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Resumo 

 

Embora a terapia fotodinâmica do câncer seja continuamente aprimorada, sua 

eficiência ainda assim é limitada já que grande parte dos fotossensibilizadores 

utilizados sofrem agregação e/ou desativação por ação de biomoléculas presentes no 

organismo. Nesse sentido, a associação dos fotossensibilizadores a nanopartículas 

pode ser uma ferramenta promissora para superar essas limitações, proporcionando 

a modulação da fluorescência dos fotossensibilizadores, além de aumentar sua 

seletividade tumoral e consequentemente sua fotoatividade. Sendo assim, nesta tese 

foram investigadas as propriedades fotofísicas, fotoquímicas e a citotoxicidade de 

nanopartículas metálicas e bimetálicas com diferentes fotossensibilizadores. Dentre 

as plataformas investigadas, os sistemas de nanopartículas de ouro e nanopartículas 

de ouro-platina conjugadas com clorina-SH demonstraram ser os mais promissores. 

Os resultados mostraram que ambas as plataformas promoveram a solubilidade da 

clorina-SH em água, sendo uma propriedade importante em aplicações biológicas. 

Apesar do aumento da fotoatividade promovido por ambas as nanopartículas em 

comparação com a clorina-SH em solução, as NPs de ouro-platina conjugadas com 

clorina-SH se mostraram como uma plataforma mais adequada para aplicação da 

terapia fotodinâmica, pois foi observada menor citotoxicidade na ausência de 

irradiação, além de maior geração de oxigênio singlete e maior internalização celular 

em comparação com as nanopartículas de ouro conjugadas com clorina-SH. É 

importante destacar que este é o primeiro trabalho relatando o aumento da 

fotoatividade de um fotossensibilizador por meio de sua conjugação com as 

nanopartículas de ouro-platina. 

Palavras-chave: Terapia fotodinâmica, nanopartículas metálicas, nanopartículas 

bimetálicas, fotossensibilizadores 
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Abstract 

 

Although photodynamic therapy of cancer had been continually improved, its 

efficiency is still limited by the susceptibility of most part of the photosensitizers to 

aggregate and to be deactivated by biomolecules. In this sense, the association of 

photosensitizers with nanoparticles can be a promising tool to overcome these 

limitations, providing the modulation of photosensitizer fluorescence, in addition to 

increasing their tumor selectivity and consequently their photoactivity. Therefore, in 

this thesis, the photophysical and photochemical properties and the cytotoxicity of 

metallic and bimetallic nanoparticles with different photosensitizers were investigated. 

Among the platforms investigated, the nanosystems composed of chlorin modified with 

thiol group conjugated to gold and gold-platinum nanoparticles proved to be the most 

promising. The results showed that both platforms promoted the solubility of chlorin in 

water, being an important property in biological applications. Despite both 

nanoparticles had promoted the increased photoactivity compared with chlorin in 

solution, gold-platinum nanoparticles conjugated with chlorin showed to be a more 

suitable platform for PDT application, since it showed lower cytotoxicity in the absence 

of irradiation, in addition to higher generation of singlet oxygen and higher cellular 

internalization compared with gold nanoparticles conjugated with chlorin. It is important 

to highlight that this is the first work reporting the increase in the photosensitizer 

photoactivity by its conjugation with gold-platinum nanoparticles. 

 

Keywords: Photodynamic therapy, metallic nanoparticles, bimetallic nanoparticles, 

photosensitizers 
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1. INTRODUÇÃO 

 

Dentre as terapias alternativas à quimioterapia tradicional, há o destaque para 

a Terapia Fotodinâmica, ou PDT (do inglês, Photodynamic Therapy), que por ser 

relativamente mais seletiva, possui grande potencial clínico para tratamento do câncer 

[1, 2]. A PDT é um tratamento minimamente invasivo, que envolve a utilização de um 

fotossensibilizador (FS) que é irradiado com um comprimento de onda (λ) específico 

na presença de oxigênio [3]. Várias reações químicas são desencadeadas quando o 

FS absorve a luz irradiada, formando espécies reativas de oxigênio (ROS) altamente 

tóxicas, que causam danos irreversíveis nas células [4]. Para a PDT ser de fato efetiva, 

o FS escolhido deve ser altamente tóxico após irradiado, e ao mesmo tempo possuir 

mínima toxicidade no escuro, para se reduzir os efeitos colaterais da terapia. Apesar 

das vantagens da PDT, a sua eficiência pode ser comprometida devido a facilidade 

de agregação e/ou desativação do FS em meio biológico, levando a uma diminuição 

de sua fotoatividade.  

Nesse sentido, o uso de nanopartículas (NPs) em combinação com a PDT pode 

ser uma ótima alternativa a fim de se superar as limitações encontradas. Além de 

evitar a agregação dos FS e impedir sua desativação, NPs pequenas (menores do 

que 100 nm) tendem naturalmente a se acumular em tecidos tumorais devido ao efeito 

EPR (do inglês, Enhanced Permeability and Retention). Por causa desse efeito, as 

NPs podem apresentar maior tempo de circulação sanguínea, reduzindo os efeitos 

colaterais provenientes da terapia e permitindo o tratamento como doses menores de 

FS [5]. Neste sentido, a utilização das NPs de ouro (AuNPs) na PDT pode ser uma 

ótima abordagem, já que apresentam propriedades ópticas excepcionais e elevada 

estabilidade coloidal, conseguida a partir da manipulação da sua morfologia e 

tamanho. Além disso, por causa do efeito de ressonância plasmônica, é observado 

um acoplamento mais efetivo de moléculas na superfície dessa NPs, como no caso 

dos FS, levando a um aumento na atividade terapêutica do sistema [5]. Uma outra 

abordagem interessante é a utilização de NPs bimetálicas, dentre elas as NPs de 

ouro-platina (AuPtNPs). Devido à interação entre os elétrons livres dos metais, é 

observado um aumento no efeito da ressonância plasmônica dessas NPs quando 

comparadas com as NPs monometálicas, além de melhorias nas suas propriedades 
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óticas [6], alcançadas devido ao efeito sinérgico dos metais individuais. Por isso, essas 

NPs também se mostram ótimas candidatas para aplicação na PDT.  

Diante deste contexto, aumentou consideravelmente a quantidade de 

publicações que abordam a utilização de NPs na PDT. Neste sentido, é válido 

destacar a contribuição cientifica do grupo de Nanomateriais e Nanotoxicologia da 

UNIFESP (Campus SJC). O grupo deu início as suas atividades em 2011, e desde 

então atua em quatro principais frentes de estudo: (i) Desenvolvimento de 

nanomateriais, (ii) efeitos tóxicos de nanomateriais, (iii) interação de nanomateriais 

com membrana e biomoléculas, e (iv) produção e funcionalização de nanoestruturas. 

Grande parte dos estudos conduzidos possuem aplicação na área da saúde, como 

por exemplo na detecção e tratamento de doenças. Desde 2016, muitas colaborações 

nacionais e internacionais foram feitas com o intuito de se estudar o efeito advindo da 

conjugação de NPs e moléculas fotoativas na PDT. Dessa forma, aliados à 

experiência do nosso grupo de pesquisa, foram conduzidos diversos estudos dos 

quais foram obtidos resultados bastante promissores acerca do uso de NPs aplicadas 

na área da saúde, sendo publicados em revistas de alto impacto na comunidade 

científica [7-14]. 

 

 

1.1. Objetivo 

 

Esta tese de doutorado tem como objetivo principal sintetizar AuNPs e AuPtNPs 

e investigar as propriedades físico-químicas, fotofísicas, fotoquímicas e resposta in 

vitro dessas NPs antes e após a conjugação com FS usando diferentes métodos de 

funcionalização. 

As NPs fotossensibilizadoras serão avaliadas em termos de: 

• Distribuição de tamanho, tamanho médio e morfologia 

• Estabilidade coloidal  

• Conjugação das NPs com FS 

• Fotoestabilidade 

• Modulação da fluorescência após etapa de conjugação com os FS 
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• Detecção e rendimento de geração de oxigênio singlete 

• Detecção do estado triplete do FS 

• Geração intracelular de ROS na ausência e presença de irradiação 

• Citotoxicidade na ausência e presença de irradiação 

• Tipo de morte celular 
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2. REVISÃO DA LITERATURA 

 

O uso de NPs como carreadores de drogas surgiu como uma alternativa 

promissora para o tratamento de diversas doenças, como o câncer. A combinação de 

NPs com FS proporciona uma melhora na eficiência terapêutica dessas moléculas, 

aumentando a seletividade tumoral e diminuindo os efeitos colaterais do tratamento. 

Os tópicos mais importantes que dizem respeito a este trabalho serão discutidos nas 

próximas seções. 

 

2.1. Terapia fotodinâmica do câncer 

 

Atualmente, a quimioterapia é o tratamento mais indicado para os casos mais 

graves de câncer. Apesar da eficácia em matar células tumorais, os agentes 

quimioterápicos não são seletivos e afetam células saudáveis, causando muitos 

efeitos colaterais. A biodistribuição desses fármacos compromete a concentração 

efetiva do fármaco no tecido tumoral, não sendo suficiente para interromper a 

proliferação das células tumorais. Nesse sentido, a PDT é um procedimento 

minimamente invasivo usado para tratar várias doenças, incluindo o câncer. A PDT 

envolve a ativação local de um FS por irradiação de luz na presença de oxigênio 

molecular, desencadeando uma série de reações fotoquímicas que causam a morte 

celular [1, 2]. Após a fotoativação, o FS absorve energia do estado fundamental para 

um estado excitado. Devido à sua instabilidade, o estado excitado de vida curta pode 

sofrer um decaimento radiativo, que é a fluorescência, ou pode sofrer um cruzamento 

intersistema por um decaimento não radiativo, resultando em um estado triplete mais 

estável (3FS*). A partir do 3FS*, duas vias fotoquímicas diferentes são acionadas 

(Figura 1). No tipo I, há transferência de elétrons do 3FS* para biomoléculas, iniciando 

reações em cadeia de radicais. Em contrapartida, o tipo II envolve a transferência de 

energia do 3FS* para o oxigênio molecular, resultando na formação de oxigênio 

singlete (1O2), que é extremamente eletrofílico [2]. 
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Fonte: Autor. 

Figura 1. Vias fotoquímicas desencadeadas após a ativação do FS. 

 

Comparado à quimioterapia tradicional, o tratamento do câncer baseado em 

PDT apresenta maior seletividade tumoral, boa relação custo-benefício e efeitos 

colaterais menos intensos durante o tratamento [3]. Essa seletividade envolve vários 

mecanismos de destruição de células tumorais. As ROS geradas pela PDT podem 

mediar diretamente a morte de células tumorais, mas também podem danificar a 

vasculatura tumoral e ativar a resposta imune contra essas células tumorais [1]. Além 

disso, a eficiência da PDT pode ser melhorada escolhendo um FS com características 

intrínsecas mais adequadas, como estrutura molecular, carga superficial e 

solubilidade [4]. No entanto, o dano ao tecido saudável ainda é uma preocupação 

fundamental, uma vez que muitos dos FS usados clinicamente mostram seletividade 

tumoral limitada após ativação pela luz visível. Nesse contexto, o uso de luz de 

comprimento de onda longo (650-900 nm) aumenta significativamente a ativação do 

FS após a penetração em profundidade no tecido tumoral durante o tratamento com 

PDT [5]. O azul de metileno (MB) e a clorina são potenciais FS de segunda geração, 

com forte absorção na região vermelha do espectro de luz. Portanto, tanto o MB 

quanto a clorina podem ser ativados com irradiação a laser de comprimento de onda 

longo (660-670 nm), que tem penetração mais profunda no tecido do que a luz usada 

para fotoativar o FS de primeira geração [5, 6]. 

 



7 

 

2.2. NPs fotossensibilizadoras 

 

Assim como a maioria dos FS, a clorina é altamente hidrofóbica, o que limita 

sua solubilidade em fluidos biológicos e, consequentemente, sua biodistribuição.  A 

eficácia da PDT também é comprometida pela diminuição da fotoatividade de grande 

parte dos FS, devido a agregação que ocorre quando usados em sua forma livre. 

Nesse sentido, a conjugação de FS a NPs tem sido uma estratégia amplamente 

utilizada para superar as desvantagens dos FS atualmente disponíveis. O uso de NPs 

na PDT pode melhorar a hidrossolubilidade do FS, aumentar o tempo de circulação 

do FS, bem como evitar a agregação e a desativação do FS por biomoléculas no corpo 

[15]. As NPs também trazem a vantagem de melhorar o direcionamento dos FS até os 

tecidos doentes devido ao efeito EPR, que é conhecido por fornecer o acúmulo 

passivo de NPs nos tecidos tumorais [16]. O efeito EPR aproveita o tamanho único das 

NPs e explora as anormalidades do tecido tumoral. As paredes capilares irregulares 

e a drenagem linfática deficiente facilitam o acúmulo de NPs e fornecem uma 

estratégia interessante para aumentar a eficiência da PDT. Além disso, NPs menores 

que 100 nm apresentam um longo tempo de circulação e não são facilmente 

eliminadas das delimitações do tecido uma vez que penetram no tecido tumoral [17]. 

