – 71 ± 4 nm, p<0,001***) (Figura 78). O aumento no valor do
diâmetro hidrodinâmico em relação à amostra de ND inicial também pode estar relacionado
à obtenção de uma superfície altamente hidrofílica após o tratamento com etilenodiamina
que também permite a formação de numerosas ligações de hidrogênio entre os grupos
polares (Krueger e Lang, 2012) assim como os NDD-COOH. Já o aumento em relação às
amostras de NDD-COOH, foi de cerca de 2 nm, podendo estar relacionada a um maior
grupo químico superficial, porém no que diz respeito ao tamanho, pode-se dizer que
provavelmente não seria o responsável para alterações em ensaios de atividade biológica.
As suspensões aquosas de NDD-OH, apresentaram diâmetro hidrodinâmico de 177
± 14 nm (Figura 85.c), sendo significativamente maior em relação à todas as outras
amostras testadas (p<0,001***). O aumento no valor do diâmetro hidrodinâmico em relação
às outras amostras pode estar relacionado à obtenção de uma superfície altamente
hidrofílica após o tratamento com etilienoglicol que também permitem a formação de
numerosas ligações de hidrogênio entre os grupos polares (Krueger e Lang, 2012) assim
como o NDD-COOH e o NDD-NH2. Porém um fator a considerar no diferente achado para o
tamanho de partícula da amostra de NDD-OH em relação aos demais “materiais de partida”,
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pode estar relacionado a diferentes densidades de grupos por área superficial, em cada
NDD obtido, mas que não foi avaliada no presente trabalho.

Figura 85. Curvas de distribuição de tamanho de partículas de suspensões aquosas de 100g/mL.de ND
funcionalizados – Materiais de Partida a) NDD-COOH. b) NDD-NH2. c) NDD-OH.

Também foi observado um ligeiro aumento da polidispersão da suspensão de NDDCOOH (Figura 85.a) quando comparada com à amostra de NDD inicial (Figura 78),
observada pela curva de distribuição de tamanho de partículas por meio do cálculo do valor
de FWHM (NDD = 37 e NDD-COOH = 45), porém ainda sugere uma homogeneidade da
suspensão preparada (NDD-COOH). Já para a suspensão de NDD-NH2, (Figura 85.b) não
houve alteração significativa da polidispersão (34) quando comparada com às suspensões
de amostra de NDD inicial (37) e uma ligeira diminuição em comparação com NDDCOOH
(45), sugerindo uma maior homogeneidade da suspensão de NDD-NH2. Para a amostra de
NDD-OH, foi observado um aumento da polidispersão em relação à todas as outras
amostras analisadas (FWHM = 54), mas que ainda assim sugere homogeneidade em
tamanho, já que não foi observada mais de uma população (Figura 85.c).
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Outra caracterização realizada com os “materiais de partida” obtidos foi a obtenção
dos espectros de absorção de suspensões aquosas de 500 g/mL de NDD-COOH, NDDNH2 e NDD-OH no intervalo de 300-800 nm (Figura 86). No entanto, o uso
da espectrofotometria pode se tornar limitado devido à forte atenuação do feixe pelas
altas absortividades e espalhamento em soluções de ND concentradas, como já discutidas
na seção 4.5.2 do Capítulo 1. Assim, apesar das limitações já apresentadas, a técnica de
absorção foi utilizada para a caracterização dos “materiais de partida” que serão utilizados
nas conjugações com FSs e consequentemente comparações dos espectros obtidos com
a finalidade de avaliar a eficiência das conjugações realizadas posteriormente.
Como já era previsto, os espectros não apresentaram nenhuma banda de absorção
definida (Figura 86). Apesar da baixa resolução do espectro dos NDD-COOH (Figura 86.a),
foi possível notar uma semelhança no comportamento das curvas dos espectros de
absorção dos outros “materiais de partida” obtidos (Figura 86.b,c).

Figura 86. Espectros de absorção de suspensões aquosas de 500g/mL. a) NDD-COOH. b) NDD-NH2. c)
NDD-OH.
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Além da fluorescência intrínseca que já é amplamente relatada na literatura (Boudou
et al., 2009; Basso et al., 2018; Chung et al., 2007; Mona et al., 2012) associada à defeitos
na estrutura do diamante, a fluorescência extrínseca tem gerado interesse pela comunidade
acadêmica e pode estar associada a presença de grupos funcionais na superfície dos NDs
(Reineck et al., 2017). A intensidade da fluorescência extrínseca pode estar relacionada ao
tipo de grupo funcional acoplado ao ND e também ao comprimento de onda de excitação
(Reineck et al., 2017; Mochalin e Gogostsi, 2009; Xiao et al., 2015). Assim, a fluorescência
emitida após excitação em determinados comprimentos de onda das suspensões aquosas
de NDs funcionalizados foi avaliada pois além de ser uma importante caracterização do
material, é útil como indicativo da eficácia das funcionalizações realizadas na superfície do
ND.
A análise de fluorescência foi realizada com NDs funcionalizados com grupos
carboxila, amino e hidroxila (Figura 87). NDD-NH2 e NDD-OH mostraram intensidade de
fluorescência dependente do comprimento de onda de excitação, sugerindo que a maior
parte da fluorescência observada origina-se do carbono não diamante presente na
superfície dos NDs devido à estrutura carbônica das moléculas utilizadas como reagentes.
A maior intensidade de emissão de fluorescência foi observada para irradiação na região
espectral azul (410 nm), sendo que os NDD-NH2 mostraram intensidade cerca de 4,5 vezes
superior à fluorescência observada pelos NDD-OH nas amostras excitadas em  = 410 nm
(Figura 87.b) . Para a excitação em  = 442 nm (Figura 87.c), a intensidade de fluorescência
emitida pelos NDD-NH2 foi cerca de 7 vezes superior ao do NDD-OH. E para a excitação em
 = 369 nm (Figura 87.a), foi observada uma intensidade mais baixa em relação às
intensidades de fluorescência gerada após excitação em 410 e 442 nm, porém a
intensidade de fluorescência emitida pelos NDD-NH2 também foi superior ao do NDD-OH
(cerca de 4 vezes). Para os três  de excitação, a emissão de fluorescência do NDD-OH foi
mais deslocada para maiores comprimentos de onda em relação ao NDD-NH2. Já os
espectros coletados após excitação em  = 410 a 560 nm da suspensão aquosa de NDDCOOH, não mostraram emissão de fluorescência. No entanto, é importante notar que
devido à baixa concentração de amostra e espalhamento de luz promovido pelas NDs em
suspensão existe a possibilidade da intensidade de emissão não ter sido detectável pelo
espectrofluorímetro utilizado (Figura 87.d,e). É válido ressaltar que todas as amostras foram

145

preparadas em água, solvente que pode desfavorecer a fluorescência por desativação de
espécies excitadas por processos não radiativos.

Figura 87. Espectros de emissão de fluorescência de suspensões aquosas de 100g/mL de NDD-COOH,
NDD-NH2 e NDD-OH. a) EXC = 369nm. b) EXC = 410nm. c) EXC = 442nm. d) EXC = 532nm. e) EXC = 560nm.
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Geralmente a fluorescência dos NDs pode estar relacionada à presença de carbono
grafítico (sp2) ou mesmo por superfícies polifuncionalizadas com diferentes grupos
químicos (Mochalin et al., 2011; Shenderova e Mcguire, 2015; Osswald et al., 2006). Esse
fato explicou a ausência de fluorescência observada para os NDD-COOH, uma vez que
essa funcionalização foi alcançada sob tratamento ácido o que teria também promovido a
remoção de conteúdo não diamante presente na amostra inicial. Reineck et. al (2017)
avaliaram a fluorescência emitida por NDs com diferentes funcionalizações e mostraram
que os ND-COOH por eles testados, mesmo tendo passado por etapas de tratamento de
remoção de conteúdo não diamante, ainda estavam presentes frações de carbono não
diamante na amostra carboxilada analisada, devido à fluorescência detectada pelos
espectros de emissão quando a suspensão aquosa foi excitada em diferentes
comprimentos de onda. Ainda de acordo com os resultados relatados por Reineck et. al
(2017), os ND-NH2 também apresentaram alta emissão de fluorescência em comparação
com os demais NDs testados, assim como os resultados encontrados neste trabalho. Com
relação aos ND-OH testados por eles, o método de obtenção das hidroxilas superficiais se
distancia do método aqui proposto, uma vez que no presente trabalho, a funcionalização
se deu por meio de esterificação, gerando carbonila no grupo ligado superficialmente e
portanto carbono não diamante ligado à superfície do ND, sugerindo ser um dos motivos
pelo qual foi observada fluorescência das amostras de NDD-OH aqui testados.
A fluorescência, a biocompatibilidade e a toxicidade dos NDs, abrem um campo de
aplicação dos NDs como sondas de bioimagem e biossensor; observação, caracterização
e medição de processos subcelulares, desde a captação celular até parâmetros físicoquímicos intracelulares além de monitoramento de células cancerosas. Os NDs obtidos por
detonação

geralmente

não

são

fluorescentes

(Turcheniuk

e

Mochalin,

2017),

diferentemente dos NDs obtidos por HPHT, que podem ser processados de maneira que
apresentem altas concentrações (>10 ppm) de defeitos na sua rede cristalina, como centros
de vacância de nitrogênio (NV) responsável pelo centro de cor (Boudou et al., 2009; Boudou
et al., 2013). NDs de detonação quando modificados superficialmente (Wang et al., 2013;
Smith et al., 2010; Baranov et al., 2011; Smith et al., 2009) podem apresentar a propriedade
de fluorescência que está relacionada ao grupos químicos ligados.
Assim avaliou-se que os NDs funcionalizados com grupo carboxila, amino e hidroxila
obtidos, são materiais de partida adequados para a conjugação de outros tipos de
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moléculas como por exemplo fotossensibilizadores. Para serem utilizados como materiais
de partida para a conjugação de grupos químicos específicos foi realizado um planejamento
experimental das reações de conjugações de fotossensibilizadores. Assim devido às rotas
reacionais selecionadas para as próximas etapas do trabalho, apenas os NDD-COOH foi
utilizado como material de partida. Mas é importante deixar claro que os NDD-NH2 e NDDOH aqui obtidos são materiais de partida adequados para outras funcionalizações que não
foram exploradas no presente trabalho.

8.2.2 Atividade Biológica - Materiais de Partida
Foram realizados ensaios de citotoxicidade em células não tumorais, MEF dos NDDCOOH e NDD-NH2 com o objetivo de avaliar a aplicabilidade desses NDs como materiais
de partida para etapas subsequentes de funcionalizações.
Foi possível observar pelos resultados apresentados na Figura 88 e tendo como
referência o valor estabelecido de 70 % de viabilidade celular como valor mínimo para
considerar um material como não citotóxico (ISO 10-993-5), que os NDD-COOH (91 %,
p<0,0001***) e NDD-NH2 (97 %) não foram citotóxicos na concentração de 100 g/mL,
comparados com o controle sem a presença de amostras após 24 h de incubação.

Figura 88. Avaliação da citotoxicidade de suspensões aquosas de 100 g/mL de NDD-COOH e NDD-NH2 em
células MEF. Ensaio realizado em triplicata e as diferenças estatísticas entre o controle de células MEF e as
exposições às amostras de NDD e DMSO são marcadas com *** (p<0,001).
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Outro ensaio de atividade biológica realizado com os NDD “materiais de partida”, foi
a avaliação da toxicidade em células de melanoma metastático B16F10-Nex2.
Considerando a taxa de sobrevivência de 100 % para as células sem a presença de
amostras, foram calculadas as taxas de sobrevivência para as células incubadas com 100
e 200 g/mL de NDD-COOH e NDD-NH2 após 24 h de incubação.
Os resultados mostraram que independentemente do tipo de funcionalização e da
concentração utilizada dos NDD funcionalizados, eles não apresentaram diferença
significativa entre si no que diz respeito à viabilidade de células tumorais B16F10-Nex2,
sendo que os valores ficaram em torno de 80 % de viabilidade (Figura 89). Apesar de altos,
esses valores foram menores e significativamente diferentes em comparação ao controle
de células B16F10-Nex2 sem a presença de amostras.

Figura 89. Avaliação da atividade antitumoral de suspensões aquosas de 100 e 200 g/mL de NDD-COOH e
NDD-NH2 em células B16F10-Nex2. Ensaio realizado em triplicata e as diferenças estatísticas entre o controle
de células B16F10-Nex2 e as exposições às amostras de NDD e DMSO são marcadas com * (p<0,05) e ***
(p<0,001).

8.3

Funcionalizações com fotossensibilizadores

– Caracterizações e

Atividade Biológica
As funcionalizações com fotossensibilizadores propostas no presente trabalho se
basearam em reações alternativas ao uso de cloreto de tionila (SOCl2), bastante utilizado
149

para a geração de cloretos de ácidos reativos a partir de ácidos carboxílicos (Mochalin et
al., 2011; Mochalin et al., 2012; Uchôa et. al, 2010). A produção desse composto é cara,
necessita de instalações específicas e de matéria prima sulfurada. Devido à sua
reatividade, relacionada à sua estrutura química, deve ser manuseado com cautela e
estocado afastado de algumas substâncias químicas, como por exemplo, a água, por
promover reação violenta com geração de vapores de HCl e SO 2. Diante disso, optou-se
pela utilização de espécies ativadoras dos NDD-COOH, como as carbodiimidas, que já têm
sido empregadas para ativação dos ácidos carboxílicos para conjugação direta com aminas
primárias por meio da formação de amidas, aplicadas por exemplo em conjugação com
proteínas.
Outra proposta reacional direcionada aos “materiais de partida” e às moléculas
específicas dos fotossensibilizadores utilizados, foi a utilização de catálise biológica, por
meio da utilização de lipases para promoverem a reação de esterificação desejada.
A partir desse momento serão detalhados os mecanismos propostos para as
funcionalizações realizadas no presente trabalho.

8.3.1 Conjugação de porfirina mTHPP por meio de esterificação via EDC/NHS
(NDD-mTHPP)
A proposta para a reação de esterificação entre o grupo carboxílico presente no NDDCOOH e a hidroxila fenólica presente na porfirina mTHPP, foi a utilização de um grupo
ativador da carbonila presente, a carbodiimida EDC (cloridrato de N-(3-dimetilaminopropil)N’-etilcarbodiimida) que reage com o grupo carboxílico formando um intermediário oacilisouréia ativo que posteriormente reage com NHS (N-hidroxissuccinamida),originando
éster de NHS que pode reagir com hidroxila formando o novo éster desejado.
Na proposta em questão a reação ocorreu em 2 etapas (Figura 90): na primeira etapa
ocorre a formação do éster de NHS ativo a partir da ativação do grupo carboxílico por uma
carbodiimida e na segunda etapa, o éster de NHS formado reage com a hidroxila fenólica
da porfirina, originando o nanoconjugado formado por uma ligação covalente do tipo éster.
Na primeira etapa reacional (Figura 90), o par eletrônico do oxigênio da hidroxila do
grupo carboxílico do NDD-COOH ataca o carbono nucleofílico do EDC formando o
intermediário o-acilisouréia, seguido do ataque do par eletrônico da hidroxila do NHS ao
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carbono carbonílico eletrofílico do intermediário, com a formação de um novo intermediário
tetraédrico seguida de estabilização de cargas culminando assim na formação do éster do
NHS.
Uma vez formado o éster de NHS reativo, ocorre a segunda etapa reacional (Figura
90) com adição de porfirina mTHPP contendo grupo hidroxílico fenólico, sendo que o par
eletrônico do oxigênio fenólico ataca o carbono carbonílico do éster do NHS, originando um
intermediário tetraédrico seguida de estabilização de cargas, permitindo assim a formação
do nanoconjugado desejado com formação da ligação éster entre o NDD-COOH e o
mTHPP, denominado NDD-mTHPP e regeneração do NHS, solúvel e removido por
lavagem.
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Figura 90. Mecanismo proposto em 2 etapas para a reação de esterificação do ND D-COOH com porfirina
mTHPP com EDC/NHS.
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8.3.1.1

Caracterizações (NDD-mTHPP)
O sucesso da conjugação obtida por esterificação entre grupo carboxílico

presente no NDD-COOH (material de partida) e a hidroxila do grupo fenólico presente na
estrutura do fotossensibilizador mTHPP pode ser evidenciado por análise comparativa
entre o espectro de FT-IR do material de partida (NDD-COOH) e o espectro FT-IR do
nanoconjugado final obtido (NDD-mTHPP) conforme representado na Figura 91. Uma
banda intensa em 1707 cm-1 correspondente ao modo vibracional de alongamento da
ligação C=O da carboxila do grupo carboxílico da superfície NDD-COOH que estava
presente no “material de partida” (Figura 91). Essa banda foi deslocada para um número
de onda mais alto, 1728 cm-1, no espectro do nanoconjugado NDD-mTHPP, que foi atribuído
ao modo vibracional de alongamento da ligação C=O da ligação éster. Outra evidência da
formação da ligação éster foi o deslocamento da banda em 1098 cm -1 (NDD-COOH) para
um número de onda menor (1021 cm-1) após a conjugação, que representa a mudança dos
modos vibracionais do C –O ligação de ácidos carboxílicos ao C–O do grupo químico éster
respectivamente. Além disso, também foi possível observar as bandas em 2921 e 3006 cm1

atribuídas ao C-H do anel pirrólico do mTHPP, que vai de encontro ao espectro obtido

para a porfirina de partida (mTHPP), no trabalho de Tsolekile et al. (2020) onde as bandas
na região de 2850-3000 cm-1 foram atribuídas às vibrações do anel pirrólico do mTHPP.

Figura 91. Espectros FT-IR material de partida NDD-COOH e NDD-mTHPP.
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Resultados semelhantes foram obtidos por Matshitse et al. (2019) que relataram a
formação do sistema conjugado entre o ND de detonação carboxilado e a ftalocianina
ZnTPPcQ por meio de ligação covalente do tipo éster. A conjugação foi confirmada por FTIR, onde foi observada uma banda na região de 1700 cm-1, atribuída ao modo vibracional
de alongamento do modo vibracional da ligação C=O de éster, devido à formação da ligação
covalente do grupo hidroxila da ftalocianina e do grupo carboxila do ND. Recentemente,
Tsolekile et al. (2020) relataram a formação de ligação covalente entre pontos quânticos
ternários (CuInS/ZnS) recobertos com glutationa e porfirina mTHPP, por meio de uma
reação de esterificação comprovada pela banda em 1015 cm -1, no espectro FT-IR do
nanoconjugado, atribuído ao modo vibracional da ligação C-O no éster.
O diâmetro hidrodinâmico (DH) e a distribuição de tamanho de partículas dos NDs
foram medidos antes e após a conjugação com mTHPP, para suspensões aquosas de 100
g/mL. Na Figura 92 observa-se que o valor do diâmetro hidrodinâmico após a conjugação
(NDD-mTHPP) foi significativamente menor (58 ± 2 nm) do que o do “material de partida”
NDD-COOH (94 ± 1 nm) (Figura 85.a), apresentando praticamente metade do tamanho.
Também foi observado que NDD-mTHPP apresentou-se menos polidisperso em meio
aquoso (Figura 92) gerando uma suspensão com distribuição de tamanho de partículas
mais estreita (FWHM = 23) em comparação com com o NDD-COOH (FWHM = 45). Estes
resultados indicaram que a funcionalização com mTHPP

pode ter colaborado para a

desaglomeração de NDD-COOH aumentando a estabilidade coloidal do ND em suspensão.

Figura 92. Distribuição de tamanho de partículas da suspensão aquosa de ND D-mTHPP na concentração de
100g/mL.
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O diâmetro hidrodinâmico das nanopartículas é crítico para sua internalização
celular e interação com as membranas. Em geral, a química superficial e a composição das
nanopartículas podem sofrer alterações no meio biológico. Proteínas e outras biomoléculas
são conhecidas por adsorverem na superfície das nanopartículas, conferindo sua
identidade biológica (Chaterjee et al., 2015; Albanese et al., 2014; Lora Huang et al., 2004).
O revestimento superficial composto pelas biomoléculas pode alterar a estabilidade coloidal
e a interação das nanopartículas com as células. Assim, no presente trabalho também foi
avaliada a influência do meio de cultura no diâmetro hidrodinâmico do nanoconjugado NDDmTHPP. Optou-se por avaliar o diâmetro hidrodinâmico do nanoconjugado nos meios
utilizados nos ensaios in vitro: meio MH utilizado no ensaio antibacteriano e o meio DMEM
suplementado com 20 % SFB, utilizado no ensaio de citotoxicidade (Figura 93). Não foi
possível notar diferença significativa entre os valores de DH medidos com NDD-mTHPP
disperso em H2O (58 ± 1 nm) ou MH (58 ± 2 nm). No entanto, um maior valor de tamanho
foi obtido quando o NDD-mTHPP foi disperso em DMEM (82 ± 3 nm). Em um estudo
semelhante, Hamelaar et al. (2017) mostraram tamanho aumentado de ND em DMEM
suplementado com 10 % de FBS. Os autores também notaram que o processo de
agregação dependia da ordem de adição no ensaio. Quando o ND foi disperso diretamente
em DMEM-10 % FBS, o ND formou agregados com valores de DH em torno de 860 nm. No
entanto, quando o ND foi primeiro disperso em FBS, seguido pela adição de DMEM, os
valores medidos de DH foram de 90 nm, um valor muito semelhante ao valor de DH aqui
medido (D = 82 nm). No ensaio aqui realizado, os NDs foram primeiro dispersos em água
e na sequência adicionados ao meio contendo o dobro de SFB. Segundo os autores, esse
procedimento pode fornecer uma fina camada de proteínas na superfície do ND evitando a
agregação quando o ND é adicionado ao DMEM, que é um meio rico em sais e que por
isso pode induzir a aglomeração por neutralização de cargas superficiais.
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Figura 93. Distribuição de tamanho de partículas da suspensão aquosa de ND D-mTHPP na concentração de
100g/mL solubilizado em H2O, DMEM e MHB.

A eficiência da conjugação dos NDD-COOH com mTHPP foi investigada por
espectroscopia de absorção. Apesar da baixa resolução do espectro de absorção do NDDCOOH (Figura 86.a) e das limitações da técnica em relação ao espalhamento provocado
pelos NDs, foi possível fazer uma comparação pela característica das curvas apresentadas
e também pela deconvolução das bandas de absorção presentes no nanoconjugado obtido,
utilizando o software FityK 1.3.1. Como já esperado e apresentado na Figura 86.a, o NDDCOOH não apresentou bandas de absorção na região de 300-700 nm, porém após a
conjugação da porfirina mTHPP por meio de ligação covalente, bandas de absorção em
375 e 420 nm foram observadas (Figura 94.b). Assim como já discutido na seção 4.5.2 do
Capítulo 2, as bandas na região de 600 nm correspondentes às bandas Q não foram
observadas devido à interferência do espalhamento de luz pelos NDs em suspensão e pela
baixa concentração de mTHPP no conjugado. Em comparação com o espectro de absorção
da porfirina mTHPP livre, que apontou absorbância máxima na região de 425 nm (Banda
Soret) e bandas Q na região entre 520 – 650 nm (Figura 94.a), o nanoconjugado formado
NDD-mTHPP apresentou um deslocamento da banda Soret para o azul (420 nm), que pode
ser atribuído às interações paralelas das porfirinas. O espectro de absorção do
nanoconjugado mostrou também uma banda em 375nm, que pode estar relacionada a
presença de espécies agregadas.
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A concentração de mTHPP no nanoconjugado ([mTHPP]nanoconjugado) obtido após a
conjugação da porfirina foi estimada, por meio da Equação 6, como sendo de 0,042 g/mL
em 500 g/mL do nanoconjugado.

Figura 94. Espectros de absorção de suspensões. a) Porfirina mTHPP (5 g/mL) em 25 % DMSO e 75 %
H2O. b) NDD-mTHPP (100g/mL) em água, real e deconvolução.

A fluorescência emitida foi avaliada após excitação em diferentes comprimentos de
onda de 375-560 nm das suspensões aquosas de NDD-COOH (material de partida) e NDDmTHPP e comparadas com supensão de porfirina mTHPP (livre) em 25% de DMSO:75%
de água. É válido ressaltar que o uso dessa proporção de solventes para a solução do FS
mTHPP, está relacionado ao efeito do solvente, já discutido na seção 4.5.2 do Capítulo 1.
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Para o FS mTHPP, foi possível observar que a presença de água provocou
supressão da fluorescência da porfirina mTHPP (Figura 95.b) em todos os comprimentos
de onda de excitação avaliados. Independentemente do solvente (Figura 95), os espectros
mostraram mais altas intensidade de emissão de fluorescência após excitação em 410 e
428 nm. Sendo que após excitação em 428 nm foi a mais alta intensidade de emissão de
fluorescência na região de 662 nm, na presença de 75 % de água (Figura 95.b).

Figura 95. Espectros de emissão de fluorescência de suspensões de mTHPP (5g/mL). a) em DMSO. b) em
25% DMSO e 75% água.

A emissão de fluorescência da suspensão aquosa do nanoconjugado NDD-mTHPP
foi também avaliada (Figura 96). É válido ressaltar que a amostra foi preparada em água
que proporciona supressão da emissão de fluorescência e que pode estar relacionado ao
fato de não ter sido observada fluorescência detectável após excitação em diferentes
comprimentos de onda. Uma outra razão para não ter sido identificada fluorescência da
suspensão aquosa do NDD-mTHPP, seria uma baixa concentração de mTHPP conjugada
ao NDD-COOH. No entanto, assim como observado para o conjugado preparado pela
adsorção apresentado no Capítulo 1, é provável que tenha ocorrido agregação da mTHPP
devido sua baixa solubilidade em água.
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Figura 96. Espectros de emissão de fluorescência de suspensões aquosas. a) Material de Partida NDD-COOH
(100 g/mL). b) NDD-mTHPP (500 g/mL).

8.3.1.2

Eficiência de geração de 1O2 por método indireto

A confirmação da geração de oxigênio singlete pelo nanoconjugado NDD-mTHPP,
foi realizada por reação com sonda DPBF como agente de captura de 1O2, envolvendo a
formação de endoperóxido, como descrita na literatura (Tada, 2007). No entanto, conforme
já justificado na seção 3.5.10 do Capítulo 1 o método foi seguido pelo monitoramento da
diminuição da intensidade de emissão de fluorescência na região de 484 nm (DBBF) (Seto
et al., 2016), ao invés de medidas de absorbância, devido ao mTHPP e a sonda DPBF
apresentarem mesma região absorção (410 – 425 nm).
A diminuição da intensidade de emissão de fluorescência em função do tempo de
irradiação da partícula pôde ser ajustada para decaimento de primeira ordem para todas as
suspensões avaliadas. Como descrito e apresentado na seção 4.5.2.1 do Capítulo 1, a
cinética da geração de 1O2 por medida da intensidade de emissão de fluorescência em 484
nm, após a reação com o 1O2 pelo FS, foi comparada com a referência AM.
Os espectros de fluorescência após diferentes intervalos de irradiação a 665 nm são
mostrados na Figura 97. A diminuição da intensidade de emissão de fluorescência em 484
nm com o aumento do tempo de irradiação da suspensão de NDD-mTHPP pôde ser
ajustada para decaimento de primeira ordem.
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Figura 97. Espectros de emissão de fluorescência do consumo da sonda DPBF ao longo do tempo pela
geração de oxigênio singlete pelo nanoconjugado NDD-mTHPP, após diferentes tempos de irradiação a 660
nm seguida de excitação em 410 nm.

A partir dos valores de tempo de decaimento (t) para cada ensaio e valores de Abs
em 660 nm para cada amostra, foram estimados os valores de eficiência de geração de 1O2
para o mTHPP e também para o nanoconjugado NDD-mTHPP, por meio da Equação 3.
Esses valores estão apresentados na Tabela 2.
Tabela 2. Valores dos parâmetros utilizados para os cálculos da eficiência aparente de geração de oxigênio
singlete ().*Valor utilizado como referência seguindo dados da literatura (Bonacin et al., 2009).
Amostra

t

R2

Abs660

 aparente

Azul de Metileno

5,21

0,996

0,009

0,520*

mTHPP

-1,15

0,981

0,010

-2,15

NDD-mTHPP

3,02

0,997

0,006

0,490

Pelos cálculos de eficiência de geração de 1O2 pelo método indireto, foi possível
observar que a porfirina livre mTHPP, apresentou uma baixa eficiência (-2,52) em relação
ao valor relatado na literatura de 0,27 (Tsolekile et al., 2018). No entanto é válido ressaltar
que algumas propriedades como solubilidade, diminuição dos rendimentos de geração de
1O

2,

dentre outras, são modificadas quando ocorre a formação de espécies agregadas,

como já foi discutido na seção 4.5.2.1 do Capítulo 1.
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Para a suspensão aquosa do nanoconjugado NDD-mTHPP, o valor estimado para a
eficiência de geração de 1O2 pelo método indireto foi de 0,49, um valor muito próximo ao
valor conhecido para o FS de referência (AM).