As propriedades físicas das NPs, como tamanho, hidrofobicidade e carga superficial, 

também desempenham um papel importante no escape da opsonização pelo sistema 

reticuloendotelial (do inglês, Reticuloendothelial System - RES) e sistema fagocitário 

mononuclear (do inglês, Mononuclear Phagocytic System - MPS). Assim, a 

modificação na superfície das NPs pode afetar sua captação pelo RES e prolongar 

seu tempo de circulação nos vasos sanguíneos [18]. Dessa forma, os efeitos 

terapêuticos do tratamento de câncer baseado em PDT podem ser melhorados não 

apenas pela escolha do FS mas também devido ao direcionamento passivo das NPs. 

A utilização de NPs como sistema de liberação controlada de FS também pode 

ser uma estratégia interessante para promover o direcionamento subcelular. O 

acúmulo de FS em organelas específicas tem sido apontado como uma forma de se 

modular o mecanismo de morte celular, além de otimizar a eficácia da PDT [19-21]. Por 

isso, tendo em vista o grande potencial e os resultados promissores dessa terapia no 

tratamento do câncer, a relação entre os mecanismos de morte celular e a PDT tem 

sido extensivamente investigados nos últimos anos [20-26]. 
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Após a fotoativação dos FS, diferentes mecanismos de morte celular podem 

ser desencadeados, sendo elas a apoptose, necrose e autofagia. É válido ressaltar 

que mais de um mecanismo pode ser desencadeado ao mesmo tempo, dependendo 

da estrutura química e concentração do FS, dose de irradiação, tipo de célula e da 

citolocalização do FS [19, 20, 22]. Por esse motivo, o uso de um protocolo combinado 

envolvendo FS e NPs pode proporcionar o aumento na atividade dos FS por meio do 

seu direcionamento subcelular simultâneo nas mitocôndrias, lisossomos e retículo 

endoplasmático. Após a fotoativação dos FS, inúmeras vias de sinalização são 

desencadeadas e podem promover a morte celular ou até mesmo mediar as vias de 

reparo e tolerância ao dano [19, 21, 23, 24]. Alguns estudos já demonstraram a relação as 

doses de irradiação utilizadas na PDT e os mecanismos de morte celular. Segundo 

Korbelik e colaboradores, quando o dano causado ao DNA é intermediário, a apoptose 

é favorecida. Em contrapartida, quando o dano é muito extenso, as células têm seu 

suprimento energético esgotado, o que as leva à necrose [25]. Além de promover a 

morte, a PDT também pode estimular a sobrevivência celular, já que tanto a apoptose 

quanto a autofagia são concorrentes nas células. Segundo alguns pesquisadores, 

dependendo da linhagem celular e do tipo e concentração de FS, a autofagia é 

desencadeada e pode promover o reparo celular, ou mesmo levar as células à morte, 

quando são utilizadas baixas doses de PDT [26]. Por outro lado, por compartilharem de 

um meio de sinalização central, a apoptose também pode ser promovida, dependendo 

ou não da ação das caspases [26].  

 

 

2.3. NPs metálicas e bimetálicas 

 

Vários sistemas de NPs foram desenvolvidos para serem usados em PDT após 

conjugação com FS. Para esta aplicação, podem ser mencionados as NPs 

poliméricas, lipossomos, micelas e NPs metálicas [15, 16, 27, 28]. Entre todos esses 

nanossistemas, as AuNPs possuem um alto potencial para PDT devido à sua alta 

estabilidade, fácil preparação, além de propriedades ópticas ajustáveis, adaptando 

seu tamanho e forma [27]. Devido à sua forte absorção de luz no comprimento de onda 

de ressonância plasmônica, o uso de AuNPs proporciona acoplamento eletrônico dos 

FS com o efeito plasmônico das NPs, levando a um aumento em sua atividade 
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terapêutica [15, 29]. Outro efeito interessante que pode ser alcançado com as NPs 

metálicas é a modulação de fluorescência do FS. Alguns autores relataram o aumento 

da fluorescência como resultado da transferência parcial de energia do FS excitado 

para as NPs metálicas [30-32]. Existem alguns fatores que podem direcionar esse efeito 

nas propriedades fotofísicas e fotoquímicas dos FS, como o tamanho e composição 

das NPs, e a distância entre a superfície das NPs e o FS. A concentração de NPs 

metálicas também foi apontada como sendo um fator-chave na modulação da 

fluorescência dos FS. De acordo com Sakamoto e colaboradores, tanto o aumento da 

fluorescência quanto a sua supressão pode ser observado com diferentes 

concentrações de AuNPs [32]. Apesar das excelentes propriedades mencionadas, 

existem conclusões conflitantes sobre a toxicidade das NPs metálicas [33]. Enquanto 

alguns pesquisadores descobriram um efeito não tóxico das AuNPs [29, 34], outros 

estudos relataram uma alta toxicidade das AuNPs sob condições experimentais 

específicas [34-37]. 

As NPs bimetálicas surgiram como uma alternativa às NPs metálicas, uma vez 

que exibem propriedades diferenciadas devido à interação eletrônica aumentada 

existente entre os metais individuais. Além disso, alguns autores relataram uma menor 

toxicidade in vitro e maior atividade catalítica e antimicrobiana das NPs bimetálicas 

quando comparadas às NPs metálicas [38, 39]. A composição das NPs bimetálicas 

desempenha um papel importante no ajuste das propriedades ópticas e 

consequentemente na eficiência da terapia baseada em NPs [40, 41]. A partir da 

combinação desses dois metais, diferentes estruturas podem ser alcançadas, 

afetando as propriedades finais das NPs, sendo elas divididas em dois grupos 

principais: estruturas core-shell e ligas. As subcategorias podem ser alcançadas de 

acordo com a organização de seus componentes metálicos, conforme mostrado na 

Figura 2 [40]. As NPs bimetálicas de metais nobres, como as AuPtNPs, exibem uma 

ressonância plasmônica pronunciada devido à forte interação de elétrons livres de 

ambos os componentes metálicos [42]. Além disso, essas NPs não apresentam apenas 

uma combinação das propriedades, mas mostram um efeito sinérgico dos metais 

individuais, com propriedades marcantes e diferentes daquelas apresentadas pelas 

NPs metálicas [40].  
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Fonte: Srinoi et al (2018). 

Figura 2. Tipos de NPs bimetálicas com relação a sua estrutura: (a) liga, (b) intermetálica, (c) 

subclusters, (d) core-shell, (e) shell-core-shell, e (f) múltiplos materiais no núcleo com um 

único material envolvendo-o. 
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3. METODOLOGIA DA PESQUISA 

 

Nesta tese, será desenvolvida uma pesquisa descritiva experimental com o 

intuito de otimizar e validar um novo sistema baseado na conjugação de NPs e FS 

para aplicação na PDT do câncer. Para isso, a interação entre as NPs e os FS será 

investigada em três principais etapas: (i) otimização dos parâmetros de conjugação 

das NPs com os FS, (ii) avaliação das propriedades dos sistemas NPs + FS e (iii) 

validação do sistema otimizado para aplicação na PDT. Desta forma, será possível 

evidenciar os efeitos causados a partir da conjugação de diferentes NPs e FS nas 

propriedades finais do sistema. Além disso, será possível definir uma combinação de 

parâmetros ideal visando melhorias no processo de conjugação, gerando NPs mais 

estáveis e com repercussões positivas na sua resposta in vitro.  

 

3.1. Delineamento experimental 

 

Nesta tese de doutorado, foram estudados novos sistemas baseados na 

conjugação de NPs e FS, para aplicação na PDT do câncer. Os resultados obtidos 

foram comparados para cada grupo amostral e, quando possível, algumas 

propriedades do sistema nanoparticulado foram destacadas. 

Para os experimentos, foram utilizadas AuNPs e AuPtNPs, sintetizadas no 

laboratório de Nanomateriais e Nanotoxicologia (ICT/UNIFESP).  Como FS, foram 

escolhidas as moléculas de MB, Fotoenticine (FTC), Photoditazine (PDZ) e outras 

duas moléculas de clorina quimicamente modificadas, sendo elas Clorina-SH e 

Clorina SH-SH (Figura 3). Um dos fatores considerados na escolha dos FS foi o 

comprimento de onda de fotoativação das moléculas, já que o uso de luz de 

comprimento de onda longo (650-900 nm) aumenta significativamente a ativação do 

FS devido à profundidade de penetração no tecido tumoral durante o tratamento com 

PDT [5]. Por outro lado, a escolha das NPs utilizadas neste trabalho foi baseada nos 

resultados promissores encontrados na literatura acerca da utilização dessas NPs no 

campo da PDT, aliados à experiência do nosso grupo de pesquisa na síntese e 

aplicação dessas NPs como agentes de diagnóstico e tratamento do câncer [11-13, 43]. 
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(C) 

 

(D)  

 

(E) 

 

Figura 3. Estrutura química dos FS (A) MB, (B) FTC, (C) PDZ, (D) Clorina-SH e (E) Clorina SH-

SH. 

 

Neste trabalho, as amostras foram agrupadas de acordo com sua composição 

e tipo de FS, sendo elas: AuNPs conjugadas com (i) MB (MB-AuNPs), (ii) clorina-SH 

(C-AuNPs) e (iii) clorina SH-SH (CS-AuNPs), e AuPtNPs conjugadas com (iv) clorina-

SH (C-AuPtNPs), (v) FTC (F-AuPtNPs) e (vi) PDZ (P-AuPtNPs). A etapa de 

conjugação das NPs com os FS, que será descrita em detalhes nas próximas seções, 

foi realizada a partir de duas configurações distintas. Parte dos experimentos foi 

realizada com a utilização de um agitador de tubos, no qual foi possível modificar os 
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parâmetros de velocidade, tempo, ângulo e tipo de agitação. Nos demais 

experimentos, foi utilizado um béquer acoplado a um agitador magnético, no qual foi 

possível modificar a velocidade de agitação e o tempo. Nesta última configuração, a 

velocidade de agitação aplicada nos experimentos foi classificada em baixa (1 a 2), 

moderada (3 a 4) e alta (5 a 6).  Nos estudos in vitro, foi utilizada a linhagem celular 

de melanoma metastático murino B16-F10Nex2, obtida na Unidade de Oncologia 

Experimental da UNIFESP (UNONEX/UNIFESP). Essa linhagem é referente ao tipo 

mais agressivo de câncer de pele, que possui capacidade de formar numerosos 

nódulos pulmonares. 

A sequência de atividades realizadas está esquematizada na Figura 4. É válido 

ressaltar que ao longo deste trabalho, foram investigados diferentes sistemas 

baseados na conjugação de NPs e FS, a partir dos quais foi possível chegar em um 

sistema com condições otimizadas. Desse sistema, foi feita uma investigação mais 

completa e detalhada, a fim de se compreender o efeito dos parâmetros de 

conjugação em algumas propriedades finais e sua repercussão na resposta in vitro. 

Sendo assim, as atividades que foram desenvolvidas nesta tese serão descritas nas 

próximas seções. 
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Fonte: Autor. 

Figura 4. Etapas de desenvolvimento da pesquisa. 

  

3.2. Materiais 

 

Para a síntese das NPs, foram utilizados o ácido tetracloroáurico 

(HAuCl4.3H2O), citrato de sódio (Na3C6H5O7), tetracloroplatinato de potássio (K2PtCl4), 

borohidreto de sódio (NaBH4) e Tween 80, todos fornecidos pela Sigma-Aldrich. As 

moléculas fotossensibilizadoras utilizadas foram o MB (Synth), FTC (La company 

Nuevas Tecnologías Científicas—NTC—Llanera (Asturias)) e Photoditazine (PDZ, 

Veta-Grand®), estas últimas obtidas em colaboração com a Prof. Dra. Juliana Strixino 

(Laboratório de Fotobiologia Aplicada à Saúde/UNIVAP). Também foram estudadas 

duas moléculas de clorina (Clorina-SH e Clorina SH-SH) quimicamente modificadas 

com o grupo funcional tiol (-SH), obtidas experimentalmente em colaboração com o 

Prof. Dr. Adjaci Uchoa (Instituto de Engenharia Biomédica/ UAM). Os reagentes 

dimetilsulfóxido (DMSO), metanol, ácido mercaptoundecanóico (MUA), e o corante 

não fluorescente 2', 7'-diacetato de diclorofluoresceína (DCFDA) foram adquiridos da 
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Sigma-Aldrich. Para ensaios in vitro, o meio RPMI (Gibco) foi preparado em água 

ultrapura e suplementado com soro fetal bovino (Vitrocell Embriolife), ampicilina 

(Sigma-Aldrich) e estreptomicina (Sigma-Aldrich). Para o ensaio de viabilidade celular, 

foi utilizada a tripsina e o 3-(4, Brometo de 5-dimetiltiazol-2-il)-2,5-difeniltetrazólio 

(MTT), ambos fornecidos pela Sigma-Aldrich. Para o ensaio de morte celular, foi 

utilizado o Kit de Detecção de Apoptose Anexina V-FITC (Sigma-Aldrich). 