8.3.1.3

Atividade Biológica (NDD-mTHPP)
A citotoxicidade do NDD-mTHPP foi investigada por ensaio in vitro com células

MEF na presença e ausência de irradiação de luz (660 nm; 51 J/cm2). Como o NDD-COOH
foi o precursor do NDD-mTHPP, sua citotoxicidade também foi avaliada. A citotoxicidade
das amostras de ND foi avaliada utilizando células cultivadas sem amostras de ND e
também na ausência de irradiação, para serem utilizadas como referência. Também foram
comparados os valores de viabilidade obtidos para a cultura de célula MEF incubadas com
NDs em comparação com as células MEF, ambos passando pelo processo de irradiação
(660 nm; 51 J/cm2). Os valores foram discutidos de acordo com o valor estabelecido de
70% de viabilidade celular como valor mínimo para considerar um material como não
citotóxico (ISO 10-993-5).
Em comparação com o controle de células MEF sem a presença de irradiação, a
viabilidade (Figura 98) da cultura sem irradiação e incubadas com NDD-COOH na
concentração de 100 g/mL foi alta o suficiente (91%) para considerar esta amostra como
não citotóxica. No entanto a viabilidade das células MEF cultivadas sem irradiação e
incubadas com NDD-mTHPP foi menor (78 %, p<0,01**) mas ainda na faixa que permite a
classificação desta amostra como não citotóxica. Quando comparadas as viabilidades da
amostra precursora (NDD-COOH) com a viabilidade do nanoconjugado (NDD-mTHPP),
houve uma diminuição de 13 % (p<0,01**). Comparando apenas os resultados obtidos na
presença de irradiação, a cultura incubada com NDD-COOH (70 %) não apresentou
mudança significativa e a viabilidade celular foi próxima ao valor encontrado para a cultura
incubada na presença de irradiação (76 %), foi possível concluir que a baixa viabilidade das
células incubadas com NDD-mTHPP e submetida à irradiação (56 ± 5 %) foi resultado da
fotoatividade do mTHPP.
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Figura 98. Citotoxicidade NDD-COOH (100 g/mL) e ND-mTHPP (100 g/mL) em cultura MEF após 24 h,
com e sem irradiação (660 nm; 51 J/cm2). Viabilidade celular de ND-COOH e ND-mTHPP medida usando o
ensaio de MTT. Os experimentos foram repetidos em triplicata e as diferenças significativas entre o controle
MEF (sem irradiação) e as amostras de teste são marcadas com * (p <0,05), ** (p <0,01) e *** (p <0,001).

O efeito antibacteriano do NDD-mTHPP e seu precursor NDD-COOH foi avaliado
contra E. coli após 24 h de incubação (Figura 99). A porcentagem de inibição do
crescimento de E. coli na presença de cada tipo de ND e na presença do antibiótico
ampicilina indicou atividades inibitórias distintas. Os resultados revelaram uma atividade
antibacteriana moderada de NDD-mTHPP e NDD-COOH, mas quando a radiação foi
realizada logo após a incubação, a atividade antibacteriana apesar de não ter demonstrado
aumento significativo de NDD-mTHPP (31 ± 5 %) na inibição do crescimento em
comparação com NDD-mTHPP na ausência de irradiação (27 ± 6 %), essa inibição se
mostrou significativamente superior quando comparada ao material de partida NDD-COOH
irradiado, que teve uma inibição do crescimento de E. coli de 21 ± 1 %. No entanto, ambas
as amostras, NDD-mTHPP e NDD-COOH, apresentaram atividade antibacteriana
relativamente baixa quando comparadas com ampicilina na mesma concentração (100
g/mL) quando avaliadas após 24 h de incubação.
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Figura 99. Porcentagem de inibição do crescimento de E. coli calculada considerando DO600 de E. coli
cultivada na ausência de amostra e irradiação como 100 % de crescimento. Incubação com 100 g/mL NDDCOOH, NDD-mTHPP e ampicilina, por 24 h, com e sem irradiação (660 nm; 51 J/cm 2). Os experimentos foram
repetidos em triplicata e todos os valores se mostraram significativamente diferentes (p<0,001***) em
comparação com o grupo controle de crescimento de E. coli (sem amostras e na ausência de irradiação).

Embora a maioria dos protocolos experimentais de ensaios antibacterianos incluam
a medição de DO600 após 24 h de incubação do microrganismo com as amostras em estudo,
alguns trabalhos relataram atividade antibacteriana de ND em tempo de incubação mais
curto. Lyer et al. (2018) por exemplo, relatou 50 % de inibição do crescimento de E. coli
Uropatogênica (UPEC) por incubação com nanodiamantes de detonação de 6 nm a uma
concentração de 200 g/mL por 2 h. Chaterjee et al. (201) avaliaram a atividade
antibacteriana de ND de detonação de 5 nm, a 100 g/mL, estimando o crescimento de E.
coli (HB101) por medidas de DO600 após 13 h. Wheling et al. (2014) também observaram
um efeito antibacteriano (90 % de inibição de crescimento) nos primeiros 15 min de contato
entre ND de detonação de 60 nm (100 g/mL) com E. coli K12 (DSMZ No. 1077).
Portanto, considerando os diferentes tempos de incubação relatados nos trabalhos
citados, a atividade antibacteriana do NDD-mTHPP foi investigada em função do tempo de
incubação, no presente trabalho. O crescimento bacteriano foi monitorado por 7 h. A Figura
100.a mostra os valores médios e de desvio padrão de porcentagem de crescimento
bacteriano calculados a partir dos valores de DO600 medidos após cada período de
incubação de E. coli com o NDD-mTHPP e controle positivo. Os valores de porcentagem de
164

inibição do crescimento na presença e ausência de irradiação estão representados na
Tabela 3. Foi possível notar o aumento da inibição do crescimento por NDD-mTHPP na fase
inicial de crescimento bacteriano (2 h). Nesse período, a porcentagem de inibição do
crescimento aumentou de 25 ± 8 % para 42 ± 6 % (p<0,05*) após 2 h de incubação com
NDD-mTHPP. Notavelmente, o valor da porcentagem de inibição de crescimento promovida
pela ampicilina após 2 h foi significativamente diferente (p<0,01**) e inferior (26 ± 6 %) ao
valor encontrado após 2 h de incubação com NDD-mTHPP (42 ± 6 %).

Figura 100. Inibição do crescimento de E. coli. (a) Porcentagem de inibição de crescimento calculada para E.
coli incubada com 100 g/mLmL NDD-mTHPP e Ampicilina, com e sem irradiação durante 7 h. (b)
Porcentagem de inibição de crescimento calculada para E. coli incubada com 100 g/mLmL NDD-mTHPP e
Ampicilina, com irradiação durante 7 h. Os experimentos foram realizados em triplicata e as diferenças
significativas entre o controle de E. coli e as amostras de teste são marcadas com *(p<0,05), **(p<0,01) e
***(p<0,001).
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Tabela 3. Inibição do crescimento de E. coli por NDD-mTHPP, com e sem irradiação, calculada de 0 a 24 h.
Inibição do Crescimento de E. coli (%)
Tempo de Incubação (h)

Sem Irradiação

Com Irradiação

0

25 ± 8

24 ± 7

0.5

33 ± 7

29 ± 3

1

36 ± 6

43 ± 3

1.5

42 ± 7

50 ± 3

2

42 ± 6

56 ± 4

2.5

39 ± 8

46 ±4

3

40 ± 8

47 ± 3

6

32 ±8

50 ± 3

7

33 ± 6

37 ± 4

24

27 ± 6

31 ± 5

Os resultados sugeriram que o nanoconjugado NDD-mTHPP teve melhor atividade
antibacteriana, durante 2 h de incubação, do que a ampicilina, que é um dos antibióticos
aplicados no tratamento de infecções por E. coli. Ressalta-se que esse resultado foi obtido
com o nanoconjugado NDD-mTHPP mesmo na ausência de irradiação, o que não é
comumente observado com o uso de sistemas fotossensibilizantes, embora já tenha sido
descrito para porfirinas (Afonso et al., 1999). A comparação entre a incubação de E. coli
com NDD-mTHPP e com ampicilina pode ser melhor visualizada na Figura 101.b. Ficou
claramente demonstrado que sob irradiação, o NDD-mTHPP provou ser ainda mais
eficiente, promovendo 56 ± 4 % de inibição do crescimento de E. coli após 2 h de incubação,
enquanto a ampicilina promoveu apenas 14 ± 9 % de inibição do crescimento comparados
com o controle sem amostras e sem irradiação . Observou-se que o crescimento de E. coli
incubado com NDD-mTHPP e irradiado foi retomado após 2 h, apresentando diminuição da
inibição do crescimento para 47 ± 3 % e 50 ± 3 % após 3 e 6 h, respectivamente, mas que
ainda não se distancia de maneira efetiva dos valores encontrados para 2 h de incubação,
indicando assim uma ligeira estabilidade até 5 h de incubação. Somente após 7 h, a inibição
do crescimento de E. coli na presença de NDD-mTHPP foi de 37 ± 4 %, enquanto na
presença de ampicilina, E. coli mostrou 62 ± 2 % de inibição de crescimento. Uma vez que
a irradiação não alterou o crescimento bacteriano no controle negativo, a atividade
antibacteriana aumentada de NDD-mTHPP observada após 2 h de incubação e com a
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presença de irradiação não foi um efeito isolado da irradiação e portanto, este resultado foi
atribuído à fotoatividade do nanoconjugado NDD-mTHPP.
A análise por microscopia eletrônica de varredura de E. coli após incubação com
NDD-mTHPP forneceu mais informações sobre o possível mecanismo através do qual NDDmTHPP exibiu a atividade antibacteriana. As imagens (Figura 101) mostraram grandes
aglomerados de NDD-mTHPP próximos à parede celular da bactéria. Uma vez que os
resultados de DLS apontaram para a alta estabilidade coloidal do nanoconjugado NDDmTHPP, espera-se que esses aglomerados tenham se formado durante o processo de
secagem durante a preparação da amostra para análise em MEV ou mediante sua
interação com a parede celular bacteriana. Na verdade, a aglomeração de ND e outras
nanopartículas após a adsorção nas membranas celulares ou na parede celular bacteriana
já foi relatada por vários pesquisadores (Chaterjee et al., 2015, Tada et al., 2014). A
presença desses aglomerados promoveria a perda da integridade da membrana,
seletividade e aumento da fluidez que levam à morte da bactéria. O dano na parede celular
pode ser claramente observado nas imagens de alta ampliação (Figura 101.b,d). As setas
vermelhas nas imagens destacam a porção danificada da bactéria que está alinhada com
os aglomerados NDD-mTHPP. Portanto, essas observações apoiaram a afirmação de que
a atividade antibacteriana foi principalmente um resultado da interação entre NDD-mTHPP
com a membrana lipídica. Além disso, embora colônias de bactérias ainda foram
observadas após a irradiação, os tamanhos das colônias estavam reduzidos em
comparação com a cultura sem irradiação. Sob irradiação, esperava-se que NDD-mTHPP
gerasse ROS, em associação com o efeito da adsorção de ND-mTHPP na parede celular
que levou a uma maior toxicidade de NDD-mTHPP contra E. coli.
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Figura 101. Imagens de MEV de E. coli cultivadas na presença de NDD-mTHPP na ausência de irradiação
(a, b) e após irradiação (660 nm; 51J /cm 2) (c, d).

8.3.2 Conjugação de porfirina mTHPP por meio de esterificação via lipase
(NDD-mTHPP(L))
O emprego de lipases é considerado um ponto inovador do trabalho aqui
desenvolvido, uma vez que nada foi relatado na literatura, até o presente momento acerca
de funcionalizações superficiais de nanodiamantes por meio do uso de lipases como
catalisadores de reações.
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A lipase utilizada nos ensaios apresentava-se imobilizada em resina acrílica
(esferas), o que permitiu a recuperação após o processo reacional para serem utilizadas
em catálises futuras.
O sítio ativo catalítico responsável pela atividade enzimática pode variar entre as
espécies. Os resíduos de aminoácidos com atividade catalítica mais frequentes são
formados por resíduos de aminoácidos que formam as tríades Ser-Glu-His e Ser-Asp-His.
A lipase de Candida antarctica utilizada nos ensaios, possui uma estrutura tridimensional
com conformação aberta, o que facilita a exposição do sítio ativo que se apresenta na forma
de tríade catalítica composta pelos aminoácidos serina, histidina e ácido aspártico, mais
precisamente os resíduos Ser-105, His-224 e Asp-187 (Uppenberg et al., 1994, Okumura
et al., 1981) Esta exposição do sítio ativo é um fator provável para a especificidade ao
substrato e aumento do grau de estereoespecificidade da lipase de Candida antarctica.
A Figura 102 mostra as estruturas dos aminoácidos Ser, Asp e His.

Figura 102. Estruturas dos aminoácidos presentes na tríade catalítica das lipases.

Jaeger et al. (1999) compararam uma série de enzimas com funções catalíticas
distintas e relataram que todas as estruturas terciárias em lipase possuem a configuração
α/β hidrolase e possuem semelhanças estruturais conservadas denominadas de dobra de
α/β hidrolase. A configuração das α/β hidrolases pode favorecer uma condição estável para
os sítios ativos localizados (Figura 103). O resíduo de serina do sítio catalítico encontra-se
localizado na volta entre uma α-hélice e uma β-folha, sendo conhecido como “cotovelo”
nucleofílico (Anobom et al., 2014; Gupta et al., 2015)
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Figura 103. Representação esquemática da estrutura de enzimas α/β hidrolase. Os filamentos que formam a
estrutura em folha β (1-8) são indicados por setas azuis e as estruturas em hélices α (a - f) são indicadas por
cilíndros vermelhos. As posições relativas dos aminoácidos da tríade catalítica são indicadas por esferas
vermelhas. A região amino-terminal é indicada por NH2 no início da cadeia e por COOH para a região carboxiterminal para o final da cadeia. (Pascoal et al. 2018).

No sítio catalítico das serina-hidrolases a reação ocorre por um ataque nucleofílico
ao carbono carbonílico, promovido por uma serina, uma histidina e um resíduo de ácido
aspártico (Figura 104.a). Assim o intermediário “acil-enzima” formado, pode reagir com um
nucleófilo regenerando a enzima (Figura 104.b) (Cortez et al., 2017; De Miranda et al., 2015;
Romano, 2020)

Figura 104. Esquema representativo do mecanismo catalítico de lipases. a) Formação do intermediário acilenzima. b) Formação do produto e regeneração da enzima. (De Miranda et al. 2015).
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O mecanismo proposto para a formação do nanoconjugado de ND com
fotossensibilizador por via enzimática está esquematizado na Figura 105.
A reação se inicia pela transferência de um próton entre os resíduos de aspartato e
histidina, causando a ativação do grupo hidroxila da serina catalítica. Com o aumento na
nucleofilicidade, o oxigênio da hidroxila da serina ataca o grupo carbonila do NDD-COOH,
formando um intermediário tetraédrico (I) estabilizado por ligações de hidrogênios, seguido
de formação do intermediário acil-enzima e liberação de água. Posteriormente ocorre a
etapa de desacilação, por meio do ataque nucleofílico do oxigênio da hidroxila fenólica da
porfirina mTHPP ao carbono carbonílico do intermediário acil-enzima, originando um novo
intermediário tetraédrico (II) estabilizado por ligações de hidrogênios, seguido da expulsão
do bom grupo abandonador e consequente regeneração da tríade catalítica e liberando,
dessa forma, o produto desejado esterificado NDD-mTHPP(L).
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Figura 105. Mecanismo proposto para a reação de esterificação do ND D-COOH com porfirina mTHPP
catalisada por lipase de Candida antarctica. (Baseado em Jaeger et al., 1999).
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8.3.2.1

Caracterizações (NDD-mTHPP(L))

O sucesso da conjugação obtida por esterificação NDD-COOH (material de partida)
e o fotossensibilizador mTHPP por meio de esterificação via lipase de Candida antarctica
foi evidenciado por análise comparativa entre o espectro de FT-IR do material de partida
(NDD-COOH) e o espectro FT-IR do nanoconjugado final obtido (NDD-mTHPP(L)) conforme
representado na Figura 106.a. Uma banda intensa em 1707 cm-1 correspondente ao modo
vibracional de alongamento da ligação C=O da carboxila do grupo carboxílico da superfície
NDD-COOH pôde ser visualizado no espectro do “material de partida” da Figura 107. Essa
banda foi deslocada para um número de onda mais alto, 1731 cm-1, no espectro do
nanoconjugado NDD-mTHPP(L), que foi atribuído ao modo vibracional de alongamento da
ligação C=O da ligação éster. Outra evidência da formação da ligação éster foi o
deslocamento da banda em 1098 cm-1 (NDD-COOH) para um número de onda menor (1097
cm-1) após a conjugação, que representa a mudança dos modos vibracionais do C –O
ligação de ácidos carboxílicos ao C–O do grupo químico éster respectivamente. Além disso,
também foi possível observar as bandas em 2857 e 2926 cm-1 atribuídas ao C-H do anel
pirrólico do mTHPP, que vai de encontro ao resultados relatados por Tsolekile et al. (2020)
para a porfirina de partida, que também atribuíram as bandas na região de 2850-3000 cm1

às vibrações do anel porfirínico do mTHPP. Em comparação com o NDD-mTHPP obtido

por esterificação via EDC/NHS (Figura 91), os espectros de FT-IR se mostram bastante
semelhantes, apresentando uma maior intensidade das bandas na região de 2850-3000
cm-1 correspondente às vibrações de C-H do anel pirrólico da porfirina mTHPP, sugerindo
um maior grau de conjugação.
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Figura 106. Espectros FT-IR, material de partida NDD-COOH e NDD-mTHPP(L).

Com relação ao catalisador utilizado, as lipases são uma das classes de enzimas
extensivamente utilizadas nas indústrias e que possuem ampla especificidade de substrato
podendo catalisar diferentes reações, como por exemplo, esterificação, transesterificação,
interesterificação, hidrólise da ligação éster, alcoólise, aminólise, peroxidações e
epoxidações. Estão presentes na produção de medicamentos, produtos farmacêuticos,
produção de biodiesel (Hurtado, 2006), modificação de alimentos além de muitas outras.
Com relação ao efeito da temperatura na atividade da lipase, na maioria dos casos,
a atividade ótima foi encontrada entre 30 e 65ºC (Bacha et al., 2005; Gaur et al., 2008) ou
mesmo em temperaturas superiores a 75 ºC, na presença de solventes orgânicos
(Kambourova et al., 2003). São enzimas tolerantes ao calor, promissoras para aplicações
industriais, uma vez que processos realizados em altas temperaturas aumentam a taxa de
reação. Neste trabalho foi utilizada a temperatura de 70oC que se encontra dentro da faixa
de atividade catalítica para lipases.
A ideia de que somente o meio aquoso é propício para manter a conformação
cataliticamente ativa deixava o uso restrito de enzimas para aplicações em síntese
orgânica, pois geralmente são empregados substratos com baixa hidrofilicidade ou
hidrofóbicos (Sheldon e Brady, 2019). Porém a presença de meio aquoso na síntese
orgânica pode seguir mecanismos com a ocorrência de reações laterais como por exemplo
hidrólise. No caso da esterificação aqui desejada, a presença de água faria com que o
equilíbrio fosse deslocado em sentido dos materiais de partida regenerando o ácido
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carboxílico do NDD-COOH, não sendo obtido o produto desejado esterificado com eficácia.
Já na década de 1980, estudos relataram conclusivamente que enzimas podem ser ativas
em meio orgânico, em condições microaquosas (Zacks e Klibanov, 1985; Dalla-Vecchia et
al., 2004). Assim o que realmente se tornou pontual não foi se a água seria necessária para
a catálise enzimática, mas o quanto de água seria necessário para a catálise. De acordo
com Romano (2020), uma molécula de enzima provavelmente só interage com apenas
poucas camadas de moléculas de água imediatamente à sua volta, formando uma camada
de solvatação, contribuindo para a manutenção da sua conformação cataliticamente ativa.
Aceita-se atualmente que as enzimas sejam cataliticamente ativas em meio orgânico pois
permanecem em sua conformação nativa, sem sofrer dobramentos adicionais, explicável
em parte devido ao aumento das interações eletrostáticas entre os grupos integrantes da
enzima em solventes orgânicos. Outro fator de estabilização da conformação enzimática
pode estar relacionado ao aumento do número de ligações de hidrogênio intramoleculares
em condições microaquosas (Dalla-Vecchia et al., 2004). Uma outra forma de proteger a
atividade catalítica da enzima na presença de solventes, seria a imobilização de em
suportes, por meio de ligações covalentes ou não (Ferraz, 2014; Villeneuve et al., 2000;
Brígida, 2006). O processo de imobilização consiste em recobrir o material com atividade
biológica com uma matriz polimérica envolvida por uma membrana semipermeável,
permitindo difusão de nutrientes, oxigênio e protegendo de stress mecânico e compostos
tóxicos (Qi et al., 2006).
O uso do solvente DMSO (99,5%) na reação de esterificação aqui apresentada, se
deu considerando a restrição de água necessária para a reação de esterificação e também
pelo fato de a solução de mTHPP fornecida pelo grupo de pesquisa da Univesidade de
Joanesburgo, ter o solvente na sua composição. Kamal et al. (2013) estudaram o
comportamento catalítico de lipase microbiana de Bacillus subitilis livre, em diferentes
solventes e relataram que a atividade catalítica apresentou-se menor em acetona,
acetonitrila e dimetilformamida (DMF) em comparação com o solvente DMSO que
apresentou-se mais alta. Nenhum dos solventes testados causaram alteração estrutural
medidos por dicroismo circular e RMN, não sendo causadores de desnaturação enzimática
(Kamal et al., 2013). Outro fato a ressaltar é que a lipase testada por eles apresentava-se
na forma livre, diferentemente da utilizada no presente trabalho que encontra-se imobilizada
em resina acrílica, aumentando ainda mais a proteção da atividade catalítica na presença
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de solventes. Também é interessante lembrar que na reação proposta o outro produto
formado juntamente com o nanoconjugado desejado é a água que contribui para a garantia
de condições microaquosas adequadas à reação em questão.
Uma outra técnica utilizada para comprovar a eficiência da conjugação via ligação
covalente com a utilização de lipase, foi a técnica de absorção, com a finalidade de
identificação da banda de máxima absorção do fotossensibilizador conjugado ao ND.
Apesar da baixa resolução do espectro de absorção do NDD-COOH (Figura 86.a) e
também das limitações da técnica em relação ao espalhamento provocado pelos NDs, foi
possível fazer uma comparação pela característica das curvas apresentadas e também pela
deconvolução das bandas de absorção presentes no nanoconjugado obtido. Como já
esperado e apresentado na Figura 86.a, o NDD-COOH não apresentou bandas de absorção
na região de 300-700 nm, porém após a conjugação da porfirina mTHPP por meio de
ligação covalente, bandas de absorção em 359 e 433 nm foram observadas (Figura 107.b)
apesar de não terem sido observadas bandas na região de 600 nm correspondentes às
bandas Q, que pode ter relação com um erro subestimado devido ao espalhamento
provocado pela alta proporção de ND em comparação com o fotossensibilizador (mTHPP).
Em comparação com o espectro de absorção da porfirina mTHPP (livre), que teve como
banda de máximo de absorção na região de 425 nm (Banda Soret) e bandas Q na região
entre 520 – 650 nm (Figura 107. a), o nanoconjugado formado NDD-mTHPP(L) apresentou
um deslocamento da banda Soret para o vermelho (433 nm) e aparecimento de uma banda
em 359 nm, sugerindo agregação na condição avaliada.
A concentração de mTHPP no nanoconjugado ([mTHPP]nanoconjugado) obtido após a
conjugação da porfirina foi estimada, por meio da Equação 6, como sendo de 0,068 g/mL
em 500 g/mL do nanoconjugado.
Para o nanoconjugado NDD-mTHPP(L) obtido no presente trabalho, o deslocamento
para o vermelho de aproximadamente 8 nm pode demostrar uma agregação do Tipo J que
pode estar relacionada às interações entre a porfirina mTHPP e os NDs adjacentes,
sugerindo uma possível agregação em suspensão, por interações lineares e também pela
ligação covalente do tipo éster formada.
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Figura 107. Espectros de absorção de suspensões. a) Porfirina mTHPP (5 g/mL) em 25 % DMSO e 75 %
H2O. b) NDD-mTHPP(L) (500g/mL) em água, real e deconvolução.

Uma outra evidência da maior porcentagem de conjugação de mTHPP com o uso de
lipase (NDD-mTHPP(L)), também pode estar no fato de a suspensão aquosa apresentar
maior diâmetro hidrodinâmico em relação à conjugação utilizando EDC/NHS (NDDmTHPP), que já era previsto pela análise do espectro de absorção.
Na Figura 108 é possível observar um valor de diâmetro hidrodinâmico médio (DH)
de 137 ± 16 nm. Isso demostra uma agregação em relação ao material de partida utilizado
(NDD-COOH) que apresentou um diâmetro hidrodinâmico de 94 ± 1 nm (Figura 85.a). Já
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em comparação com NDD-mTHPP (Figura 92), a supensão também apresentou um maior
tamanho de partículas, o que mais uma vez sugere maior taxa de conjugação.
Também foi observado que NDD-mTHPP(L) apresentou-se um ligeiro estreitamento
na curva de distribuição do tamanho de partículas (FWHM = 40) em comparação com a
suspensão aquosa de partida NDD-COOH (FWHM = 45), sugerindo uma maior
homogeineidade da suspensão coloidal, mas não foi menor do que a suspensão de NDDmTHPP (FWHM = 20).

Figura 108. Distribuição de tamanho de partículas da suspensão aquosa de ND D-mTHPP(L) na concentração
de 100 g/mL.

O diâmetro (D) e a morfologia dos NDD-mTHPP(L) foram analisados por MET. As
imagens (Figura 109) mostraram partículas esféricas. Também foi possível perceber que
os NDD-mTHPP(L) estavam bem dispersos (FWHM = 3), os tamanhos das partículas
individuais foram medidos usando o software Image J e a curva de distribuição de tamanho
foi obtida por um ajuste gaussiano. Os NDs apresentaram-se esféricos e uma curva de
distribuição estreita indicou NDD-mTHPP(L) de 6 ± 3 nm de diâmetro médio.
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Figura 109. Imagem de MET e histograma de tamanho de NDD-mTHPP(L).

Outra técnica utilizada para a comprovação do sucesso da conjugação realizada, foi
a coleta dos espectros de emissão de fluorescência do nanoconjugado obtido. Já foi
identificada a supressão da emissão de fluorescência das amostras de mTHPP em água,
assim também já era previsto que os espectros de emissão de fluorescência da suspensão
aquosa do nanoconjugado NDD-mTHPP(L), também apresentassem baixa emissão de
fluorescência após excitação em diferentes comprimentos de onda (Figura 110.c). Apesar
disso e da baixa resolução do espectro, foi possível observar que o nanoconjugado
formado, mostrou máxima emissão de fluorescência em 660 nm com excitação em 428 nm
assim como para a porfirina livre, que apresentou emissão em 662 nm (Figura 110.a). Além
disso, uma banda de emissão em 623 nm também foi observada (Figura 110.c). Pode-se
afirmar que a fluorescência observada no nanoconjugado formado se deve ao sucesso da
conjugação com o fotossensibilizador, pois o espectro de fluorescência do material de
partida NDD-COOH não mostrou bandas de emissão (Figura 110.b)
Em relação à conjugação de mTHPP em NDD-COOH realizada por meio de
esterificação com EDC/NHS, os resultados sugerem uma maior porcentagem de
conjugação utilizando lipase como catalisador da reação de esterificação.
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Figura 110. Espectros de emissão de fluorescência de suspensões. a) Porfirina mTHPP (5 g/mL) em 25%
DMSO e 75% água. b) Material de Partida NDD-COOH (100 g/mL) em água. c) NDD-mTHPP(L) (500 g/mL)
em água. d) NDD-mTHPP(L) (500 g/mL) em água com excitação em 428 nm.
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8.3.2.2

Eficiência de geração de oxigênio singlete (1O2) por método

indireto
A confirmação da geração de oxigênio singlete pelo nanoconjugado NDD-mTHPP(L),
foi realizada por reação com sonda DPBF como agente de captura de 1O2, envolvendo a
formação de endoperóxido, como descrita na literatura (Tada, 2007). No entanto, conforme
já justificado na seção 3.5.10 do Capítulo 1 o método foi seguido pelo monitoramento da
diminuição da intensidade de emissão de fluorescência na região de 484 nm (DBBF) (Seto
et al., 2016), ao invés de medidas de absorbância, devido ao mTHPP e a sonda DPBF
apresentarem mesma região absorção (410 – 425 nm).
A diminuição da intensidade de emissão de fluorescência em função do tempo de
irradiação da partícula pôde ser ajustada para decaimento de primeira ordem para todas as
suspensões avaliadas. Como descrito e apresentado na seção 4.5.2.1 do Capítulo 1, a
cinética da geração de 1O2 por medida da intensidade de emissão de fluorescência em 484
nm, após a reação com o 1O2 pelo FS foi comparada com a referência AM.
Os espectros de fluorescência após diferentes intervalos de irradiação a 665 nm são
mostrados na Figura 111. A diminuição da intensidade de emissão de fluorescência em
484 nm com o aumento do tempo de irradiação da suspensão de NDD-mTHPP(L) pôde ser
ajustada para decaimento de primeira ordem.