 

3.3. Síntese das NPs 

 

Os protocolos utilizados para síntese das NPs estudadas neste trabalho estão 

descritos nos tópicos a seguir. 

 

3.3.1. Síntese de AuNPs 

 

As AuNPs foram sintetizadas a partir do protocolo proposto por Turkevich e 

colaboradores [44]. Inicialmente, foi aquecido 1 L de água deionizada a 95 ºC. Então, 

sob agitação constante, foi adicionado o HAuCl4.3H2O, como agente precursor do 

ouro, e o Na3C6H5O7, que atuou como agente redutor e como agente estabilizante das 

NPs formadas. A suspensão foi mantida sob constante agitação e sob aquecimento 

para monitoramento do tamanho das NPs. Ao final da síntese, a suspensão foi 

resfriada à temperatura ambiente e armazenada a 4 ºC para posteriores análises.  

As AuNPs também foram obtidas a partir da adaptação do protocolo descrito 

por Zhao e colaboradores [38], para síntese de NPs bimetálicas. Inicialmente, foi 

preparada uma solução aquosa contendo 23,3 mM de HAuCl4.3H2O e 40 µL de Tween 

80. Essa solução foi mantida em banho gelo sob agitação constante por 30 min. Na 

sequência, foi adicionado 1,59 mg de NaBH4, e então a solução adquiriu uma 

coloração castanha escura, sendo este um indicativo do início da redução do sal de 

ouro. Após essa etapa, a suspensão permaneceu sob agitação por aproximadamente 

1 h, até adquirir uma coloração castanho-avermelhada. Ao final, as NPs obtidas 

(AuNPp) foram dialisadas por aproximadamente 21 h em água deionizada, utilizando 

uma membrana semipermeável (25 kD cut off) para se remover o excesso de 

reagentes. As NPs resultantes foram armazenadas a 4 ºC para análises posteriores.  
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3.3.2. Síntese de AuPtNPs 

 

As AuPtNPs foram sintetizadas pelo método de co-redução descrito por Zhao 

e colaboradores [38]. Primeiramente, foi preparada uma solução aquosa contendo 430 

µL de HAuCl4.3H2O (23,3 mM) e 46,3 µL de K2PtCl4 (54 mM), que são os precursores 

de ouro e platina respectivamente, e 40 µL de Tween 80. Essa solução foi mantida 

sob agitação em um banho de gelo por aproximadamente 30 min, e então foi 

adicionado 1,59 mg de NaBH4. Após a adição de NaBH4, a suspensão adquiriu uma 

tonalidade castanha, que foi um indicativo do início da redução dos precursores de 

ouro e platina. Sendo assim, a suspensão permaneceu sob agitação constante por 

mais 1 h. Ao final da síntese, as AuPtNPs obtidas foram dialisadas por 

aproximadamente 12 h em água deionizada, utilizando uma membrana 

semipermeável (25 kD cut off), a fim de se remover o excesso de reagente e sais. As 

NPs resultantes foram armazenadas a 4 ºC para análises posteriores.  

 

3.4. Estudo da interação das NPs com FS 

 

Neste trabalho, foram estudados alguns sistemas nanoparticulados quanto a 

sua interação com algumas moléculas de FS. Os protocolos utilizados, assim como 

os parâmetros escolhidos para cada sistema, são abordados nos tópicos abaixo. 

 

 

3.4.1. Conjugação das AuNPs com MB (MB-AuNPs) 

 

Em uma primeira etapa, as AuNPs foram funcionalizadas com MUA. Essa 

funcionalização foi baseada nos estudos apresentados por Manson e colaboradores 

[45], que estudaram a interação das AuNPs com o polietilenoglicol tiolado (PEG). Como 

ambas as moléculas de MUA e PEG são amplamente utilizadas como ligantes 

intermediários na funcionalização de NPs, a concentração ideal de PEG foi tida como 

referência nos presentes estudos de MUA nas AuNPs. Sendo assim foram preparadas 

duas suspensões de AuNPs, com diferentes concentrações de MUA. Para isso, 63 μL 

e 125 μL de uma solução etanólica de MUA (1,7 mM) foram adicionados, 
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separadamente, a 4 mL de uma suspensão de AuNPs. Ambos os sistemas 

permaneceram sob agitação por 2 h. Após esse período, as suspensões foram 

centrifugadas a 13000 rpm durante 90 min (Hermle, Z233 M-2) a fim de se remover o 

excesso de MUA não ligado às NPs. O pellet resultante foi ressuspenso no mesmo 

volume de água deionizada, e armazenado a 4 ºC para análises posteriores.  

O efeito da conjugação do MB na superfície das AuNPs foi avaliado antes e 

após a funcionalização dessas mesmas NPs com MUA. A absorbância das 

suspensões nanoparticuladas com e sem MUA foi normalizada considerando o 

comprimento de onda correspondente à banda plasmônica das AuNPs.  Sendo assim, 

a conjugação direta de MB nas AuNPs foi realizada adicionando-se 500 μL de uma 

solução aquosa de MB (12,7 μM) em 3 mL de NPs previamente normalizadas 

(Absplasmon = 0,6). Já para as NPs funcionalizadas com MUA, foram adicionados 500 

μL de uma solução aquosa de MB menos concentrada (11,2 μM) em 3 mL de NPs. 

Ambas as suspensões (MB-AuNPs e MB-MUA-AuNPs respectivamente) foram 

mantidas sob constante agitação por aproximadamente 3 h ao abrigo de luz. Ao final 

desse período, as NPs foram armazenadas à 4 ºC para análises posteriores. 

 

3.4.2. Conjugação de AuNPs com clorina SH-SH (CS-AuNPs) 

 

As AuNPs também foram conjugadas com a molécula de clorina SH-SH. 

Primeiramente, 1 mL de uma solução de clorina SH-SH em DMSO (0,3 g/L) foi 

adicionado em 3 mL de AuNPs. Essa suspensão permaneceu ao abrigo de luz sob 

agitação constante por 2 h e 30 min. Ao final desse período, o sistema foi dialisado 

em água deionizada utilizando uma membrana semipermeável (25 kD cut off), a fim 

de se remover o excesso de clorina SH-SH que não foi ligada às NPs. Por fim, as CS-

AuNPs foram armazenadas a 4 °C para análises posteriores. 

 

3.4.3. Conjugação das AuNPs com clorina-SH (C-AuNPs) 

 

As C-AuNPs foram preparadas a partir da adição de 1 mL de uma solução de 

clorina-SH em DMSO (0,3 mM) em 7 mL de uma suspensão estoque de AuNPs 

previamente sintetizadas. A mistura foi mantida ao abrigo de luz sob agitação 
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constante por aproximadamente 3 h e 30 min. Ao final desse período, as C-AuNPs 

resultantes foram dialisadas por aproximadamente 12 h utilizando uma membrana 

semipermeável (25 kD cut off). Por fim, as NPs foram armazenadas à 4 °C para 

análises posteriores.  

 

3.4.4. Conjugação de AuPtNPs com clorina-SH (C-AuPtNPs) 

 

Já para a conjugação das AuPtNPs, 800 μL de uma solução de clorina-SH em 

DMSO (0,3 mM) foram adicionados a 4 mL de AuPtNPs previamente sintetizadas. A 

suspensão permaneceu sob agitação constante, ao abrigo de luz, por 

aproximadamente 3 h e 30 min. Ao final desse período, as C-AuPtNPs foram 

dialisadas por um período de 12 a 22 h em água deionizada (25 kD cut off), também 

ao abrigo de luz, a fim de se remover o excesso de clorina-SH que não foi ligada. As 

NPs resultantes dessa etapa foram armazenadas a 4 ºC para análises posteriores. 

 

3.4.5. Conjugação das AuPtNPs com FTC e PDZ (F-AuPtNPs e P-AuPtNPs) 

 

Para a obtenção das F-AuPtNPs, 2 mL de AuPtNPs foram misturados a 1 mL 

de uma solução aquosa de FTC (0,2 g/L). De forma semelhante, as P-AuPtNPs foram 

obtidas seguindo o mesmo protocolo descrito: 1 mL de uma solução aquosa de PDZ 

(0,2 g/L) foi adicionado a 2 mL de AuPtNPs. Ambas as suspensões permaneceram 

sob agitação contínua ao abrigo de luz por 3 h e 30 min. Ao final desse período, as F-

AuPtNPs e P-AuPtNPs foram armazenadas a 4 °C.  

 

3.5. Avaliação das propriedades físico-químicas das NPs 

 

Para a validação dos sistemas nanoparticulados para aplicação na PDT do 

câncer é de extrema importância a avaliação de algumas propriedades referentes aos 

sistemas, tais como: o tamanho e morfologia das NPs, assim como o diâmetro 

hidrodinâmico e potencial-ζ após a etapa de funcionalização. Sendo assim, as 

propriedades avaliadas, assim como as técnicas utilizadas para a obtenção de cada 

uma delas, serão descritas nos tópicos a seguir. 
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3.5.1. Tamanho e morfologia 

 

O tamanho e a morfologia das NPs antes da funcionalização foram 

determinados por Microscopia Eletrônica de Transmissão (MET). A análise foi 

realizada no TECNAI a 200 kV (IEMAR/Universidade do Estado de São Paulo 

(UNESP)). As suspensões de NPs foram gotejadas em grades de cobre revestidas de 

carbono e foram secas à temperatura ambiente antes da análise. As imagens obtidas 

por MET foram analisadas usando o software Image J a fim de se calcular o diâmetro 

médio e desvio padrão das NPs (n=100). 

 

 

3.5.2. Espalhamento de luz dinâmico  

 

O potencial-ζ, os valores de diâmetro hidrodinâmico, assim como a distribuição 

de tamanhos de partícula dos sistemas nanoparticulados, antes e após a conjugação 

com os FS, foi avaliado pela técnica de espalhamento de luz dinâmico (do inglês, 

Dynamic Light Scattering - DLS). Foi utilizado o equipamento DelsaTM Nano C 

(Beckman Coulter), disponível no laboratório multiusuário do Núcleo de Apoio à 

Pesquisa em Ciência e Engenharia de Materiais (NAPCEM) do ICT/UNIFESP. As 

medições foram realizadas após a diluição das NPs em água deionizada. Os valores 

do diâmetro hidrodinâmico foram obtidos a partir da equação de Stokes-Einstein 

(Equação 1), descrita a seguir. 

 
𝐷 =

𝑘𝛽𝑇

3𝜋𝜂0𝑑
 

 

(1) 

Sendo,  

𝐷= coeficiente de difusão 

𝑘𝛽= constante de Boltzmann 

𝑇= temperatura absoluta 

𝜂0= viscosidade do meio 

𝑑= diâmetro hidrodinâmico 



20 

 

 

Para a obtenção dos valores de potencial-ζ, foi utilizada a equação de Henry e 

a aproximação de Smoluchowski (Equação 2), que depende diretamente da 

mobilidade eletroforética das NPs (Equação 3). 

 𝑍 =
𝜂

𝜀0𝜀𝑟
𝑈 (2) 

Sendo, 

𝑍 = potencial-ζ 

𝜂 = viscosidade 

𝜀0 = constante dielétrica do vácuo 

𝜀𝑟 = constante dielétrica do solvente no vácuo  

𝑈 = mobilidade eletroforética 

 

 

 
𝜈𝐷 =

𝑈𝑛

𝜆
𝑠𝑖𝑛𝜃 

 

(3) 

Sendo, 

𝜈𝐷 = quantidade de mudanças na frequência da luz espalhada pelas NPs  

𝜆 = comprimento de onda da luz incidente 

𝑛 = índice de refração do meio 

𝜃 = ângulo de dispersão. 

 

3.6. Estudo fotofísico e fotoquímico 

 

Os sistemas nanoparticulados aqui desenvolvidos também foram avaliados no 

que se refere às suas propriedades fotofísicas e fotoquímicas. A descrição das 

propriedades, assim como as técnicas utilizadas, é apresentada na sequência. 

 

3.6.1. Avaliação da etapa de conjugação  
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A conjugação de NPs com os FS foi monitorada por espectroscopia de 

absorção na região do UV-visível (Espectroscopia UV-vis, Espectrofluorômetro FS5, 

Edinburg Instruments). As suspensões de NPs, antes e após a conjugação com cada 

FS, foram diluídas em água deionizada e adicionadas em uma cubeta de quartzo de 

1 cm de comprimento óptico. Os espectros foram coletados no intervalo de 200 a 800 

nm, com um intervalo de 1 nm. As moléculas livres de MB, PDZ e FTC foram 

preparadas e diluídas em água deionizada, enquanto as moléculas de clorina 

modificadas com um ou dois grupos funcionais tiol (Clorina-SH e Clorina SH-SH) 

foram preparadas em DMSO. Por se tratar de uma molécula hidrofóbica, também foi 

investigada a capacidade da clorina-SH livre em sofrer agregação em meio aquoso. 

Toda a contribuição da luz espalhada pelas NPs no espectro de absorção final foi 

removida usando o modo de linha de base do software Fityk, a fim de calcular a 

concentração de cada molécula após a conjugação com as NPs. Em alguns casos 

específicos, foi feita a deconvolução dos espectros de absorção a fim de se avaliar a 

contribuição de cada composto (NPs e FS) na absorbância final. A largura à meia 

altura (FWHM) também foi usada como parâmetro a fim de se estimar o alargamento 

das bandas de absorção das NPs após a conjugação com os FS. Para a molécula de 

clorina-SH foi considerada a absorbância medida em 670 nm, enquanto para o FTC e 

PDZ foram considerados os comprimentos de onda de 407 nm e 402 nm 

respectivamente. Para estas moléculas, os espectros de absorção final foram 

comparados com uma curva padrão de concentração de cada FS livre. Já a 

concentração de MB conjugado às NPs foi determinada utilizando a lei de Lambert-

Beer, considerando o seu coeficiente de absortividade molar em 665 nm (Ɛ665 = 81.600 

dm3/mol.cm) [46]. Para cada sistema nanoparticulado, a eficiência da conjugação foi 

calculada usando a Equação 4: 

 

 
%𝐸𝑐 =

𝐶𝑓

𝐶0
. 100 

(4) 

 

Sendo,  

𝐶0 = concentração de FS no início da etapa de funcionalização 

𝐶𝑓 = concentração de FS na suspensão final, após a diálise 
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Os espectros de excitação das NPs antes e após a conjugação com os FS 

também foram avaliados. Com o intuito de monitorar a modulação da fluorescência 

das NPs fotossensibilizadoras, os espectros de fluorescência foram obtidos usando 

um comprimento de onda de excitação (λ𝑒𝑥𝑐) em 510 nm (para as C-AuNPs, C-

AuPtNPs e CS-AuNPs), e um λ𝑒𝑥𝑐 de 488 nm (para as F-AuPtNPs e P-AuPtNPs), e 

medindo a intensidade de emissão na faixa de 540 nm a 720 nm. 

 

3.6.2. Estudo da estabilidade das NPs fotossensibilizadoras  

 

A estabilidade das NPs após conjugação com os FS foi monitorada por 

espectroscopia UV-vis (Espectrofluorômetro FS5, Edinburg Instruments). Os sistemas 

foram avaliados em relação à presença da banda característica de absorção do FS 

conjugado às NPs em função do tempo. Para isso, as suspensões de NPs foram 

adicionadas em uma cubeta de quartzo de 1 cm de comprimento óptico. Quando 

necessário, foram realizadas diluições em água deionizada. Os espectros de absorção 

foram obtidos em um intervalo de 200 a 800 nm.  

 

3.6.3. Avaliação da fotodegradação das NPs fotossensibilizadoras 

 

A fotodegradação do FS após conjugação com as NPs foi avaliada a partir da 

obtenção de espectros de absorção em função de ciclos de irradiação das amostras 

(660 nm, 170 mW/cm2). Sendo assim, as suspensões de NPs foram diluídas em água 

deionizada e adicionadas em uma placa transparente de 96 poços. Os espectros 

foram obtidos em função do tempo de irradiação, considerando um intervalo de 0 a 

300 s. A taxa de fotodegradação (𝑘) foi calculada a partir da equação de Langmuir-

Hinshelwood (Equação 5), como sendo a inclinação da reta obtida por meio do ajuste 

linear do gráfico ln (𝐴
𝐴0

⁄ ) versus tempo [47]. 

 

 ln (𝐴
𝐴0

⁄ ) = −𝑘. 𝑡 (5) 

 

Sendo, 

𝐴 = Absorbância correspondente a cada tempo de irradiação 
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𝐴0 = Absorbância inicial  

 

3.6.4. Detecção e eficiência de geração de oxigênio singlete (1O2) pela clorina-

SH 

 

A geração de 1O2 e sua vida útil após a irradiação foram investigadas pela 

obtenção de transientes de emissão na região do infravermelho próximo (NIR) e no 

espectro de fluorescência. Os dados foram registrados com um fluorímetro NIR 

resolvido no tempo (Edinburg Analytical Instruments) equipado com um laser Nd: YAG 

pulsado acoplado a um Rainbow OPO (Quantel). O 1O2 gerado pelas amostras foi 

evidenciado pela intensidade de fosforescência característica entre 1200 nm e 1350 

nm. Com o intuito de aumentar a vida útil do 1O2 e, portanto, viabilizar as medições, 

foram preparadas solução não oxigenadas em metanol, tanto para a clorina-SH livre 

quanto conjugada às NPs (C-AuNPs e C-AuPtNPs). A solução de clorina-SH livre e 

as C-AuNPs foram excitadas a 663 nm, enquanto as C-AuPtNPs foram excitadas a 

668 nm. As curvas de decaimento foram obtidas em um intervalo de tempo de 40 µs. 

O tempo de vida de 1O2 foi calculado aplicando um ajuste de decaimento exponencial 

de primeira ordem a todas as curvas transitórias.  

O rendimento quântico da geração de 1O2 (SNPs) foi calculado através da 

comparação de transientes de emissão da clorina-SH em sua forma livre e conjugada 

com as NPs.  A absorção de luz de todas as amostras foi normalizada em 670 nm 

antes das medições. Após a excitação em 668 nm, os transientes de emissão foram 

monitorados em 1270 nm. A intensidade de fluorescência após 2 µs do pulso do laser 

foi utilizada para calcular o SNPs de acordo com a Equação 6: 

 

 
𝑆𝑁𝑃𝑠 = 𝜑𝑐𝑙𝑜𝑟𝑖𝑛𝑎.

𝐼𝑁𝑃𝑠

𝐼𝑐𝑙𝑜𝑟𝑖𝑛𝑎
 

 

(6) 

 

Sendo, 

𝜑𝑐𝑙𝑜𝑟𝑖𝑛𝑎 = Rendimento quântico da clorina-SH livre 

INPs = Intensidade de fluorescência das NPs 

Iclorina = Intensidade de fluorescência da clorina-SH livre. 
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Ambos INPs e Iclorina foram medidos após 2 µs do pulso do laser. 

 

3.6.5. Determinação do estado triplete da clorina 

 

A presença do estado triplete de clorina-SH foi avaliada por medidas de 

absorção transitórias usando um sistema de detecção do SHB Analytics com um laser 

Nd:YAG pulsado acoplado ao OPO Rainbow (Quantel). Para viabilizar as medições, 

foram preparadas soluções não oxigenadas em metanol de clorina-SH em sua forma 

livre e conjugadas a NPs. A absorbância das amostras foi normalizada em 670 nm 

após eliminação das contribuições da dispersão da luz pelas NPs. A vida útil do estado 

triplete foi calculada ajustando-se os dados a um decaimento exponencial de primeira 

ordem. 

 

3.7. Avaliação do mecanismo de adsorção 

 

Os primeiros indícios de como ocorre a conjugação de clorina-SH nas AuNPs 

e AuPtNPs foram obtidos por meio de modelagem computacional. As informações 

relacionadas ao tamanho das NPs assim como tamanho e estrutura molecular da 

clorina-SH foram utilizadas para gerar as primeiras imagens, obtidas pelo software 

Avogadro. Já os primeiros cálculos acerca da energia de conjugação da clorina-SH às 

NPs foi obtido a partir da Equação 7. Por se tratar da modelagem de materiais em 

escala atômica, como é o caso das NPs em estudo, foi utilizado o código VASP [48]. 

 

 𝐸𝑐 = 𝐸𝑠𝑖𝑠𝑡 − 𝐸𝑚𝑜𝑙 − 𝐸𝑁𝑃𝑠 (7) 

 

Sendo, 

𝐸𝑐 = Energia de adsorção 

𝐸𝑠𝑖𝑠𝑡 = Energia do sistema adsorvido 

𝐸𝑚𝑜𝑙 = Energia da molécula de clorina-SH livre 

𝐸𝑁𝑃𝑠 = Energia superficial da NP 
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3.8. Ensaios in vitro  

 

Após a realização de todo o estudo fotofísico e fotoquímico, as NPs antes e 

após a conjugação com os FS também foram avaliadas quanto a sua resposta após 

incubação com células tumorais. Para a realização dos estudos in vitro, células da 

linhagem B16F10-Nex2 foram cultivadas em meio RPMI 1640 e suplementado com 

10% de SBF e antibióticos: 0,025 g de ampicilina e 0,1 g de estreptomicina. As células 

foram mantidas em cultivo em uma incubadora a 37 ºC e 5% de CO2. Para os 

experimentos subsequentes, as células foram lavadas com PBS e desprendidas da 

garrafa de cultivo utilizando uma solução a base de tripsina. A suspensão de células 

foi coletada e transferida para um tubo Falcon contendo a mesma quantidade de meio 

de cultura, e, em seguida, foi centrifugada (1500 x g, 5 min), descartando o 

sobrenadante e ressuspendendo o precipitado em meio de cultura. A partir dessa 

suspensão, foi feita uma diluição para contagem das células na câmara de Neubauer 

utilizando o azul de trypan e posterior determinação da concentração de células.  

Os estudos in vitro realizados nesta pesquisa experimental serão descritos nas 

próximas seções. 

 

3.8.1. Avaliação da atividade mitocondrial das células tumorais após incubação 

com as NPs fotossensibilizadoras  

 

A citotoxicidade das NPs conjugadas com os FS, assim como os FS na sua 

forma livre, foi avaliada pelo ensaio de viabilidade celular por redução do sal de 

tetrazólio (MTT). Essa técnica se baseia na avaliação da atividade mitocondrial e das 

formas de proliferação celular a partir da redução dos sais de brometo de 3- [4,5- 

dimetiltiazol-2il] -2,5-difeniltetrazólio (MTT) em formazan [49]. Nesta tese, foram 

realizados os estudos de citotoxicidade no escuro [49] e após irradiação (λ = 660 nm). 

A viabilidade celular foi calculada de acordo com a Equação 8, considerando o grupo 

de células cultivadas na ausência de amostras e/ou irradiação como 100% de 

viabilidade.  

 

 
𝑉𝑐 = (

𝐴𝑏𝑠𝑎𝑚𝑜𝑠𝑡𝑟𝑎

𝐴𝑏𝑠𝑐𝑜𝑛𝑡𝑟𝑜𝑙𝑒
) . 100% 

(8) 
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𝑉𝑐 = Viabilidade celular 

𝐴𝑏𝑠𝑎𝑚𝑜𝑠𝑡𝑟𝑎 = Absorbância das NPs e/ou FS livres medida em 540 nm 

𝐴𝑏𝑠𝑐𝑜𝑛𝑡𝑟𝑜𝑙𝑒 = Absorbância do grupo controle medida em 540 nm. 

 

Para todos os sistemas estudados, o protocolo do ensaio foi mantido o mesmo 

após a etapa de irradiação. Neste sentido, após a irradiação e incubação com meio 

de cultura, as células foram incubadas com 100 µL de uma solução aquosa de MTT 

(0,5 mg/mL) por aproximadamente 3 h. Após esse período, o MTT foi removido e 

substituído por 100 µL de DMSO, a fim de se solubilizar os cristais de formazan. A 

absorbância final de formazan foi medida em um leitor de microplacas (BioTek) a 540 

nm.  

Os parâmetros utilizados em cada experimento estão reunidos na Tabela 1. 
 

Tabela 1. Resumo dos parâmetros utilizados nos ensaios de viabilidade celular via MTT 

Sistemas estudados Parâmetros 

Clorina-SH livre 

▪ [Células]poço = 1x104 

▪ [Clorina-SH] livre = 0 - 3 µM 

▪ DMSO = 2% v/v por poço 

▪ Incubação amostras = 3 h 

▪ Dose de irradiação = 102 J/cm2 

▪ Incubação final = 24 h 

MB-AuNPs 

▪ [Células]poço = 1x104 

▪ [MB] livre = 1,8 e 3,6 µM 

▪ [MB] NPs = 1,8 e 3,6 µM 

▪ Incubação amostras = 3 h 

▪ Dose de irradiação = 102 J/cm2 

▪ Incubação final = 15 h 

C-AuNPs e C-AuPtNPs 
▪ [Células]poço = 1x104 

▪ [Clorina-SH] livre = 1,5 µM 

▪ [Clorina-SH] NPs = 1,5 µM 

▪ Incubação amostras = 3 h 
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▪ Dose de irradiação = 102 J/cm2 

▪ Incubação final = 24 h 

 

 

3.8.2. Determinação da geração intracelular de ROS  

 

A geração de ROS intracelular foi detectada em células incubadas com a 

clorina-SH livre e/ou conjugada com as NPs. Para este ensaio, as células foram 

plaqueadas em uma concentração de 1x104 células por poço em uma placa de 96 

poços transparente. Após 24 h, as células foram incubadas por 3 h com 1,5 µM de 

clorina-SH na forma livre e conjugada com as NPs (C-AuNPs e C-AuPtNPs), assim 

como com as AuNPs e AuPtNPs, sob as mesmas condições de concentração e 

diluição. Essa medida foi feita tanto para as células irradiadas (660 nm, 102 J/cm2), 

quanto para as células mantidas ao abrigo de luz (quando possível). Em um primeiro 

experimento, as células foram incubadas com a sonda DCFDA por cerca de 1 h, logo 

após a irradiação. Na célula, o DCFDA é desacetilado e mais tarde, se houver ROS, 

ele é oxidado em 2', 7' - diclorofluoresceína (DCF), que é um composto de alta 

fluorescência. Após a incubação da sonda, as células foram lisadas com uma solução 

de SDS (1% m/v) em PBS. Já em um segundo experimento, foi feita uma modificação 

no protocolo, no qual foi realizada a irradiação das células após a etapa de incubação 

com a sonda DCFDA (1 h). Na sequência, as células foram lisadas com uma solução 

de SDS (0,2% m/v). Para ambos os experimentos, a fluorescência do DCF foi medida 

em um leitor de microplacas (Biotek), usando os filtros de excitação e emissão 

definidos como 485 nm e 528 nm, respectivamente [50].  