Figura 111. Espectros de emissão de fluorescência do consumo da sonda DPBF ao longo do tempo pela
geração de oxigênio singlete pelo nanoconjugado NDD-mTHPP(L), após diferentes tempos de irradiação a 660
nm seguida de excitação em 410 nm.
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A partir dos valores de tempo de decaimento (t) para cada ensaio e valores de Abs
em 660 nm para cada amostra, foram estimados os valores de eficiência de geração de 1O2
para o mTHPP e também para o nanoconjugado NDD-mTHPP(L), por meio da Equação 3.
Esses valores estão apresentados na Tabela 4.
Tabela 4. Valores dos parâmetros utilizados para os cálculos da eficiência aparente de geração de oxigênio
singlete ().*Valor utilizado como referência seguindo dados da literatura (Bonacin et al., 2009).
Amostra

t

R2

Abs660

 aparente

Azul de Metileno

5,21

0,996

0,009

0,520

mTHPP

-1,15

0,981

0,010

-2,15

NDD-mTHPP(L)

3,18

0,991

0,010

0,78

Pelos cálculos de eficiência de geração de 1O2 pelo método indireto, foi possível
observar que a porfirina livre mTHPP, apresentou uma baixa eficiência (-2,52) em relação
ao valor relatado na literatura de 0,27 (Tsolekile et al., 2018). No entanto é válido ressaltar
que algumas propriedades como solubilidade, diminuição dos rendimentos de geração de
1O

2,

dentre outras, são modificadas quando ocorre a formação de espécies agregadas,

como já foi discutido na seção 4.5.2.1 do Capítulo 1.
Para a suspensão aquosa do nanoconjugado NDD-mTHPP, o valor estimado para a
eficiência de geração de 1O2 pelo método indireto foi de 0,78, um valor superior ao valor
conhecido para o FS de referência (AM). Isso significa que nas condições utilizadas, seria
esperado que o rendimento quântico de geração de 1O2 pelo nanoconjugado seria maior
que o encontrado para AM caso a absorbância de referência e nanoconjugado fossem a
mesma. No entanto, deve ser ressaltado que o dado aqui calculado é apenas avaliativo e
tanto o AM quanto o nanoconjugado não estavam normalizados em relação à absorbância
no comprimento de onda de irradiação porque a concentração de mTHPP no
nanoconjugado é baixa e o alto espalhamento promovido pelos NDs comprometem a
exatidão na medida de absorbância a altas concentrações de nanoconjugado em
suspensão.

8.3.2.3

Atividade Biológica (NDD-mTHPP(L))

E. coli foi incubada com 100 g/mL NDD-mTHPP(L) em condições de escuro e
também com 3 ciclos de irradiação (660 nm; 51 J/cm2). Após 24 h de incubação, foi
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realizado um ensaio qualitativo, pela semeadura em placas de Petri contendo meio de
cultura sólido, do conteúdo dos poços após incubação de E. coli submetido à incubação
com NDs e também os controles negativo e positivo (Figura 112). Após 24 h de incubação,
os resultados qualitativos mostraram que tanto na placa submetida à irradiação como na
placa sem a presença de irradiação, já na diluição de 108 vezes, foi possível visualizar
redução no número de colônias, quando comparada ao controle de crescimento de E. coli
(Figura 112.a) nas mesmas condições. Ressalta-se que a inibição obtida com o
nanoconjugado NDD-mTHPP(L) mesmo na ausência de irradiação, não é comumente
observado com o uso de sistemas fotossensibilizantes, embora já tenha sido descrito para
porfirinas (Bumah et al., 2020; Afonso et al. 1999) e também foi observado com o
nanoconjugado NDD-mTHPP (ligação covalente via EDC/NHS).
Quando comparadas entre si, a placa submetida à irradiação contendo o conteúdo
dos poços incubados com NDD-mTHPP(L) (100 g/mL) apresentou evidências de menores
números de colônias, bem como colônias menores, sugerindo que a irradiação pode ter
contribuído para a geração de espécies reativas de oxigênio (ROS) tóxicas para a cultura
de E. coli.

Figura 112. Efeito inibitório docrescimento de E. coli pela incubação com NDD-mTHPP(L), após 24 h de
incubação à 37 oC. (A-C: Placas para análise qualitativa do ensaio realizado sem a presença de irradiação.
Na vertical P1, P2 e P3, representam os conteúdos dos poços em triplicata, na horizontal estão representadas
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as diluições aplicadas (valor numérico multiplicado pela concentração do poço). a) Controle negativo. b)
Incubação com suspensão aquosa de 100 g/mL de NDD-mTHPP(L). c) Controle positivo. (D-F): Placas para
análise qualitativa do ensaio realizado com a presença de 3 ciclos de irradiação (660 nm; 51 J/cm2). a)
Controle negativo. b) Incubação com suspensão aquosa de 100 g/mL de NDD-mTHPP(L). c) Controle positivo.

Procedimento experimental similar ao realizado para o ensaio com E. coli em
condições de escuro e irradiação (660 nm; 51 J/cm2), foi realizado com novas amostras de
NDD-mTHPP(L), porém ao invés de irradiar com  dentro da janela terapêutica, a placa foi
submetida a 1 ciclo de irradiação em luz de  = 365-405 nm. A ideia de realizar a irradiação
com luz nessa faixa espectral se deu a partir dos achados de Openda et al. (2021) que
relataram atividade antibacteriana de nanoconjugados formados por ND de detonação, AgNPs e porfirinas, tanto em cultura planctônica quanto em biofilmes de S. aureus, quando
irradiados sob luz de  = 415 nm. A atividade foi atribuída aos altos rendimentos quânticos
de oxigênio singlete, tóxicos para a cultura bacteriana. Terapia com luz azul também tem
sido utilizada no tratamento de Propionibacterium acnes pela geração de oxigênio singlete
citotóxico por porfirinas endógenas (Wainwright et al., 2011) e também na erradicação de
colônias de Streptococcus agalactiae (Bumah et al., 2020). Assim nos ensaios
antibacterianos aqui estudados, após 24h de incubação das placas testadas no escuro e
também com irradiação por 15 minutos em luz azul, foi realizado um ensaio qualitativo, pela
semeadura em placas de Petri contendo meio de cultura sólido, do conteúdo dos poços
após incubação de E. coli submetido à presença NDs e também o controle. Após 24 h de
incubação, os resultados qualitativos mostraram principalmente redução no número de
colônias na placa submetida à irradiação na diluição de 108 vezes, quando comparado com
o controle de crescimento de E. coli (Figura 113.a) nas mesmas condições e também
quando comparado ao ensaio realizado sem a presença da irradiação, sugerindo que a
irradiação pode ter contribuído para a geração de espécies reativas de oxigênio (ROS)
tóxicas para a cultura de E. coli.
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Figura 113. Efeito inibitório docrescimento de E. coli pela incubação com NDD-mTHPP(L), após 24h de
incubação à 37oC. (A-B: Placas para análise qualitativa do ensaio realizado sem a presença de irradiação. Na
vertical P1, P2 e P3, representam os conteúdos dos poços em triplicata, na horizontal estão representadas
as diluições aplicadas (valor numérico multiplicado pela concentração do poço). a) Controle negativo. b)
Incubação com suspensão aquosa de 100g/mL de NDD-mTHPP(L). (C-D): Placas para análise qualitativa do
ensaio realizado com a presença de irradiação (365-405 nm; 61,5 J/cm2). a) Controle negativo. b) Incubação
com suspensão aquosa de 100g/mL de NDD-mTHPP(L).

O efeito inibitório do crescimento de E. coli na presença do nanoconjugado NDDmTHPP(L), também foi avaliado por imagens de MEV, tanto para as amostras incubadas
com 100 g/mL de nanoconjugado NDD-mTHPP(L), na ausência de irradiação, ciclos de
irradiação com luz vermelha de (660 nm; 51 J/cm2) (Figura 114) e também com 1 ciclo de
irradiação com luz azul (365-405 nm; 61,5 J/cm2) (Figura 115). É válido ressaltar que as
culturas irradiadas tanto com luz vermelha por 1, 2 ou 3 ciclos (Figura 114. b,c,d), ou por 1
ciclo com luz azul (Figura 115.b), sem a presença dos nanoconjugados, não mostraram
mudanças significativas na morfologia bacteriana, apresentando-se tipicamente em forma
de bastonete, superfície lisa sem a evidência de danos na superfície da célula sugerindo
que as alterações observadas são provenientes dos procedimentos realizados
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No ensaio realizado na presença de irradiação com luz vermelha (660 nm), as
imagens evidenciaram mudanças na morfologia da maioria das bactérias submetidas ao
tratamento já na presença de apenas 1 ciclo de irradiação (Figura 114.f) em comparação
com a cultura de E. coli sem qualquer tratamento (Figura 114.a). Nas imagens obtidas após
o tratamento de E. coli com 1, 2 ou 3 ciclos de irradiação (660 nm; 51 J/cm2) (Figura
114.f,g,h), foram observadas células bacterianas com texturas anormais, com o surgimento
de fragmentos irregulares, presença de depressões, além de um aumento na forma original
do bastão, indicando danos na parede celular e possivelmente danos na membrana, uma
vez que se apresentaram com o aspecto mais murcho.
Para o ensaio realizado na presença de luz azul (365 - 405 nm), resultados
semelhantes puderam ser observados. Na Figura 115.d, células de E. coli com fragmentos
irregulares, presença de depressões e aumento na forma do bastão original foi evidenciado,
sugerindo danos na parede celular.
Similarmente aos achados deste estudo, Caminos et al. (2008) relataram o uso de
fotossensibilizadores porfirínicos no tratamento de E. coli por aPDT, com irradiação por
diferentes períodos com luz visível, proporcionando danos nas funções da membrana
causando a inativação de células de E. coli, por geração de ROS. Dessa forma os
processos fotooxidativos na parede celular podem levar a alterações da funcionalidade da
membrana celular, que está de acordo com o achado no presente trabalho. Danos na
parede bacteriana também foram descritos por Chatterjee et al., 2014, que testaram NDs
de detonação 5 e 100 nm com superfície carboxilada na concentração de 100 g/mL no
tratamento de E. coli. As imagens de MEV mostraram alterações significativas na parede
bacteriana, atribuídas à presença de grupo funcional orgânico, atuante como catalisadores
na degradação de proteínas da membrana celular bacteriana. NPs de ZnO de tamanho
reduzido também mostraram atividade antibacteriana contra E. coli atribuída à formação de
espécies reativas de oxigênio, como superóxidos, na interface NPs-bactérias culminando
na morte bacteriana (Stoimenov et al., 2002).
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Figura 114. Imagens de MEV de E. coli sem a presença dos nanoconjugados (a, b, c, d) e na presença de
NDD-mTHPP(L) (e, f, g, h). Ensaios realizados na ausência de irradiação (a, e), após 1 ciclo de irradiação (660
nm; 51 J /cm2) (b, f), após 2 ciclos de irradiação (660 nm; 51 J /cm 2) (c, g) e após 3 ciclos de irradiação (660
nm; 51 J /cm2) (d, h).
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Figura 115. Imagens de MEV de E. coli sem a presença dos nanoconjugados (a, b) e na presença de ND DmTHPP(L) (c, d). Ensaios realizados na ausência de irradiação (a, c) e após 1 ciclo de irradiação (365-405
nm; 61,5 J/cm2) (b, d).

8.3.3 Conjugação de porfirina PHOTOGEM® por meio de esterificação via
lipase (NDD- PHOTOGEM®(L))
O mecanismo proposto para a formação do nanoconjugado de ND com
fotossensibilizador (PHOTOGEM®) por via enzimática está esquematizado na Figura 116 e
também foi baseado na tríade catalítica Ser-Asp-His das lipases, similarmente ao proposto
para a esterificação de NDD-COOH com mTHPP.
A reação se inicia com a transferência de um próton entre os resíduos de aspartato
e histidina, causando a ativação do grupo hidroxila da serina catalítica. Com o aumento na
nucleofilicidade, o oxigênio da hidroxila da serina ataca o grupo carbonila do NDD-COOH,
formando um intermediário tetraédrico (I) estabilizado por ligações de hidrogênios, seguido
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de formação do intermediário acil-enzima e liberação de água. Posteriormente ocorre a
etapa de desacilação, por meio do ataque nucleofílico do oxigênio da hidroxila alcoólica da
porfirina PHOTOGEM® ao carbono carbonílico do NDD-COOH, originando um novo
intermediário tetraédrico (II) estabilizado por ligações de hidrogênios, seguido da
regeneração da tríade catalítica e liberando o produto desejado esterificado NDDPHOTOGEM®(L).
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Figura 116. Mecanismo proposto para a reação de esterificação do ND D-COOH com porfirina PHOTOGEM®
catalisada por lipase de Candida antarctica. (Baseado em Jaeger et al., 1999).
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8.3.3.1

Caracterizações (NDD- PHOTOGEM®(L))

Para o nanoconjugado NDD-PHOTOGEM®(L), foram realizadas as mesmas
caracterizações utilizadas para NDD-mTHPP e NDD-mTHPP(L), para verificar a eficácia da
técnica.
A primeira comprovação do sucesso da conjugação obtida por esterificação NDDCOOH (material de partida) e o fotossensibilizador PHOTOGEM® por meio de esterificação
via lipase de Candida antarctica foi a análise comparativa entre o espectro de FT-IR do
material de partida (NDD-COOH) e o espectro FT-IR do nanoconjugado final obtido (NDDPHOTOGEM®(L)) conforme representado na Figura 117. A banda intensa em 1707 cm-1
correspondente ao modo vibracional de alongamento da ligação C=O da carboxila do grupo
carboxílico da superfície NDD-COOH foi deslocada para um número de onda mais alto,
1727cm-1, no espectro do nanoconjugado PHOTOGEM®(L), que foi atribuído ao modo
vibracional de alongamento da ligação C=O da ligação éster. Outra evidência da formação
da ligação éster foi o deslocamento da banda em 1098 cm-1 (NDD-COOH) para um número
de onda menor (1097 cm-1) após a conjugação, que representa a mudança dos modos
vibracionais do C –O ligação de ácidos carboxílicos ao C–O do grupo químico éster
respectivamente. Além disso, também foi possível observar as bandas em 2857 e 2926 cm1

atribuídas ao C-H do anel pirrólico do PHOTOGEM®.