 

3.8.3. Determinação do tipo de morte celular 

   

Também foi avaliado o tipo de morte causado às células tumorais após 

incubação da clorina-SH livre e conjugada com as NPs. Para isso, as células B16F10-

Nex2 foram plaqueadas em placas de 24 poços em uma concentração de 1x105 

células por poço. Após um período de 24 h, as células foram incubadas com 1,5 µM 

de C-AuNPs e C-AuPtNPs (concentração de clorina-SH no poço), assim como com 

clorina-SH livre (1,5 µM no poço). As células também foram incubadas com as AuNPs 

e AuPtNPs, com uma concentração de metal no poço de 1,2 mM e 0,5 mM, 
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respectivamente. Após um período de 3 h de incubação, as células foram lavadas com 

PBS, irradiadas (660 nm, 102 J/cm2) e então incubadas por um período adicional de 

24 h. Na etapa seguinte, as células foram desprendidas dos poços e centrifugadas a 

4000 rpm por 10 min (Z06A, Hermle). Então, as células foram ressuspensas em 100 

µL de uma solução tampão própria do kit de detecção de morte celular (Alexa FluorTM 

488 Annexin V/ Dead Cell Apoptosis Kit, Invitrogen), preparada diluindo-se 1 mL de 

5X Buffer Annexin em 4 mL de PBS. Em seguida, a cada microtubo de células foi 

adicionada 5 µL de anexina e 1 µL de iodeto de propídeo (100 µg/mL). As células 

permaneceram em contato com os marcadores por aproximadamente 15 min. A 

contagem de células foi realizada a partir da identificação da fluorescência de cada 

marcador, feita no citômetro com base em imagem TaliTM (Invitrogen). 

 



29 

 

4 RESULTADOS E DISCUSSÕES 

 
Neste capítulo, serão discutidos os resultados obtidos a partir da análise dos 

sistemas nanoparticulados descritos na seção 3.4. Parte desse capítulo foi 

previamente publicada em Magalhães et al [13], na qual foram investigados os sistemas 

C-AuNPs e C-AuPtNPs e suas particularidades.  

 

 

4.1. Estudo iniciais: interação das NPs com FS 

 

Primeiramente, foi realizada uma primeira investigação das propriedades físico-

químicas das NPs logo após a síntese, com o intuito de viabilizar a etapa de 

conjugação com os FS por meio da comparação de suas propriedades.  

Neste sentido, as AuNPs foram caracterizadas quanto ao tamanho e morfologia 

por MET (Figura 5). A Figura 5 mostra que foram obtidas NPs esféricas com uma 

distribuição de tamanhos relativamente estreita, com um diâmetro médio de 19 ± 3 

nm. A mesma análise foi feita para as AuPtNPs (Figura 6), que apresentaram um 

diâmetro médio de 2 ± 0 nm, morfologia esférica e distribuição de tamanhos ainda 

mais estreita quando comparada com as AuNPs.  
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Figura 5. Imagens de (A) MET das AuNPs e (B) análise de distribuição de tamanhos das AuNPs, 

de acordo com a frequência (cinza) e a função distribuição de massa (laranja). 

 

 

(A) 

(B) 
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Figura 6. Imagens de (A) MET das AuPtNPs e (B) análise de distribuição de tamanhos das 

AuPtNPs, de acordo com a frequência (cinza) e a função distribuição de massa (azul). 

 

Ambas as NPs também foram avaliadas por espectroscopia UV-vis (Figura 7). 

O espectro de absorção das AuNPs mostrou uma banda em 525 nm, que segundo 

Haiss e colaboradores é referente à banda plasmônica de AuNPs com tamanho de 

20,5 nm [51]. Já para as AuPtNPs, não foi observada qualquer banda de absorção, 

estando bem próximo dos resultados apresentados por Zhao e colaboradores [38]. 

 

(A) 

(B) 
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Figura 7. Espectros de absorção das AuNPs e AuPtNPs. 

 

Como a aplicação final dessas NPs será em suspensão coloidal, o seu tamanho 

assim como o potencial-ζ, também foi determinado por DLS. Os dados obtidos para 

ambas as NPs foram apresentados na Tabela 2. Devido ao seu tamanho pequeno 

confirmado por MET, não foi possível obter com precisão o diâmetro hidrodinâmico 

das AuPtNPs por DLS, já que seu tamanho era inferior ao limite de detecção do 

equipamento utilizado. Apesar da estabilidade coloidal de um sistema ser dependente 

de diversos fatores, é possível obter um primeiro indício a partir dos valores de 

potencial-ζ encontrados. Sendo assim, apesar do valor obtido para as NPs bimetálicas 

ser inferior quando comparado com as NPs metálicas, ainda assim ambas as 

suspensões podem ser consideradas como estáveis [52].  
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Tabela 2. Valores de diâmetro hidrodinâmico, índice de polidispersão (PDI), potencial-ζ e dados 

acerca da estabilidade coloidal obtidos por DLS 

Amostras 

Diâmetro 

hidrodinâmico 

(nm) 

PDI Potencial-ζ (mV) 
Estabilidade 

coloidal [52]. 

AuNPs 8,8 ± 0,3 0,2 ± 0,1 -47 ± 1 Alta 

AuPtNPs < 10 - -22 ± 4 Moderada 

 

4.2. Influência dos parâmetros de conjugação na estabilidade e fotoatividade 

das MB-AuNPs  

 

Após a caracterização e validação das NPs metálicas e bimetálicas em 

suspensão aquosa, foram propostos alguns protocolos com o intuito de promover a 

conjugação dessas NPs com moléculas específicas. Inicialmente, foi feita uma 

primeira tentativa de conjugar, por adsorção, a molécula de MB à superfície das 

AuNPs. Os dados referentes a esse novo sistema estão descritos na Tabela 3. 

 

Tabela 3. Propriedades físico-químicas das MB-AuNPs 

Amostra 
Diâmetro  

hidrodinâmico (nm) 
PDI Potencial-ζ (mV) 

MB-AuNPs 8 ± 1 0,35 ± 0,03 -41 ± 2 

 

 

Como pode ser visto pelos dados da Tabela 3, não foram observadas 

alterações muito expressivas no diâmetro hidrodinâmico e no potencial-ζ das MB-

AuNPs, quando estas são comparadas com as AuNPs antes da etapa da conjugação 

(Tabela 2). Por esse motivo, a associação de MB às NPs também foi monitorada por 

espectroscopia UV-vis (Figura 8).  

 

 

 



34 

 

 

Figura 8. Espectro de absorção das MB-AuNPs e do MB em solução. 

 

Como indicado na Figura 8, é notória a presença da banda de absorção 

característica do MB em 661 nm e da banda plasmônica das AuNPs em 527 nm no 

espectro das MB-AuNPs. É válido ressaltar que, após a etapa de conjugação, 

quaisquer mudanças no espectro de absorção, como por exemplo deslocamentos 

e/ou alargamento das bandas de absorção, podem indicar uma associação efetiva 

entre as AuNPs e FS, devido à possível interação entre os elétrons da banda 

plasmônica das NPs – principalmente as NPs de metais nobres - e os elétrons livres 

do FS. Apesar disso, após a etapa de centrifugação (Figura 9) foi observada a 

ausência do pico pronunciado referente ao MB, demonstrando que a associação 

promovida pela conjugação e identificada na Figura 8, foi uma adsorção fraca típica 

em adsorções físicas, mesmo que fosse esperada interação eletrostática entre as 

AuNPs carregadas negativamente e a molécula de MB carregada positivamente [53].   
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Figura 9. Espectro de absorção das MB-AuNPs antes e após a etapa de centrifugação. 

 

Dessa forma, considerando a fraca interação entre as AuNPs e o MB sugerida 

pelo espectro da Figura 9, foi avaliada a estratégia de utilizar as MB-AuNPs sem 

centrifugação. No entanto, para que essa proposta fosse interessante para a aplicação 

desejada, seria importante que o MB não sofresse degradação na presença das 

AuNPs. Assim, foi feita uma investigação complementar da estabilidade da 

suspensão, a fim de identificar se houve qualquer indício de degradação e/ou 

desativação do MB após conjugação com as AuNPs. Logo no início, após a etapa de 

conjugação, a concentração de MB na suspensão de MB-AuNPs foi de 1,5 µM, 

correspondente a uma eficiência de adsorção de 83% quando comparada com a 

concentração inicial de MB adicionada no início da etapa de conjugação (seção 3.4.1). 

No entanto, como indicado na Figura 10, há uma diminuição progressiva na 

intensidade da banda de absorção do MB ao longo do tempo. Sendo assim, após 192 

h de armazenamento, a concentração de MB foi 37% menor do que a concentração 

inicial obtida. Essa redução na concentração de MB pode ser um indicativo da sua 

degradação, apesar da suspensão nanoparticulada ter sido mantida ao abrigo da luz. 

Esse mesmo efeito foi também observado em estudos conduzidos por León e 
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colaboradores, que relataram um aumento na taxa de degradação da molécula de MB 

mediada por AuNPs incorporadas em matrizes de zeólitas. Segundo os 

pesquisadores, a degradação observada é uma consequência da transferência 

eletrônica existente entre o MB e a superfície das AuNPs, que sustentam um 

mecanismo de fotocatálise que é próprio de NPs que apresentam o fenômeno de 

ressonância plasmônica localizada na superfície (LSPR) [47, 54]. 

 

Figura 10. Espectros de absorção das MB-AuNPs em função do tempo de armazenamento. A 

suspensão foi mantida ao abrigo de luz logo após o preparo. 

 

Haja vista a pronunciada degradação do MB sugerida pela Figura 10, foi 

estabelecido um novo protocolo de preparo das NPs fotossensibilizadoras baseado 

na utilização da molécula de MUA para intermediar a interação entre o MB e as AuNPs 

(MB-MUA-AuNPs). Uma vez que a molécula de MUA quando desprotonada poderia 

deixar disponível o grupo carboxila negativamente carregado, esperava-se com isso 

intensificar a interação eletrostática entre MB e a superfície das AuNPs. Sendo assim, 

os espectros de absorção, assim como a deconvolução dos espectros das MB-AuNPs 

e das MB-MUA-AuNPs, são mostrados na Figura 11. 
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(A) 

 

(B)  

 

Figura 11. Espectros de absorção das (A) MB-AuNPs e das (B) MB-MUA-AuNPs antes 

da centrifugação. A deconvolução dos espectros indica a banda plasmônica das AuNPs 

e a banda característica do MB. 
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Após uma primeira análise da Figura 11, é possível notar que a utilização de 

MUA como molécula intermediária promoveu um deslocamento da banda plasmônica 

das AuNPs de 527 nm para 529 nm. Como discutido anteriormente, o deslocamento 

das bandas de absorção caraterísticas para comprimentos de onda maiores indica a 

ocorrência da interação eletrônica entre o MB e o plasmon das AuNPs, levando a uma 

diminuição da energia de oscilação plasmônica e consequentemente promovendo 

uma maior estabilidade das NPs. É válido ressaltar que a interação existente entre as 

NPs e o FS no sistema final depende de vários parâmetros experimentais variáveis 

durante a etapa de conjugação, tais como a concentração e proporção entre os 

compostos. Por isso é interessante avaliar a contribuição de cada composto no 

espectro final. Sendo assim, foi feita a deconvolução dos espectros referentes às MB-

AuNPs e das MB-MUA-AuNPs, e calculada a razão entre as absorbâncias dos picos 

referentes às AuNPs e ao MB. Os dados coletados estão dispostos na Tabela 4.  

 
Tabela 4. Razão entre as absorbâncias referentes à banda de absorção do MB e da banda 

plasmônica das AuNPs dos nanossistemas antes da centrifugação. 

Amostras 
𝐀𝐛𝐬𝐌𝐁

𝐀𝐛𝐬𝐀𝐮𝐍𝐏𝐬
⁄  

MB-AuNPs 0,47 

MB-MUA-AuNPs 0,33 

 

 

Diferente do esperado, a utilização de MUA como agente intermediário não 

promoveu um aumento na concentração de MB conjugado às NPs. Pelo contrário, foi 

observada uma diminuição de aproximadamente 30% na sua concentração nas MB-

MUA-AuNPs. Apesar da molécula de MUA também atuar no controle dos processos 

de conjugação, evitando que ocorram ligações inespecíficas das moléculas na 

superfície das NPs [53], é válido ressaltar que em NPs estabilizadas com citrato, como 

é o caso das AuNPs, as técnicas de conjugação não-covalentes ocorrem mais 

facilmente do que as técnicas baseadas em ligações covalentes [55]. Essa informação 

de certa forma dá suporte à observação feita e discutida nesta tese, baseada nos 

sistemas de MB-AuNPs e MB-MUA-AuNPs. Resultado semelhante foi também 
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observado por Oliveira e colaboradores [56], que relataram em seus estudos uma taxa 

maior de anticorpos ligados às AuNPs por adsorção física quando comparada com a 

taxa de anticorpos ligados covalentemente através da molécula de MUA. A 

concentração relativa de MB associado às AuNPs também pode estar relacionada à 

menor cobertura promovida pela molécula de MUA quando comparada com a 

molécula de citrato. Segundo Hinterwirth e colaboradores, é alcançada uma cobertura 

superficial maior das AuNPs quando são utilizados ligantes intermediários de cadeia 

curta [57]. De acordo com seus estudos, a densidade de cobertura das AuNPs diminuiu 

significativamente com a utilização de MUA (6,3 moléculas/nm2) quando comparada 

com a utilização de PEG (4,3 moléculas/nm2) [57]. Dessa forma, é possível sugerir que 

talvez as diferenças no peso molecular do citrato e do MUA possam ter interferido na 

capacidade de saturação superficial das AuNPs, e consequentemente na quantidade 

de sítios ativos disponíveis para posterior interação com a molécula de MB. 

Após a análise de suas propriedades físico-químicas, foi feita uma primeira 

avaliação da fotoatividade das MB-AuNPs. Considerando a fotodegradação do MB 

sugerida pela Figura 10 e as observações feitas com relação a utilização de MUA, foi 

estabelecido que o preparo das MB-AuNPs fosse realizado no momento da incubação 

com as células tumorais. Sendo assim, como pode ser visto na Figura 12, não foi 

identificado qualquer indício de toxicidade no escuro tanto do MB livre quanto das MB-

AuNPs, nas duas concentrações estudadas. Esse é um resultado positivo, já que na 

aplicação da PDT é esperado que o FS tenha mínima toxicidade no escuro. Por outro 

lado, não foi observada toxicidade das MB-AuNPs após irradiação, assim como do 

MB em solução. A associação de AuNPs e MB já tem sido investigada por alguns 

grupos de pesquisa para aplicação na PDT e na terapia fototérmica (PTT), para 

tratamento de vários tipos de câncer. Apesar de estudos terem relatado a eficiência 

dessa associação na inibição de crescimento tumoral in vivo [58], os dados obtidos e 

discutidos nesta tese demonstraram não haver aumento na eficiência in vitro do MB 

após associação com as AuNPs, como também foi relatado em outros trabalhos 

científicos [59, 60]. Deve ser notado que as concentrações de MB usadas neste trabalho 

foram baixas em comparação com publicações nas quais a fotoatividade do MB foi 

comprovada in vitro. No entanto, a escolha por se utilizar concentrações mais baixas 

foi mantida, com o intuito de se buscar por um sistema nanoparticulado que 
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aumentasse a fotoatividade do FS mesmo em concentrações reduzidas, para assim 

evitar danos adversos. 

 

 

Figura 12. Viabilidade das células B16F10-Nex2 incubadas com MB-AuNPs e MB livre em duas 

concentrações diferentes. 

 

4.3. Avaliação das propriedades físico-químicas e fotofísicas das F-AuPtNPs 

e P-AuPtNPs 

 

Outra estratégia utilizada neste trabalho foi viabilizar a associação de algumas 

moléculas da classe das clorinas com NPs, tendo em vista os resultados promissores 

já relatados na literatura acerca da utilização dessas moléculas em sua forma livre na 

PDT. Sendo assim, foram propostas algumas modificações nos protocolos 

experimentais (seção 3.4.5) com o intuito de favorecer a conjugação da molécula de 

FTC às AuPtNPs. Primeiramente, foi feita uma avaliação do espectro de absorção das 

F-AuPtNPs, a fim de identificar se houveram quaisquer alterações que possam sugerir 

a interação entre o FTC e as NPs. Como mostrado na Figura 13, a associação de FTC 

às AuPtNPs foi confirmada pela presença das bandas características de absorção do 
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FTC em 407 nm e 669 nm. Além disso, o deslocamento das bandas para 

comprimentos de onda maiores, assim como o sutil alargamento da banda em 407 nm 

evidenciado pelo valor da FWHM calculado, são indicativos da existência de certa 

interação entre os elétrons livres da banda plasmônica das NPs (comum em NPs de 

metais nobres, como é o caso das AuPtNPs) e os elétrons do FS [61, 62]. Outro indicativo 

da associação entre as AuPtNPs e o FTC são as pequenas diferenças observadas no 

formato das bandas de absorção, principalmente devido a presença de estabilizantes 

na solução de FTC livre. 

 

 

 

Figura 13. Espectro de absorção das F-AuPtNPs e da molécula de FTC em solução aquosa. 

Valores de FWHM foram calculados considerando a banda de absorção máxima. 

 

O cálculo da concentração de FTC na suspensão de F-AuPtNPs foi feito 

considerando a banda de absorção máxima do espectro, identificada em 407 nm. 

Nesse sentido, utilizando a curva de calibração do FTC em solução aquosa (Figura 

14), foi obtida uma concentração de FTC de 78 mg/L, correspondente a uma eficiência 

de conjugação de aproximadamente 117%. Apesar do alto valor calculado para as F-
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AuPtNPs, este resultado não representa a real eficiência alcançada durante a etapa 

de conjugação. Essa observação se dá pela ausência da etapa de diálise para esse 

sistema, comumente utilizada com o intuito de se remover o excesso de moléculas 

não ligadas. Portanto, o valor de eficiência obtido sugere apenas que não houve 

degradação da molécula de FTC durante a etapa de conjugação. No entanto, é válido 

ressaltar que a precisão desses dados deve ser aprimorada já que os cálculos 

realizados são baseados em extrapolações a partir do comportamento da molécula 

livre em solução, sendo o coeficiente de absortividade molar alterado após qualquer 

tipo de ligação e/ou interação com a superfície das NPs.  

 

 

 

 

Figura 14. Curva de calibração de FTC em solução aquosa. 

 

O efeito da interação eletrônica entre o FTC e as NPs também foi confirmado 

pelo espectro de emissão de fluorescência apresentado na Figura 15. Como 

observado na figura, o perfil de emissão foi mantido para as F-AuPtNPs, porém com 

uma concentração 30% menor quando comparado com o FTC livre. No entanto, foi 

observado um deslocamento da banda de emissão de fluorescência do FTC de 659 



43 

 

nm (livre) para 675 nm (nas NPs), sugerindo a estabilização do estado excitado do 

FTC em um nível energético menor quando comparado com o FTC livre em solução. 

 

 

 

Figura 15. Espectro de emissão de fluorescência das F-AuPtNPs e da molécula de FTC em 

solução aquosa (𝛌𝒆𝒙𝒄 = 488 nm). 

 

Comportamento similar foi observado para as P-AuPtNPs (Figura 16). A 

conjugação da molécula de PDZ às AuPtNPs foi confirmada pela presença das 

bandas características de absorção do PDZ em 404 nm e 663 nm. Assim como 

discutido anteriormente, o deslocamento da banda de absorção de maior intensidade 

de 402 nm (livre) para 404 nm (nas NPs), assim como o alargamento da banda 

indicado pelo valor de FWHM calculado, sugere a existência de uma interação 

eletrônica entre a molécula de PDZ e a superfície das NPs, desencadeada pelo 

processo de conjugação [61, 62]. 
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Figura 16. Espectro de absorção das P-AuPtNPs e da molécula de PDZ em solução aquosa. 

Valores de FWHM foram calculados considerando a banda de absorção máxima. 

 

O efeito da interação eletrônica entre o PDZ e as NPs também foi sugerido pelo 

espectro de emissão apresentado na Figura 17. Um evidente sinal de fluorescência 

foi detectado para as P-AuPtNPs em 672 nm, apesar do PDZ estar em uma 

concentração 6% menor quando comparado com a emissão da molécula em solução 

(661 nm). É importante salientar que esta mudança nos comprimentos de onda de 

emissão também refletem a provável interação entre os elétrons da molécula de PDZ 

envolvidos nos processos de excitação/emissão e a superfície das NPs, podendo 

resultar tanto na supressão quanto no aumento dos níveis de fluorescência do FS [15].  
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Figura 17. Intensidade de fluorescência das P-AuPtNPs e da molécula de PDZ em solução 

aquosa (𝛌𝒆𝒙𝒄 = 488 nm). 

 

Da mesma forma como avaliado para as F-AuPtNPs, a concentração de PDZ 

associadas às NPs foi estimada por meio da análise de seu espectro de absorção. 

Neste sentido, utilizando a curva de calibração do PDZ em solução aquosa (Figura 

18), foi obtida uma concentração de PDZ de 53 mg/L, com uma eficiência de 

conjugação de 80%. Ao contrário das F-AuPtNPs, o baixo valor de eficiência obtido 

para as P-AuPtNPs pode estar relacionado à degradação da molécula de PDZ durante 

a etapa de conjugação. No entanto, também é importante salientar que o plasmon das 

NPs também pode alterar a forma como os FS absorvem luz, podendo causar tanto o 

aumento quanto a redução de seu coeficiente de extinção molar [63-66]. Nesses casos, 

pequenas inconsistências nos valores calculados de concentração podem surgir 

devido às extrapolações feitas a partir do comportamento das moléculas quando em 

solução.   
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Figura 18. Curva de calibração do PDZ em solução aquosa. 

 

Como alguns estudos já mostraram que há uma relação entre quaisquer 

mudanças nas moléculas de FS após irradiação e a eficácia da PDT [67], foi realizada 

uma investigação complementar da fotoestabilidade dos nanossistemas obtidos. 

Conforme indicado na Figura 19, há uma diminuição considerável da banda de 

absorção das F-AuPtNPs, assim como das P-AuPtNPs, em função do tempo de 

irradiação. Além dessa queda pronunciada para ambos os sistemas, tida como um 

indicativo da degradação das moléculas após irradiação, os dados coletados no 

comprimento de onda de máxima absorção apresentam uma boa correlação linear 

(R2
F-AuPtNPs= 0,9842 e R2

P-AuPtNPs = 0,9914). Essa é uma informação muito útil, pois a 

inclinação da reta referente ao ajuste linear fornece o valor da constante de reação de 

fotodegradação para cada sistema. Sendo assim, apesar das diferenças encontradas 

quanto ao cálculo da eficiência de conjugação, foram obtidas taxas de 

fotodegradação, assim como porcentagens de degradação das moléculas, muito 

próximas (Tabela 5). Possivelmente, as semelhanças estruturais e ópticas existente 

entre as duas moléculas podem ter favorecido um comportamento similar mesmo 

após a conjugação com as NPs. 
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(A) 

 

(B) 

 

Figura 19. Espectros de absorção indicando a fotodegradação das (A) F-AuPtNPs e das (B) P-

AuPtNPs. Inserto: taxa de degradação das F-AuPtNPs e P-AuPtNPs, respectivamente. 
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Tabela 5. Parâmetros de fotodegradação das F-AuPtNPs e das P-AuPtNPs. 

Amostras Degradação (%) 
Constante de 

fotodegradação (s-1) 

F-AuPtNPs 44 0,0019 

P-AuPtNPs 41 0,0017 

 

 

4.4. Avaliação do sistema CS-AuNPs 

 

Dentre as possíveis alterações que afetam a fotoatividade dos FS, a presença 

de agregados reduz consideravelmente o rendimento quântico de fluorescência, 

assim como a geração de oxigênio singlete e estado triplete, afetando 

consequentemente a eficácia da PDT [68]. Nesse sentido, a utilização de uma clorina 

quimicamente modificada pode ser uma boa estratégia para promover uma melhora 

em suas propriedades. A clorina SH-SH foi quimicamente modificada com dois grupos 

funcionais tiol (-SH) com o intuito de se evitar sua agregação e melhorar sua 

estabilidade em solução. Junto a isso, é esperado que a conjugação dessa clorina às 

AuNPs também forneça uma plataforma aprimorada para aplicação na PDT. Dessa 

forma, baseado no protocolo descrito na seção 3.4.2, foram obtidas as CS-AuNPs, 

que foram avaliadas primeiramente quanto à eficiência na etapa de conjugação. 

Conforme indicado na Figura 20, foram identificadas as duas bandas características 

da clorina SH-SH: a mais intensa (banda Soret) em 396 nm e a menos intensa (banda 

Q) em 672 nm.  Também foi detectado um sutil deslocamento da banda plasmônica 

das AuNPs (de 525 nm para 530 nm), sendo um indicativo da interação eletrônica 

existente entre a molécula de Clorina SH-SH e as AuNPs.  
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Figura 20. Espectro de absorção das CS-AuNPs, em comparação com as AuNPs e com a 

Clorina SH-SH livre em solução. 