Figura 117. Espectro FT-IR do material de partida NDD-COOH e NDD-PHOTOGEM®(L).
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Os resultados obtidos vão de encontro aos resultados obtidos com o
fotossensibilizador mTHPP neste mesmo trabalho, tanto pela reação com EDC/NHS (Figura
91) quanto na reação com lipase (Figura 106), mostrando nos espectros de FT-IR bandas
na região de 2850-3000 cm-1 correspondente às vibrações de C-H do anel pirrólico das
porfirinas e também à banda caraterística do grupo éster. Assim comprovou-se mais uma
vez que os NDD-COOH são bons materiais de partida na obtenção de compostos
esterificados com fotossensibilizadores, seja por via química ou enzimática.
A outra caracterização realizada foi a obtenção dos espectros de absorção dos
materiais utilizados na síntese e do produto obtido. Apesar da baixa resolução do espectro
de absorção do NDD-COOH, foi possível fazer uma comparação pela característica das
curvas apresentadas. Como já esperado e apresentado na Figura 86.a, o NDD-COOH não
apresentou bandas de absorção na região de 300-700 nm, porém após a conjugação da
porfirina PHOTOGEM® por meio de ligação covalente com lipase, bandas de absorção em
364 e 411 nm foram observadas (Figura 118.b). Em comparação com o espectro de
absorção da porfirina PHOTOGEM® (livre), que teve como banda de máximo de absorção
na região de 367 nm (Banda Soret), um ombro em 397 e bandas Q na região entre 520 –
650 nm (Figura 118.a), o nanoconjugado formado NDD- PHOTOGEM®(L) apresentou um
deslocamento de uma das bandas para o azul (364 nm) e a outra para o vermelho (411
nm), sugerindo agregação.
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Figura 118. Espectros de absorção suspensões aquosas. a) Porfirina PHOTOGEM® (25g/mL). b) NDDPHOTOGEM®(L) (500g/mL) real e deconvolução.

A concentração de PHOTOGEM® no nanoconjugado ([PHOTOGEM®]nanoconjugado)
obtido após a conjugação da porfirina foi estimada, por meio da Equação 7, como sendo de
0,12 g/mL em 500 g/mL do nanoconjugado.
No

nanoconjugado

NDD-PHOTOGEM®(L)

obtido

no

presente

trabalho,

o

deslocamento para o vermelho de aproximadamente 8 nm pode demonstraram uma
agregação do Tipo J que pode estar relacionada às interações entre a porfirina mTHPP e
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os NDs adjacentes, sugerindo uma possível agregação em suspensão, por interações
lineares e também pela ligação covalente do tipo éster formada.
Na análise dos espectros de fluorescência das amostras de NDD-PHOTOGEM®(L) em
água foi identificada emissão de fluorescência após excitação em diferentes comprimentos
de onda (Figura 119.c), sendo que a máxima emissão ocorreu após excitação em 410 nm,
assim como a porfirina PHOTOGEM® livre. Mesmo com a baixa resolução espectral, foi
possível observar que o nanoconjugado formado, mostrou duas bandas de máxima
emissão de fluorescência, uma em torno de 627 nm e outra em 686 nm assim como para a
porfirina livre (616 e 679 nm) (Figura 119.a), porém com deslocamento para o vermelho,
confirmando a agregação. Pode-se afirmar que a fluorescência observada no
nanoconjugado formado se deve ao sucesso da conjugação com o fotossensibilizador, pois
o espectro de fluorescência do material de partida NDD-COOH não mostrou bandas de
emissão (Figura 119.b)
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Figura 119. Espectros de emissão de fluorescência de suspensões aquosas. a) Material de Partida NDDCOOH (100g/mL). b) Porfirina PHOTOGEM® (5g/mL). c) NDD-PHOTOGEM®(L) (500g/mL).
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Para avaliar a possível agregação do NDD- PHOTOGEM®, foi medido o diâmetro
hidrodinâmico da suspensão aquosa de 100 g/mL sendo possível observar que houve
aumento no diâmetro (109 ± 3 nm) (Figura 120) em relação ao material de partida utilizado
para a conjugação, NDD-COOH (94 ± 1nm), apesar de ter ocorrido uma melhora na
polidispersão, pela comparação do cálculo de FWHM das curvas de distribuição de
tamanho de partículas, diminuindo de 45 (NDD-COOH) para 34 (NDD- PHOTOGEM®(L)). O
estreitamento da curva sugere uma maior homogeneidade da suspensão aquosa do
nanoconjugado formado.

Figura 120. Distribuição de tamanho de partículas da suspensão aquosa de NDD-PHOTOGEM®(L) na
concentração de 100g/mL.

O diâmetro (D) e a morfologia dos NDD-PHOTOGEM®(L) foram analisados por MET.
Foi possível perceber que os NDD-PHOTOGEM®(L) estavam bem dispersos (FWHM = 2),
os tamanhos das partículas individuais foram medidos usando o software image J e a curva
de distribuição de tamanho foi obtida por um ajuste gaussiano (Figura 121). Os NDs
apresentaram-se esféricos e uma curva de distribuição estreita indicava NDDPHOTOGEM®(L) de 5 ± 2 nm de diâmetro médio.
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Figura 121. Imagem de MET e histograma de tamanho de NDD-PHOTOGEM®(L).

8.3.3.2

Eficiência de geração de oxigênio singlete (1O2) por método

indireto
A confirmação da geração de oxigênio singlete pelo nanoconjugado NDDPHOTOGEM®(L), foi realizada por reação com sonda DPBF como agente de captura de 1O2,
envolvendo a formação de endoperóxido, em comparação com a referência AM, como
descrita para os outros nanoconjugados. O método também foi seguido pelo monitoramento
da diminuição da intensidade de emissão de fluorescência na região de 484 nm (DBBF)
(Seto et al., 2016), ao invés de medidas de absorbância, devido ao PHOTOGEM®, assim
como o mTHPP e a sonda DPBF apresentarem mesma região de absorção (410 – 425 nm).
A Figura 123 representa a cinética da geração de 1O2 em função do tempo de
iluminação versus intensidade de emissão de fluorescência de DPBF, medidos a 484 nm,
após a reação com o 1O2 gerado pelos fotossensibilizadores. O acompanhamento da
intensidade de emissão de fluorescência emitida pela sonda DBPF após ciclos de irradiação
a 660 nm e excitação em 410 nm, evidenciou diminuição na intensidade em 484 nm com o
aumento do tempo de irradiação das suspensões de PHOTOGEM® (Figura 122.a) e
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também NDD- PHOTOGEM®(L) (Figura 122.b). Também foi possível notar que em todos os
ensaios realizados, a intensidade de emissão de fluorescência dos FSs testados
permaneceu constante ao longo do tempo, indicando que nenhuma reação direta entre o
FS e a sonda DPBF ocorreu.

Figura 122. Espectros de emissão de fluorescência do consumo da sonda DPBF ao longo do tempo pela
geração de oxigênio singlete pelo FS, após diferentes tempos de irradiação a 660 nm seguida de excitação
em 410 nm. a) PHOTOGEM® em água. b) NDD- PHOTOGEM®(L) em água.

A diminuição da intensidade de emissão de fluorescência em função do tempo de
irradiação dos FSs pôde ser ajustada para decaimento de primeira ordem para todos os
casos, assim como foi realizado para o AM, na seção 4.5.2.1 do Capítulo 1. A partir dos
valores de tempo de decaimento (t) para cada ensaio e valores de Abs em 660nm para
cada amostra, foram estimados os rendimento quântico aparente de geração de 1O2 para o
PHOTOGEM® e também para o nanoconjugado NDD- PHOTOGEM®(L), por meio da
Equação 3. Esses valores estão apresentados na Tabela 5.
Tabela 5. Valores dos parâmetros utilizados para os cálculos da eficiência aparente de geração de oxigênio
singlete ().*Valor utilizado como referência seguindo dados da literatura (Bonacin et al., 2009).
Amostra
Azul de Metileno
PHOTOGEM

®

NDD- PHOTOGEM®(L)

t

R2

Abs660

 aparente

5,21

0,996

0,009

0,520*

2,48

0,991

0,003

0,300

3,48

0,996

0,017

1,20

Para a suspensão aquosa do nanoconjugado NDD-PHOTOGEM®(L), o valor
calculado para a eficiência de geração de 1O2 pelo método indireto foi de 1,2. É importante
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ressaltar que as medidas aqui apresentadas não correspondem a valores reais, já que o
método empregado apresenta limitações e não pôde ser devidamente adaptado aos
sistemas em estudo neste trabalho, conforme discutido em detalhes no Capítulo 1 seção
4.5.2.1. Por essa razão, os cálculos mostram um valor aparente maior que 1, o que não
poderia acontecer para o método real. Ainda assim, o valor encontrado foi útil para indicar
que a eficiência do nanoconjugado, NDD-PHOTOGEM®(L), pode ser maior que a eficiência
do FS usado como referência (AM) e portanto a conjugação com NDs pode ser uma
estratégia promissora para aprimorar a eficiência dos FSs em PDT e aPDT pelo aumento
da eficiência de geração de 1O2.

8.3.3.3

Atividade Biológica (NDD- PHOTOGEM®(L))

E. coli foi incubada com 100 g/mL NDD-PHOTOGEM®(L) em condições de escuro e
também com 3 ciclos de irradiação com luz de 660 nm (51 J/cm2). Após 24h de incubação,
foi realizado um ensaio qualitativo, pela semeadura em placas de Petri contendo meio de
cultura sólido, do conteúdo dos poços após incubação de E. coli com NDs e também os
controles negativo e positivo. Após 24h de incubação, os resultados qualitativos mostraram
que tanto na placa submetida à irradiação como na placa na condição escura, já na diluição
de 108 vezes, foi possível visualizar redução no número de colônias, quando comparado
com o controle de crescimento de E. coli (Figura 123.e) nas mesmas condições. Ressaltase que a inibição obtida com o nanoconjugado NDD-PHOTOGEM®(L) mesmo na ausência
de irradiação (Figura 123.b), não é comumente observada com o uso de sistemas
fotossensibilizantes, embora já tenha sido descrito para porfirinas (Bumah et al., 2020;
Afonso et al. 1999) e para o nanoconjugado NDD-mTHPP (ligação covalente via EDC/NHS).
Quando comparadas entre si, a placa submetida à irradiação contendo o conteúdo
dos poços incubados com NDD-PHOTOGEM®(L) (100 g/mL) apresentou evidências de
menores números de colônias, bem como colônias menores, sugerindo que a irradiação
contribuiu para a geração de espécies reativas de oxigênio (ROS) tóxicas para a cultura de
E. coli.
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Figura 123. Efeito inibitório do crescimento de E. coli pela incubação com NDD-PHOTOGEM®(L), após 24 h
de incubação à 37 oC. (A-C: Placas para análise qualitativa do ensaio realizado sem a presença de irradiação.
Na vertical P1, P2 e P3, representam os conteúdos dos poços em triplicata, na horizontal estão representadas
as diluições aplicadas (valor numérico multiplicado pela concentração do poço). a) Controle negativo. b)
Tratamento com suspensão aquosa de 100 g/mL NDD-PHOTOGEM®(L). c) Controle positivo. (D-F): Placas
para análise qualitativa do ensaio realizado com a presença de irradiação (660 nm; 51 J/cm2). a) Controle
negativo. b) Incubação com suspensão aquosa de 100 g/mL de NDD-PHOTOGEM®(L). c) Controle positivo.

Procedimento experimental similar ao realizado para o ensaio com E. coli em
condições de escuro e irradiação (660 nm; 51 J/cm2), foi realizado com novas amostras de
NDD-PHOTOGEM®(L), porém ao invés de irradiar com  dentro da janela terapêutica, a
placa foi submetida à irradiação em luz de  = 365-405 nm. Assim nos ensaios
antibacterianos aqui estudados, após 24 h de incubação das placas testadas no escuro e
também com irradiação por 15 minutos em luz azul, foi realizado um ensaio qualitativo, pela
semeadura em placas de Petri contendo meio de cultura sólido, do conteúdo dos poços
após incubação de E. coli com NDs e também os controles negativo e positivo. Após 24 h
de incubação, os resultados qualitativos mostraram principalmente redução no número de
colônias na placa submetida à irradiação na diluição de 108 vezes, quando comparado com
o controle de crescimento de E. coli (Figura 124.b) nas mesmas condições e também
quando comparado ao ensaio realizado sem a presença da irradiação (Figura 124.d),
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sugerindo que a irradiação pode ter contribuído para a geração de espécies reativas de
oxigênio (ROS) tóxicas para a cultura de E. coli.

Figura 124. Efeito inibitório do crescimento de E. coli pela incubação com NDD-PHOTOGEM®(L), após 24h de
incubação à 37oC. (A-B: Placas para análise qualitativa do ensaio realizado sem a presença de irradiação. Na
vertical P1, P2 e P3, representam os conteúdos dos poços em triplicata, na horizontal estão representadas
as diluições aplicadas (valor numérico multiplicado pela concentração do poço). a) Controle negativo. b)
Incubação com suspensão aquosa de 100g/mL NDD-PHOTOGEM®(L). (C-D): Placas para análise qualitativa
do ensaio realizado com a presença de irradiação (365-405 nm; 61,5 J/cm2). a) Controle negativo. b)
Incubação com suspensão aquosa de 100g/mL de NDD-PHOTOGEM®(L).