 

Apesar da banda Q não se apresentar de forma tão nítida, foi possível calcular 

a concentração de clorina SH-SH conjugada às AuNPs a partir da absorbância em 

672 nm e tendo em consideração a curva de calibração da molécula em solução 

(Figura 21). Nesse sentido, foi obtida uma concentração de 31 mg/L, correspondente 

a uma eficiência de conjugação de 47%. 
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Figura 21. Curva de calibração da Clorina SH-SH em DMSO. 

 

De forma contrária ao observado para as F-AuPtNPs e P-AuPtNPs, não foi 

detectado qualquer sinal de emissão de fluorescência para as CS-AuNPs (Figura 22). 

Um dos fatores que sustentam essa informação é a interação existente entre os 

elétrons da clorina SH-SH envolvidos nos processos de excitação e emissão, e os 

elétrons da banda plasmônica das NPs. Conforme discutido por Tada e 

colaboradores, essa interação pode resultar na supressão dos níveis de fluorescência 

dependendo da composição das NPs e do FS, assim como da distância entre eles [15]. 

Por outro lado, como abordado anteriormente, o rendimento quântico de fluorescência 

também sofre alteração de acordo com o estado de agregação do FS [68]. Essa 

observação pode ser fundamental para explicar a ausência de emissão de 

fluorescência das CS-AuNPs, já que foram observados aglomerados na suspensão 

nanoparticulada após algum tempo de armazenamento. 
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Figura 22. Espectro obtido após a excitação de CS-AuNPs em suspensão aquosa, 

demonstrando ausência de fluorescência (𝛌𝒆𝒙𝒄 = 510 nm). 

 

4.5. Sistema otimizado: avaliação das propriedades físico-químicas das NPs 

antes e após conjugação com o clorina-SH 

 

Também com o intuito de se aumentar sua estabilidade em solução e de se 

diminuir a possibilidade de autoagregação, foi desenvolvida em laboratório uma outra 

molécula de clorina quimicamente modificada com um grupo funcional tiol (Clorina-

SH) [68]. Nesse sentido, para promover a conjugação das AuNPs e AuPtNPs com essa 

clorina, seguiu-se os protocolos descritos nas seções 3.4.3 e 3.4.4. 

Assim como para os sistemas anteriores, a conjugação de NPs com a clorina-

SH também foi monitorada por espectroscopia UV-vis (Figura 23). Para as C-AuNPs, 

a presença de clorina-SH foi confirmada pelas bandas de absorção em 396 nm e 671 

nm. Além disso, o alargamento e o deslocamento da banda de absorção de 525 nm 

para 523 nm foi um indicativo da sobreposição da banda plasmônica de AuNPs e das 

bandas de absorção menos intensas de clorina-SH em 509 nm e 541 nm. Da mesma 

forma, a presença dessas bandas no espectro de absorção das C-AuPtNPs comprova 
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o sucesso da funcionalização das NPs bimetálicas com clorina-SH. Para as C-

AuPtNPs, as bandas correspondentes de clorina-SH foram identificadas em 406 nm e 

668 nm.  

Além das alterações nos espectros de absorção, os efeitos da conjugação com 

a clorina-SH também foram observados nos valores de diâmetro hidrodinâmico e 

potencial-ζ (Tabela 6). Após a etapa da conjugação, foi constatado um aumento no 

diâmetro hidrodinâmico das C-AuNPs, quando comparado com o valor apresentado 

antes da conjugação (Tabela 2). Por outro lado, não foi observada qualquer alteração 

no tamanho das C-AuPtNPs, indicando a ausência de agregação das NPs. Apesar da 

ligeira diminuição no potencial-ζ das NPs após a funcionalização, sua estabilidade 

coloidal não foi comprometida. 

 

Tabela 6. Valores de diâmetro hidrodinâmico e potencial-ζ das C-AuNPs e C-AuPtNPs 

Amostras Diâmetro 

hidrodinâmico (nm) 

Potencial-ζ 

(mV) 

C-AuNPs 17,0 ± 0,8 -36 ± 4 

C-AuPtNPs < 10 -21 ± 3 
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(A)  

 

(B) 

 

Figura 23. (A) Espectro de absorção das C-AuNPs e clorina-SH em DMSO. (B) Espectro de 

absorção das C-AuPtNPs e clorina-SH em DMSO. Todas as suspensões de NPs foram 

preparadas em solução aquosa. 
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Os espectros UV-vis também foram utilizados para calcular a concentração de 

clorina-SH em cada suspensão de NPs. Para isso, foi utilizada a curva de calibração 

da clorina-SH em DMSO (Figura 24). Na suspensão de C-AuNPs, a concentração de 

clorina-SH foi de 5,1 μM enquanto na suspensão de C-AuPtNPs, a clorina-SH estava 

em uma concentração de 12,0 μM. Apesar do caráter altamente hidrofóbico da clorina-

SH, sua conjugação com os NPs em meio aquoso foi realizada com eficiência de 

15,8% para C-AuNPs e 26,4% para C-AuPtNPs. 

 

 

Figura 24. Curva de calibração da clorina-SH em DMSO. 

 

 

4.5.1. Propriedades fotofísicas e fotoquímicas das NPs conjugadas com clorina-

SH  

 

Além dos picos evidentes nos espectros da Figura 23 que indicam o sucesso 

na etapa de conjugação, as propriedades fotofísicas da clorina-SH podem ser 

alteradas de acordo com a composição das NPs (sendo elas metálicas ou 

bimetálicas). Sendo assim, os espectros de excitação e de emissão da clorina-SH em 

solução e conjugada com as NPs estão reunidos na Figura 25. O estudo da 
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fluorescência foi feito após a excitação de todas as amostras em 510 nm, de acordo 

com o espectro de excitação da clorina-SH em DMSO [68]. 

 

(A) 

 

(B) 

 

 

Figura 25. (A) Espectro de excitação e (B) emissão de uma solução aquosa de clorina (2,0 µM), 

clorina em DMSO (2,2 µM) e uma suspensão aquosa de C-AuNPs (2,0 µM) e C-AuPtNPs (1,6 

µM). As amostras foram excitadas em 𝛌𝒆𝒙𝒄 = 510 nm. 
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Devido ao forte caráter hidrofóbico da clorina-SH, não foi possível preparar uma 

solução aquosa dissolvendo-se o pó de clorina diretamente na água. No entanto, foi 

possível preparar uma solução concentrada de clorina-SH em DMSO e depois diluir 

essa solução em água. O espectro dessa solução diluída em água não mostrou 

qualquer banda de emissão de fluorescência. Após a conjugação das AuNPs com 

clorina-SH, foi observado um aumento da solubilidade da clorina-SH em meio aquoso 

([clorina-SH] = 2,0 μM), mas ainda assim não foi detectado qualquer sinal de 

fluorescência. Por outro lado, quando a clorina-SH foi conjugada com as AuPtNPs, foi 

observada um sinal muito intenso de fluorescência para a clorina-SH a 1,6 μM. Apesar 

de não haver qualquer diferença nos espectros de absorção e excitação, a 

fluorescência da clorina-SH mudou drasticamente de acordo com a composição das 

NPs. 

A geração do estado triplete da clorina-SH e sua estabilidade também foram 

avaliados através de medições de transientes de absorção. Os espectros mostraram 

que o estado triplete foi gerado tanto pela clorina-SH em solução quanto conjugada 

com as NPs (Figura 26). Como as amostras foram normalizadas em 660 nm e a 

clorina-SH em solução apresentou uma maior amplitude do sinal do estado triplete, foi 

possível concluir que a clorina-SH livre gerou mais estado triplete. No entanto, o tempo 

de vida do estado triplete gerado foi muito maior após sua conjugação com as AuNPs 

e AuPtNPs (Tabela 7), sendo respectivamente 2,6 e 1,2 vezes maior do que o valor 

observado para a clorina-SH em solução.  
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Figura 26. Espectros de absorção resolvidos no tempo do estado triplete da clorina-SH em 

solução e conjugada com ambas as NPs (C-AuNPs e C-AuPtNPs). Todas as amostras foram 

preparadas em metanol. 

 

 

Tabela 7. Amplitude do sinal e tempo de vida do estado triplete, e rendimento quântico de 

geração de 1O2 (SNPs) da clorina-SH em solução e conjugada com as NPs. 

Amostras 
Amplitude do sinal de 

triplete (V) 

Tempo de vida 

do triplete (µs) 

Índice do ajuste 

exponencial (R2) 
SNPs 

Clorina-SH 1,3 x 106 0,261 ± 0,001 0,9985 0,52 [*] 

C-AuNPs 0,4 x 106 0,688 ± 0,002 0,9969 0,06 

C-AuPtNPs 0,5 x 106 0,321 ± 0,001 0,9929 0,17 

* Uchoa et al (2011) 

 

Geralmente, a estabilização do estado triplete de um FS leva a um aumento na 

geração de ROS pois nesse caso o estado triplete possui tempo adequado para reagir 

com o oxigênio molecular. Por isso, a geração de 1O2, um tipo de ROS, também foi 

avaliada através da medição de curvas de decaimento de fosforescência no 
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infravermelho próximo após a excitação das amostras em metanol (Figura 27). A 

presença de 1O2 foi confirmada pela emissão em 1270 nm, e o rendimento quântico 

da geração de 1O2 foi calculado usando a clorina-SH livre como padrão (Tabela 7).  

Foi possível observar uma diminuição nos valores de rendimento quântico da clorina-

SH após a conjugação com as NPs. Em comparação com a clorina-SH em solução, a 

conjugação com as AuNPs diminuiu 8,7 vezes o rendimento quântico de geração de 

1O2, enquanto a conjugação com as AuPtNPs diminuiu o rendimento em 3,1 vezes. 

Por outro lado, comparando ambas as plataformas, houve um aumento significativo 

da geração de 1O2 pelas C-AuPtNPs em detrimento das C-AuNPs. 

 

 

Figura 27. Espectro de emissão de 1O2 das C-AuNPs e C-AuPtNPs. Inserto:  Decaimento em 

função do tempo do sinal de emissão de 1O2 gerado pelas C-AuNPs e C-AuPtNPs em 1270 nm. 

Todas as amostras foram preparadas em soluções não oxigenadas em metanol. 

 

Diferente do esperado, o maior tempo de vida do estado triplete da clorina-SH 

quando conjugada com as NPs não resultou em um aumento na geração de 1O2. 

Como já foi relatado por outros pesquisadores [69], NPs metálicas e bimetálicas podem 

suprimir o 1O2 gerado após a irradiação da clorina conjugada, o que pode justificar o 

baixo rendimento de geração de 1O2 observado para C-AuNPs e C-AuPtNPs.  

 



59 

 

4.5.2. Avaliação do mecanismo de conjugação da clorina-SH na superfície das 

AuNPs e das AuPtNPs 

 

As diferenças existentes entre as C-AuNPs e C-AuPtNPs também foram 

elucidadas quanto aos mecanismos de conjugação entre as NPs e a clorina-SH. Para 

os estudos preliminares de modelagem computacional, foi considerada uma molécula 

simples de porfirina (Figura 28) e NPs nos tamanhos de 19 nm e 2 nm (AuNPs e 

AuPtNPs, respectivamente).  

 

 

Figura 28. Molécula de porfirina utilizada nos estudos preliminares de modelagem 

computacional. 

 

Comparativamente com a molécula de porfirina, as AuNPs são grandes, como 

observado na Figura 29. Dessa forma, as regiões planas extensas presentes na 

superfície das AuNPs funcionam como um ancoradouro para a molécula de porfirina, 

que se liga às NPs na posição flat.  
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(A) 

 

(B) 

 

Figura 29. Vista lateral das AuNPs (A) antes e (B) após a funcionalização com a molécula 

simples de porfirina. 

 

Por outro lado, as AuPtNPs são bem pequenas, o que altera a sua esfericidade 

em comparação com a porfirina (Figura 30). Nesse caso, os estudos preliminares de 

modelagem computacional mostraram que é bem mais provável que a molécula se 

ligue à superfície das AuPtNPs por meio dos grupos -SH presentes na clorina-SH. 
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Figura 30. Vista lateral das AuPtNPs em comparação com a molécula de porfirina. 

 

A estrutura química específica da molécula de porfirina pode alterar a sua 

orientação e ligação à superfície das NPs, e consequentemente modificar as 

propriedades fotofísicas do sistema. A presença de grupos funcionais, como o -SH, 

podem afetar a orientação dessas moléculas, enquanto a utilização de moléculas 

intermediárias pode favorecer a formação de estruturas mais ordenadas na superfície 

das AuNPs [70]. Além disso, o tamanho e morfologia das NPs, assim como fenômeno 

de ressonância plasmônica observado para as AuNPs, também podem afetar 

diretamente as propriedades fotofísicas das porfirinas. Estudos já relataram que a 

supressão da luminescência da porfirina é dependente do tipo e tamanho da molécula 

intermediária utilizada entre a porfirina e as NPs, e que o uso de outros metais nobres 

pode modificar o pico de fluorescência observado [71-73]. 