O efeito inibitório do crescimento de E. coli na presença do nanoconjugado NDDPHOTOGEM®(L), também foi avaliado por imagens de MEV tanto para as amostras
incubadas com 100 g/mL de nanoconjugado NDD-PHOTOGEM®(L), no escuro, ciclos de
irradiação com luz vermelha de (660 nm; 51 J/cm2) (Figura 125) e também com 1 ciclo de
irradiação com luz azul (365-405 nm; 61,5 J/cm2) (Figura 126).
No ensaio realizado na presença de irradiação com luz vermelha (LED, 660 nm), as
imagens evidenciaram mudanças na morfologia da maioria das bactérias submetidas ao
tratamento já na presença de apenas 1 ciclo de irradiação (Figura 126.f) em comparação
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com a cultura de E. coli sem qualquer tratamento (Figura 126.a). No entanto, nas imagens
obtidas após o tratamento de E. coli com 1, 2 ou 3 ciclos de irradiação (660 nm; 51 J/cm2)
(Figura 125.f,g,h), foram observadas células bacterianas com texturas anormais, com o
surgimento de fragmentos irregulares, presença de depressões, além de um aumento na
forma original do bastão, indicando danos na parede celular e possivelmente danos na
membrana, uma vez que se apresentaram com o aspecto mais murcho. Uma outra
evidência foi o aparecimento de uma biomassa amorfa, sugerindo danos severos na parede
celular após 2 e 3 ciclos de irradiação.
Para o ensaio realizado na presença de luz azul (365-405 nm), resultados
semelhantes puderam ser observados. Na Figura 126.d, células de E. coli com fragmentos
irregulares, presença de depressões e aumento na forma do bastão original foi evidenciado,
sugerindo danos na parede celular.
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Figura 125. Imagens de MEV de E. coli sem a presença dos nanoconjugados (a, b, c, d) e na presença de
NDD-PHOTOGEM®(L) (e, f, g, h). Ensaios realizados na ausência de irradiação (a, e), após 1 ciclo de irradiação
(660 nm; 51 J /cm2) (b, f), após 2 ciclos de irradiação (660 nm; 51 J /cm 2) (c, g) e após 3 ciclos de irradiação
(660 nm; 51 J /cm2) (d, h).

203

Figura 126. Imagens de MEV de E. coli sem a presença dos nanoconjugados (a, b) e na presença de ND DPHOTOGEM®(L) (c, d). Ensaios realizados na ausência de irradiação (a, c) e após 1 ciclo de irradiação (365405 nm; 61,5 J/cm2) (b, d).
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9 DISCUSSÃO
NDs funcionalizados com diferentes grupos

químicos são relatados por

pesquisadores para aplicações em diversas áreas, com destaque para a aplicação
biológica. Dependendo do tipo de grupo funcional presente na superfície dos NDs, podem
atuar como agentes antibacterianos (Wheling et al., 2014), carreadores de drogas (Mochalin
et al., 2013), agente citotóxico para alguns tipos de tumores (Grall et al., 2015), dentre
outras aplicações. Dependendo da origem, tamanho, e tipos de células testadas, podem
haver modificações nas atividades propostas.
No presente trabalho, NDs de detonação puderam ser funcionalizados com grupos
químicos, denominados como “materiais de partida”, que serviram de reagentes para a
conjugação de fotossensibilizadores para aplicação em PDT e aPDT. Apesar de algumas
metodologias já relatadas para a obtenção de grupo carboxilado, terem sido utilizadas no
presente trabalho, a eficiência da carboxilação obtida produziu suspensão aquosa de NDDCOOH com diâmetro de 94 nm, semelhante aos encontrados por Reineck et al. (2017) (72
nm), porém a partir da caracterização de intensidade de emissão de fluorescência, foi
possível notar uma maior pureza estrutural em comparação com resultados já relatados
pelo tratamento com soluções ácidas. NDs funcionalizados com grupo -COOH têm
demostrando ser um “material de partida” eficaz para ser utilizado na obtenção de NDs com
outros tipos de grupos funcionais, como por exemplo, formação de ligações ésteres ou
ligações amida, permitindo por exemplo a imobilização de proteínas na superfície dos NDs.
Outro grupo que demonstra bastante interesse para aplicação biológica é o grupo NH2, que permite ligação com moléculas que transportam grupos carboxilas, como por
exemplo as proteínas, ou mesmo fármacos para serem transportados até células alvo
(Mochalin et al., 2013). Também foi demonstrado (Setyawati et al., 2016) que ND com
superfície aminada induz uma maior infiltração vascular em células tumorais, em
comparação aos NDs contendo outras funcionalidades superficiais (ND-COOH), por um
mecanismo que envolve uma cascata de processos bioquímicos induzidos pelo ND, que
ainda necessita ser melhor compreendido. Assim a obtenção desse grupo se torna um
objeto de pesquisa para que seja possível a utilização direta em ensaios de avaliação da
atividade antitumoral, bem como utilização como material de partida para conjugação com
outros grupos químicos ou moléculas de interesse. No presente trabalho foi obtido ND D206

NH2 a partir de do NDD-COOH por meio de amidação com etilenodiamina, formando ligação
amida e deixando um radical amino livre disponível para reações subsequentes. O sucesso
da reação em apenas 3 h fez com que fosse possível a obtenção de ND conjugado com
etilenodiamina por ligação covalente em um processo rápido. Outra importante vantagem
do método aqui apresentado foi a ausência de ativadores químicos e sem a utilização de
solventes para o processo reacional. Mochalin et al. (2011) obtiveram ND conjugado à
etilenodiamina por um processo que envolvia um período de 48 h, com uso de ativador de
carboxila, o cloreto de tionila (SOCl2) o qual apresenta alta toxicidade.
NDs com superfície hidroxilada também são considerados como “materiais de
partida” adequados para conjugações com biomoléculas, podendo ser obtido por diferentes
metodologias, como por exemplo, redução de carboxila com LiAlH4, BH3, NaH, ou pela
conjugação com outras moléculas por meio de outros tipos de ligações permitindo a
exposição de uma hidroxila livre (Liu et al., 2014). No presente trabalho a conjugação de
etilenoglicol à superfície carboxilada do NDD-COOH, se deu por esterificação de uma das
hidroxilas e deixando a outra hidroxila livre em um período de 2h sem a utilização de
ativadores. O sucesso da funcionalização vai de encontro aos achados por Liu et al. (2014)
que conjugaram etilenoglicol ao ND-COOH, porém com uso de ativador SOCl2 e com um
tempo reacional de 72 h.
NDs funcionalizados com diversos grupos funcionais têm sido extensamente
relatados (Krueger e Lang, 2012; Witlow et al., 2017), porém os tempos reacionais para a
realização dos processos descritos e a frequente utilização de solventes, fizeram com que
os processos descritos no presente trabalho para as funcionalizações fossem considerados
como ponto alto da metodologia desenvolvida. Funcionalizações com diaminas para a
inserção de grupo NH2 na superfície do ND também foram relatadas por por outros
pesquisadores, originando grupo químico adequado para biofuncionalizações. Reineck et
al. (2017) avaliaram o diâmetro hidrodinâmicos de ND funcionalizado com etilenodiamina e
apesar de se mostrarem eficazes na funcionalização de longo período reacional,
apresentaram NDs maiores que 300 nm dispersos em água, cerca de 3 vezes o tamanho
encontrado no presente trabalho. Basiuk et al. (2013) apresentaram em seu trabalho NDs
funcionalizados com 1,12-diaminododecano, 1,5-diaminonaftaleno por meio de reações de
ativação térmica a 170 e 220oC respectivamente em sistema à vácuo por 5h, apesar do
reduzido tempo de reação, porém mais próximo do também apresentado neste trabalho, os
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NDs de tamanhos variando de 10-100 nm medidos por microscopia de força atômica (AFM)
apresentam alta lipofilicidade, diferentemente dos NDs aqui obtidos.
Para os ND hidroxilados, Zheng et al. (2009) obtiveram suspensão aquosa de
menores tamanhos de partículas (50 nm) em relação ao encontrado no presente trabalho
(177nm). Um dos motivos pode estar no fato dos diferentes métodos de obtenção e
consequentemente tipo de grupo na superfície. No trabalho de Reineck et al. (2017), o
grupo carboxílico foi reduzido com LiAlH4 o que permitiu a ligação direta das ligações -OH
na superfície do ND, ao contrário do aqui relatado que a presença do grupo hidroxílico está
na posição terminal da cadeia do etilenoglicol esterificado com o NDD-COOH.
Para comprovar a eficácia das funcionalizações dos NDs “materiais de partida”
obtidos, foi utilizada a técnica de avaliação da intensidade de emissão de fluorescência,
após excitação das suspensões aquosas obtidas, com luz de comprimento de onda
específico. Porém é válido ressaltar que estudos mais detalhados são necessários para a
aplicação desses NDs como sondas de bioimagem e biossensores. A técnica apresentada,
teve por finalidade a caracterização para comprovação da eficácia da funcionalização
realizada, uma vez que os NDs obtidos por detonação geralmente não são fluorescentes
(Turcheniuk e Mochalin, 2017), diferentemente dos NDs obtidos por HPHT, que podem ser
obtidos de maneira a apresentarem defeitos na sua rede cristalina (centro de vacância de
nitrogênio – NV) (Boudou et al., 2009; Boudou et al., 2013). NDs de detonação também
modificados superficialmente (Wang et al., 2013; Smith et al., 2010; Mochalin e Gogotsi,
2009; Baranov et al., 2011; Smith et al., 2009) demonstraram a propriedade de
fluorescência relacionada ao grupos químicos ligados.
A eficiência das funcionalizações iniciais com grupos químicos carboxilado, aminado
e hidroxilado, abriram a possibilidade de funcionalizações subsequentes com grupos de
interesse para aplicação na área biológica. Apesar dos inúmeros estudos sobre o uso de
ND em aplicações biomédicas e diferentes áreas, o uso combinado de ND e FS quase não
tem sido estudado. Alguns poucos resultados com PDT e aPDT utilizando FSs conjugados
aos NDs começaram a ser relatados em 2020. Matshitse et al. (2020) relataram a
conjugação de 2,9(10),16(17),2(24)-tetraquis-(4-piridiloxi) ftalocianato-silício (IV) hidróxido
(Si(OH)2TPPc) (ZnTPPcQ) com ND de detonação por meio de ligação covalente do tipo
éster e avaliou o efeito antitumoral contra células de câncer de mama (MCF7), verificando
a redução da viabilidade celular para 29% após a irradiação com uma concentração de 50
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g/mL do nanoconjugado. Openda et al. (2021), também relataram atividade antibacteriana
de nanoconjugados formados por ND de detonação, com porfirinas, porém também na
presença Ag-NPs em cultura planctônica e em biofilmes de S. aureus, quando irradiados
sob luz de  = 415 nm. A atividade antibacteriana do nanoconjugado utilizado foi atribuída
aos altos rendimentos quânticos de oxigênio singlete, tóxicos para a cultura bacteriana.
Diante desse promissor efeito antibacteriano de nanoconjugados de NDs e FS,
vislumbrou-se a possibilidade de obtenção de NDs conjugados a duas porfirinas (FS)
contendo grupo hidroxilado na estrutura química. Para a conjugação das porfirinas mTHPP
e PHOTOGEM®, optou-se para a realização de reações de esterificação com o ND “material
de partida” carboxilado. Assim foram propostos mecanismos reacionais envolvendo
ativação da carboxila com o uso de carbodiimida (EDC), seguida de NHS para a reação
com mTHPP, além da inovadora proposta, do uso de lipase imobilizada de Candida
antarctica para a catálise da reação de esterificação entre o grupo carboxílico do ND DCOOH com grupo hidroxílico presente tanto na estrutura da porfirina mTHPP quanto na
estrutura do PHOTOGEM®.
O sucesso da utilização de carbodiimida (DCC/NHS) por Matshitse et al. (2019) na
esterificação de ND-COOH com 2,9(10),16(17),2(24)-tetraquis-(4-piridiloxi) ftalocianatosilício (IV) hidróxido (Si(OH)2TPPc) (ZnTPPcQ), demostrou a possibilidade de utilização
dessa metodologia para a obtenção do nanoconjugado aqui produzido. Um vantagem no
processo proposto por este trabalho é que a conjugação foi obtida com apenas 60 minutos
reacionais comparados às 96h no processo de Matshitse et al. (2019). O nanoconjugado
NDD-mTHPP produzido, apresentou suspensão aquosa com menores tamanhos de
partículas (58 nm) em relação ao material de partida NDD-COOH (94 nm), demonstrando
que possivelmente o FS não apresentava-se agregado.
Para as inovadoras reações de obtenção dos nanoconjugados por via enzimática,
utilizando mTHPP ou PHOTOGEM®, a eficácia foi comprovada por FT-IR após 6h
reacionais, o que se demonstra um tempo bastante reduzido, quando comparado ao
processo de Matshitse et al. (2019), mesmo utilizando catálise enzimática que geralmente
apresenta um maior tempo reacional em comparação à catálise química. O NDD-mTHPP(L)
obtido por catálise enzimática, produziu suspensão aquosa com tamanhos de partículas de
137 nm, demonstrando uma possível formação de agregados na presença do
fotossensibilizador, também comprovados pela caracterização por espectroscopia de
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absorção. Resultados semelhantes puderam ser observados para o nanoconjugado
formado com a outra porfirina, NDD-PHOTOGEM®(L), que mostraram suspensões aquosas
de 109 nm também demonstrando uma ligeira agregação, comprovada por espectroscopia
de absorção. É válido ressaltar que a característica de agregação após a conjugação dos
FSs aos NDs também foi observada por Matshitse et al. (2019) e também por Openda et
al. (2020), o que não se demonstrou responsável por afetar a ação em aPDT.
Um fato que deve ser levado em consideração é o tipo de solvente utilizado para a
dispersão dos nanoconjugados formados com FS. O fenômeno de agregação de porfirinas
pode alterar propriedades fotofísicas das mesmas em solução aquosa (Pasternack et al.,
1994). Todas as suspensões de nanoconjugados preparadas e ensaiadas neste trabalho,
eram aquosas, fato que pode justificar à agregação observada pelas diferentes técnicas de
caracterização, mas que não excluem o fato da eficácia das metodologias de
funcionalizações propostas. Com os nanoconjugados obtidos por rota enzimática, também
foi avaliado tamanho de partícula na ausência de solvente, por microscopia eletrônica de
transmissão, obtendo-se os valores de 6 e 5 nm para os nanoconjugados NDD-mTHHP(L) e
NDD-PHOTOGEM®(L), respectivamente, comprovando que a agregação pode ter sido
proporcionada pela dispersão em água.
Estudos futuros com dispersão dos nanoconjugados obtidos em diferentes solventes
poderão ser realizados, com o objetivo de verificação de modificações nos parâmetros
fotofísicos, que não foram tratados neste trabalho.
Com relação à citotoxicidade, NDs apresentam um perfil de toxicidade mais baixo
quando comparados a outros nanomateriais à base de carbono, como óxido de grafeno ou
nanotubos de carbono (Zhang et al., 2012). Porém, como foi discutido no Capítulo 1 deste
trabalho, vários fatores devem ser considerados e investigados antes dos NDs serem
aplicados em terapia clínica, incluindo a possível toxicidade induzida por suas propriedades
físicas e químicas, como por exemplo, a química da superfície ou o tamanho dos NDs.
Keremidaska et al. (2014) verificaram que NDs de detonação que passaram por processo
de purificação com ácidos e apresentavam tamanhos de 100-200 nm, não provocaram
resposta tóxica às células de osteossarcoma de rato e células-tronco mesenquimais
primárias de rato (Keremidarska et al., 2014). Os NDs tratados com ácidos no presente
trabalho (NDD-COOH), de tamanho semelhante (94 nm) ao encontrado por Keremidarska
et al. (2014), não demonstraram citotoxicidade às células MEF, induzindo 91% de
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viabilidade após incubação com 100 g/mL. ND com superfície aminada também utilizado
no tratamento de células MEF nas mesmas condições experimentais, também se
mostraram não citotóxicos (97% de viabilidade). Já para a linhagem de melanoma (B16F10Nex2), as amostras de NDD-COOH e NDD-NH2 testadas nas concentrações de 100 e 200
g/mL, não demonstraram diferença significativa entre si, ficando em torno de 80% de
viabilidade, mas demonstraram diferença de cerca de 20% de redução na viabilidade em
comparação com o controle sem a presença de amostras. Diferentemente dos resultados
encontrados por Setyawati et al. (2015), que demonstraram um maior efeito antitumoral de
ND-NH2 em células endoteliais microvasculares dérmicas humanas primárias, não foi
observada diferença na citotoxicidade às células B16F10-Nex2 por diferentes grupos
funcionais e nem dependente da concentração.
Também foi avaliada a citotoxicidade do nanoconjugado NDD-mTHPP obtido por
rota de transesterificação química via EDC/NHS utilizando células MEF na presença e
ausência de irradiação de luz (660 nm; 51 J/cm2). Quando as células foram incubadas com
100 g/mL do nanoconjugado, foi possível observar uma viabilidade de 78% sem a
presença de irradiação, demonstrando-se não citotóxica nas condições testadas, porém na
presença de irradiação, o valor de viabilidade ficou em torno de 56%. É válido ressaltar que
o valor da viabilidade para as células MEF sem NDs, porém irradiadas nas mesmas
condições, a viabilidade não passou de 76%, o que mostra que a baixa viabilidade das
células incubadas com NDD-mTHPP na presença de irradiação foi resultado da
fotoatividade do mTHPP. Outro fato a considerar é que agregados de NDD-mTHPP foram
observados quando estão na presença de meio de cultura DMEM, comprometendo a
estabilidade coloidal da suspensão do nanoconjugado. NDs de cerca de 100 nm em
concentração de 100 g/mL, podem apresentar-se cobertos pela bicamada lipídica, sendo
incorporados à membrana, sem que causem a formação de poros, apresentando-se menos
citotóxicos. A fotoatividade de nanoconjugados baseados em ND também já foi abordada
por Matshitse et al. (2020). A citotoxicidade do ND conjugado com (2,9,16,23-tetraquis [4(N-metilpiridiloxi)] - ftalocianina (ZnTPPcQ) em 50 g/mL foi avaliada contra células de
câncer de mama MCF-7. Os autores também avaliaram a citotoxicidade do material de
partida antes da conjugação. Surpreendentemente, embora o nanoconjugado e o ND de
partida não terem demonstrado nenhuma citotoxicidade na ausência de irradiação, quando
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as células foram irradiadas com luz de 660nm (51 J/cm2), não apenas o nanoconjugado,
mas também o ND de partida mostraram intensa fotoatividade.
Com relação aos ensaios de avaliação da atividade antibacteriana, resultados
semelhantes aos observados para as células MEF foram encontrados, utilizando o
nanoconjugado NDD-mTHPP. Isso já era de se esperar, uma vez que embora a interação
com membranas celulares e a parede bacteriana possam se diferir, o mecanismo de ação
do FS (mTHPP) irradiado, por meio da geração de ROS pode danificar ambos os tipos de
células, o que faz com que sejam candidados a aplicações não apenas em PDT mas
também em aPDT. Ensaio realizado com 100 g/mL de NDD-mTHPP mostrou uma
atividade antibacteriana na fase inicial de crescimento de E. coli. Após 2h de incubação foi
possível observar uma inibição de 42% no crescimento de E. coli na ausência de irradiação
e 56% na presença de irradiação. Também foi utilizado no experimento, um controle com
mesma concentração de ampicilina, sendo que a atividade inibitória na presença de
ampicilina apresentou-se menor (26%) nas mesmas 2h, sendo que só se demonstrou mais
eficiente após 7h de incubação, quando a atividade inibitória foi de 65% contra os 33% de
inibição do NDD-mTHPP, o que demonstra diferenças no mecanismo de ação de cada
agente inibidor do crescimento. A ampicilina se caracteriza por atuar na inibição da síntese
da parede bacteriana, já o NDD-mTHPP pode ter promovido a inibição no crescimento
bacteriano pela geração de ROS sob irradiação. A diminuição da atividade de inibição do
crescimento bacteriano após 2h, pode ser consequência da desativação do ROS, fazendo
com que as bactérias ainda restantes no meio, apresentem a propriedade de recuperação,
mas que talvez poderia ser evitada caso ocorressem mais ciclos de irradiação após as 2h
de incubação, a fim de manter as ROS ativas em níveis adequados para evitar a
recuperação da cultura bacteriana.
A atividade ideal do NDD-mTHPP demonstrada para a fase inicial do crescimento
de E. coli, pode ser uma vantagem deste sistema em relação aos agentes antibacterianos
convencionais, já que o crescimento bacteriano poderia ser controlado antes do
desenvolvimento de uma doença infecciosa.
Muito provavelmente a atividade antibacteriana do NDD-mTHPP poderia ser
comprometida na presença de uma maior densidade bacteriana, pois as bactérias podem
alterar a composição do meio durante seu crescimento, devido à excreção de íons e
metabólitos que podem reduzir a fotoatividade da porfirina, já que determinados íons
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metálicos podem formar complexos com porfirinas (Manka et al., 1990; Ungordu, 2020;
Webb).
Os resultados antibacterianos encontrados para o nanoconjugado NDD-mTHPP
estão alinhados aos relatados por Openda et al. (2020), que realizaram conjugação não
covalente de NDs com metalo-ftalocianinas e observaram atividade inibitória do
crescimento de S. aureus utilizando uma concentração de 10 g/mL, porém com uma dose
muito maior de irradiação (943 J /cm2) do que a utilizada neste trabalho (51 J/cm2), no
entanto o fato que deve ser ressaltado é que devido à conjugação, no trabalho dos autores
em questão, ter sido realizada por adsorção e não por ligação covalente, ficaria difícil
afirmar se a atividade inibitória foi resultado do nanoconjugado ou da fitalocianina livre.
Para os nanoconjugados obtidos por via enzimática, NDD-mTHPP(L) e NDDPHOTOGEM®(L), foram realizados ensaios antibacterianos na presença de E. coli, por meio
de semeadura em placas de Petri dos conteúdos dos poços após incubação com as
amostras dos NDs por 24h, sem a realização da leitura de DO600. Para ambos os
nanoconjugados, foram testadas irradiações sob luz de 660 nm (vermelha) e 400 nm (azul).
Foi possível observar que em todos os ensaios realizados com os dois tipos de
nanoconjugados, NDD-mTHPP(L) e NDD-PHOTOGEM®(L), na concentração de 100 g/mL
na presença de irradiação com luz vermelha e luz azul se mostraram aparentemente mais
eficazes em relação aos ensaios realizados sem a presença de irradiação, demostrando,
assim como foi relatado para o ensaio realizado com o nanoconjugado NDD-mTHPP, que a
irradiação pode ter contribuído para a geração de ROS culminando na inibição do
crescimento de E. coli, que também foi comprovada pelas imagens de MEV obtidas após
os tratamentos, evidenciando modificações morfológicas na parede bacteria da E. coli.
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A versatilidade da química superficial do NDD pôde ser comprovada no presente
trabalho por meio da realização funcionalizações com diferentes grupos químicos, variando
desde grupos denominados “materiais de partida” (carboxilado, aminado e hidroxilado) até
funcionalização por conjugação covalente com FS para aplicação em PDT e aPDT.
Apesar dos diversos trabalhos

encontrados na literatura relacionados à

funcionalização com os grupos “materiais de partida”, a metodologia aqui proposta
apresentou vantagens de redução do tempo reacional além de diminuição do número de
etapas necessárias para a obtenção do produto desejado, o que faz com que o processo
esteja alinhado com os princípios da Química Verde (Green Chemistry).
As suspensões aquosas dos NDs “materiais de partida” apresentaram-se
homogêneas e com diâmetro hidrodinâmico alinhado aos valores relatados na literatura. O
tratamento com ácido provou ser uma ferramenta de sucesso na remoção de conteúdo não
diamante, além de promover a oxidação dos grupos superficiais. Os ensaios in vitro
realizados com células MEF mostraram que os NDs obtidos pelas metodologias propostas,
não apresentaram citotoxicidade na concentração testada.
Foi possível demonstrar o sucesso das conjugações por meio de ligação covalente
do tipo éster, do NDD-COOH obtido previamente com 2 diferentes tipos de FSs (porfirinas),
utilizando rota de funcionalização química e também enzimática. A eficácia das
metodologias propostas foram comprovadas por meio de diferentes caracterizações fisicoquímicas.
O nanoconjugado NDD-mTHPP obtido pela esterificação por meio do uso de
EDC/NHS não apresentou citotoxicidade significativa contra células MEF mas foi possível
notar inibição significativa no crescimento bacteriano (E. coli) nas primeiras 2h, após
irradiação (660 nm; 51 J/cm2). Após esse período ocorreu uma diminuição da atividade de
inibição do crescimento bacteriano possivelmente em decorrência da desativação do ROS,
fazendo com que as bactérias ainda restantes no meio, apresentassem a propriedade de
recuperação. Como perspectiva, espera-se que ciclos adicionais de irradiação após as 2h
de incubação aumente a atividade antibacteriana.
Nanoconjugados foram obtidos também a partir da inovadora proposta de
utilização de catálise enzimática para promover a formação de ligação covalente do tipo
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éster entre o NDD-COOH e as porfirinas mTHPP e PHOTOGEM®. A comprovação da
eficácia da metodologia proposta foi confirmada por meio de caracterizações fisicoquímicas. Esses nanoconjugados foram avaliados qualitativamente em relação à inibição
do crescimento de E. coli. Resultados promissores foram obtidos mas ainda são
necessários dados quantitativos para dimensionar a eficiência de inibição do crescimento
bacteriano e então comprovar o potencial desses materiais em aplicações médicas e
preparo de materiais/superfícies estéreis. Notavelmente, as técnicas apresentadas neste
capítulo podem direcionar pesquisas no estudo de mecanismos de inibição de crescimento
bacteriano pelo uso de nanopartículas.
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O presente trabalho visou a obtenção de NDs com atividade antimicrobiana e/ou
antitumoral por meio de funcionalizações de superfície tanto de NDCVD quanto de NDD.
Diferentes funcionalizações superficiais foram exploradas a fim de modular as interações
celulares além de promover a conjugação com moléculas bioativas. Foi comprovado neste
trabalho que as modificações químicas podem aprimorar as aplicações biomédicas dos ND
podendo promover efeito antitumoral e antimicrobiano. Espera-se também que os
resultados aqui encontrados possam ser úteis para futuros trabalhos na área de
desenvolvimento de compósitos uma vez que os ND podem ser aplicados como reforço
para melhoria de propriedades desses materiais, como por exemplo maior rigidez e
resistência à corrosão. Nesse caso, a modificação superficial dos NDs deve ser um ponto
chave para garantir a melhor interação com a matriz em um compósito.
A metodologia de obtenção de ND relatada, utilizando cavitação ultrassônica
apresentou como principais vantagens a praticidade, NDCVD de baixo diâmetro, com
distribuição estreita de tamanho nas suspensões coloidais aquosas. NDCVD obtidos também
apresentaram potencial para a modificação superficial por meio de funcionalizações com
diferentes grupos químicos. Além disso, a metodologia encontrada foi de baixo custo, uma
vez que o material de partida foi sobra de filmes de diamante CVD de reatores industriais.
Como limitação, pode ser mencionada a baixa recuperação mássica após o processo
cavitacional em meio aquoso, dificultando a realização de etapas subsequentes de
funcionalização por ligação química covalente com FS. No entanto, como perspectiva deste
trabalho é válido ressaltar que o método de obtenção de NDCVD desenvolvido, poderá ser
realizados na presença de outros tipos de solventes, já adequados ao meio reacional
específico para funcionalizações químicas subsequentes, diminuindo assim perdas na
recuperação da massa final obtida.
Para aplicações que requerem grupos químicos funcionais, este trabalho
demonstrou a utilidade dos NDD, originados a partir de detonação que apresenta uma rica
química superficial polifuncionalizada. Também foi demonstrada uma metodologia rápida,
limpa e inovadora para obter NDs com origem da detonação de explosivos, funcionalizados
com grupos químicos que são “materiais de partida” importantes para o desenvolvimento
de reações químicas subsequentes, apresentando baixo diâmetro hidrodinâmico e
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distribuição estreita de tamanho. As funcionalizações geraram materiais fluorescentes que
podem ser úteis para aplicação em sensores e biomarcadores. Além disso, foi realizada a
funcionalização por ligação covalente com FS gerando nanoconjugados tanto por via
química quanto por via enzimática. A funcionalização por ligação covalente pode garantir
maior estabilidade ao conjugado ND-FS, evitando a liberação do FS no meio biológico,
diminuindo os efeitos tóxicos da molécula.
A inovação deste trabalho está no fato de os NDs, mesmo que de diferentes origens
e com diferentes potenciais bioativos, apresentaram redução na taxa de sobrevivência de
células tumorais da linhagem de melanoma metastático, não foram citotóxicos às células
de fibroblasto embrionário murino e demonstraram ação antibacteriana
Os resultados demonstraram um foco promissor para linhas de pesquisas na área
de funcionalização superficial de NDs para a conjugação com FS como uma estratégia para
aplicação em aPDT, após irradiação com luz de dose adequada, podendo apresentar
menor efeito colateral e ainda assim garantir a fotoatividade já que as ROS geradas,
incluindo o 1O2, poderiam ser gerados e então se difundirem para promover a morte celular.
Espera-se que os nanoconjugados aqui obtidos promovam efetiva ação
antimicrobiana não apenas contra E. coli, mas também contra outras cepas de
microrganismos. Os estudos aqui realizados proporcionaram também evidências úteis para
a elucidação de mecanismos de inibição de crescimento bacteriano por uso de NDs, outra
área promissora de pesquisa.
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