 

4.5.2.1. Associação de clorina-SH a superfícies de ouro 

 

É importante lembrar que a estrutura química da molécula em estudo pode 

alterar de forma significativa a forma como ela se liga às NPs. Por isso, primeiramente 

foi estudada a possibilidade de ocorrência da conjugação da clorina-SH em uma 

superfície simples de ouro. Os dados coletados acerca na energia de conjugação 

estão dispostos na Tabela 8. 
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Tabela 8. Energia associada à conjugação de uma ou sucessivas conjugações com moléculas 

de citrato e/ou clorina-SH. 

Energia de conjugação (kcal/mol) 

 Citrato Clorina-SH 

1 molécula 57,0 -30,4 

2 moléculas - -20,6 

 

 

Pela análise da Tabela 8, é notável a energia de conjugação mais baixa 

associada a molécula de clorina-SH. A diminuição pronunciada sugere que a molécula 

de clorina-SH se adsorve preferencialmente na superfície de ouro, deslocando a 

molécula de citrato proveniente da etapa de síntese. No entanto, existe uma 

diminuição de aproximadamente 32% na energia de conjugação no caso de 

sucessivas associações da clorina-SH com o ouro, indicando que a conjugação da 

primeira molécula torna menos provável a associação de outras moléculas iguais na 

vizinhança imediata. Esse resultado está em concordância com os dados 

experimentais obtidos, haja vista que apesar de ser usada uma concentração alta de 

clorina-SH em solução, apenas 15,8% se ligaram efetivamente às AuNPs. 

 

 

 

4.5.2.2. Adsorção de clorina-SH à superfície de NPs 

 

Após compreender como supostamente ocorreria a associação da clorina-SH 

em uma superfície simples de ouro, foi realizado um estudo adicional a fim de se 

compreender de fato, como ocorre a conjugação de clorina-SH com as diferentes NPs 

estudadas aqui nesta tese. 

Como as NPs de 19 nm são consideradas muito grandes em termos de 

modelagem computacional, optou-se por estudar uma região das NPs correspondente 

a 574 átomos. Como pode ser visto na Tabela 9, o valor de energia de conjugação 

referente à porção estudada está bem próximo da energia de conjugação de superfície 

plana (Tabela 8). Por outro lado, em termos de composição, os valores de energia de 
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conjugação para as AuNPs (2 nm) e as AuPtNPs (2 nm) são bem próximos, sendo 

aproximadamente 78% maior do que a energia apresentada para as AuNPs maiores 

(19 nm). Já no caso das AuPtNPs, é mais provável que ocorra a conjugação sobre o 

átomo de platina em detrimento do átomo do ouro, já que a energia associada é 

aproximadamente 63% menor. É válido ressaltar que a preferência de adsorção da 

clorina-SH nos átomos de platina em detrimento dos átomos de ouro ocorre em termos 

energéticos, já que por se tratar de uma estrutura de liga [77], a disposição estrutural 

de clusters de ambos os metais ocorrem de forma aleatória.  

 

Tabela 9. Energia associada à conjugação de clorina-SH com diferentes NPs. 

NPs Energia de conjugação (kcal/mol) 

AuNPs(19 nm) -23,3 

AuNPs(2 nm) -5,1 

AuPtNPs(2 nm) 
-5,5 (Au) 

-15,0 (Pt) 

 

 

4.5.3. Fotoatividade da clorina-SH livre e conjugada com as NPs 

 

As diferenças das propriedades fotoquímicas e fotofísicas da clorina-SH em 

solução e conjugada com as NPs também podem influenciar na sua resposta 

biológica. Portanto, foi feito um primeiro estudo da fotoatividade da clorina-SH em 

solução em diferentes concentrações. Como pode ser observado na Figura 31, a 

clorina-SH não apresentou qualquer toxicidade na ausência de luz. Por outro lado, 

quando irradiada (102 J/cm2), foi observada uma viabilidade celular de 

aproximadamente 48% para todas as concentrações utilizadas. Não foram 

identificadas diferenças significativas na toxicidade da clorina-SH em um intervalo de 

0,5 a 3,0 µM por poço de análise. 
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Figura 31. Viabilidade das células B16F10-Nex2 incubadas com clorina-SH em solução. Os 

valores são representados como valores médios e desvio padrão (n=5). 

 

Sendo assim, foi feita uma nova avaliação medindo-se a viabilidade celular 

após incubação com a clorina-SH em solução e conjugada com as NPs, na ausência 

e presença de luz. Também foram avaliadas as AuNPs e AuPtNPs sem qualquer tipo 

de modificação superficial. Como mostrado na Figura 32, os valores de viabilidade 

das células incubadas com clorina-SH, no escuro e sob irradiação, foram muito 

semelhantes. É válido ressaltar que, comparativamente com o gráfico da Figura 31, a 

quantidade de amostra adicionada no poço de clorina-SH em solução foi 

aproximadamente 90% maior. Esse aumento no volume de DMSO adicionado por 

poço pode ter influenciado na resposta in vitro isolada da clorina-SH livre. No entanto, 

após a conjugação da clorina-SH tanto com as AuNPs quanto com as AuPtNPs, foi 

observado um aumento de 87% na fototoxicidade. Por outro lado, nenhuma das NPs 

conjugadas com clorina-SH apresentou toxicidade no escuro. Esse resultado é 

promissor, já que alta fototoxicidade e baixa toxicidade no escuro são características 

adequadas para a aplicação de NPs conjugadas na PDT. Embora as C-AuNPs e as 

C-AuPtNPs tenham mostrado valores mais baixos de viabilidade celular após a 
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irradiação, os valores no escuro foram superiores a 70%, que é o limite inferior aceito 

para considerar um material citotóxico [74]. 

 

 

Figura 32. Viabilidade das células B16F10-Nex2 incubadas com as NPs, clorina-SH em solução 

e com as C-AuNPs e C-AuPtNPs. Os valores são representados como valores médios e desvio 

padrão (n=5). 

Normalmente, a supressão da fluorescência está associada à menor geração 

de ROS e, consequentemente, à menor fotoatividade [29, 75]. No entanto, 

surpreendentemente, neste trabalho, foi observada uma alta fotoatividade tanto das 

C-AuNPs (não fluorescentes) quanto das C-AuPtNPs (fluorescentes). Ambas as NPs 

foram capazes de aumentar a fotoatividade da clorina-SH em comparação com a 

clorina-SH em solução. Muito provavelmente, a ausência de fluorescência das C-

AuNPs não foi resultado de um decaimento não luminoso do estado excitado de 

clorina-SH. Em vez disso, pode-se inferir que o acoplamento de clorina-SH às AuNPs 

promoveu cruzamento intersistema, com geração do estado triplete da clorina-SH e 

consequentemente geração ROS. 
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4.5.4. Geração de ROS intracelular da clorina-SH conjugada com as AuNPs e 

AuPtNPs 

 

A fotoatividade semelhante observada para as C-AuNPs e C-AuPtNPs foi 

inesperada, uma vez que o rendimento quântico de 1O2 das C-AuPtNPs foi 65% maior 

que das C-AuNPs. No entanto, é importante notar que a geração de 1O2 é apenas um 

tipo de mecanismo através do qual um FS pode induzir a morte celular. O estado 

triplete da clorina-SH também pode reagir com o oxigênio, formando radicais. Para 

resolver esse questionamento, investigou-se se a fotoatividade semelhante das C-

AuNPs e das C-AuPtNPs estaria associada à geração ROS por ambos os tipos de 

NPs, apesar da diferença de rendimento na geração de 1O2.  

Dessa forma, a fim de avaliar o aumento da geração de ROS por conjugação 

de clorina-SH às NPs, a intensidade de fluorescência das células incubadas com 

amostras foi normalizada usando a intensidade de fluorescência de clorina-SH como 

referência. Portanto, todos os valores da intensidade da fluorescência foram relativos 

à intensidade da fluorescência medida nas células incubadas com clorina-SH em 

solução sob irradiação ou no escuro (Figura 33). Notavelmente, a conjugação de 

clorina-SH com as AuNPs e AuPtNPs aumentou a geração de ROS. A intensidade de 

fluorescência das células incubadas com as C-AuNPs e as C-AuPtNPs foi cerca de 

68% maior que a intensidade de fluorescência das células incubadas com clorina-SH 

em solução. Esse aumento pode ter acontecido devido à contribuição do ROS gerado 

pelas AuNPs e AuPtNPs, mesmo na ausência de clorina-SH. A intensidade de 

fluorescência das células incubadas com NPs sem modificação superficial foi 66% e 

58% (AuNPs e AuPtNPs, respectivamente) maior que a intensidade de fluorescência 

das células incubadas com clorina-SH em solução após irradiação. No escuro, as 

células incubadas com essas NPs apresentaram intensidade de fluorescência quase 

43% maior do que as células incubadas com clorina-SH em solução. 
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Figura 33. Geração de ROS intracelular após incubação das células B16F10-Nex2 com 

NPs, clorina-SH em solução e com as C-AuNPs e C-AuPtNPs, na ausência e na presença 

de luz. Os valores são representados como valores médios e desvio padrão (n=4). 

Como não foram observadas diferenças muito significativas na geração de 

ROS pelas C-AuNPs e C-AuPtNPs em comparação com as NPs sem modificação 

superficial, foram propostas algumas mudanças no protocolo (seção 3.8.2) a fim de 

se melhor avaliar a influência da conjugação de clorina-SH às NPs com relação à 

geração intracelular de ROS após fotoativação do sistema.  

Como observado na Figura 34, todas as amostras promoveram um aumento 

na geração de ROS intracelular quando comparadas com a clorina-SH em solução. 

No entanto, diferente dos resultados discutidos anteriormente (Figura 33), foi 

observada uma queda de 22% e 9% na geração de ROS após incubação com C-

AuNPs e C-AuPtNPs, respectivamente, em comparação com as AuNPs e AuPtNPs 

sem modificação superficial. Essa diferença pode ser resultado da interação entre o 

1O2, que é um tipo de ROS, com a melanina presente em alta concentração nas 

células B16F10-Nex2 [76]. Alguns estudos sugerem que a melanina presente nas 

células de melanoma pode interagir diretamente com o 1O2 formado e suprimi-lo [77]. 

Sendo assim, qualquer variação na quantidade de células presentes nos poços de 

análise poderia alterar a intensidade de fluorescência identificada pela reação da 
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sonda com o ROS formado. Além disso, a melanina pode apresentar tanto um efeito 

pró-oxidante quanto antioxidante, que depende em parte do tipo de melanina ativada. 

O efeito protetor da melanina ocorre principalmente pela eumelanina, que apresenta 

uma maior capacidade em sequestrar ROS, por meio de sua absorção e 

neutralização. Já a feomelanina apresenta uma maior parcela na geração de ânions 

superóxidos após irradiação com luz UV, favorecendo a oxidação do DNA [78]. Dessa 

forma, a dualidade nos efeitos da melanina na geração/supressão de ROS podem se 

sobrepor à geração de ROS por meio da ativação do FS na PDT e assim influenciar 

nos níveis de ROS intracelular detectados após irradiação. 

 

Figura 34. Geração de ROS após incubação das células B16F10-Nex2 com NPs, clorina-SH em 

solução e conjugada com as AuNPs e AuPtNPs e posterior irradiação (660 nm). Os valores 

são representados como valores médios e desvio padrão (n=3).  

 

É também preciso considerar que o ROS gerado pelos diferentes sistemas 

pode induzir a oxidação da melanina, a qual passa a fluorescer na região de 550 nm 

quando excitada em 485 nm [79]. Essa região é a mesma em que a fluorescência da 

sonda DCF foi medida como forma de quantificar a geração de ROS. Portanto, a 

intensidade de fluorescência medida pode ser proveniente tanto do ROS gerado 

quanto da fluorescência da melanina oxidada. Assim, nos grupos em que a geração 
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de ROS foi moderada (no caso das AuNPs e AuPtNPs), induzindo a oxidação da 

melanina, mas não induzindo morte celular (avaliada na Figura 32), o sinal de 

fluorescência detectado pode ter sido alto devido à soma da fluorescência da melanina 

oxidada e da sonda DCF. Já nos grupos em que a geração de ROS deveria ser alta, 

pois foi identificada certa citotoxicidade (Figura 32), levando à morte celular, a 

concentração de melanina oxidada pode ter sido mais baixa já que na lavagem dos 

poços tanto a melanina oxidada liberada pelas células mortas quanto as células 

mortas são removidas. Como resultado, apesar da geração de ROS ter sido alta, o 

sinal de intensidade de fluorescência é relativamente mais baixo em relação aos 

outros grupos, justamente pela remoção da contribuição da fluorescência da melanina 

oxidada.  

 

4.5.5. Avaliação do tipo de morte celular 

 

De forma complementar, também foi avaliado o tipo de morte causado às 

células após a incubação com a clorina-SH livre ou conjugada com as NPs. Como 

mostrado na Figura 32, a clorina-SH em solução sob irradiação não teve efeito 

fototóxico nas células na concentração estudada (1,5 µM). Da mesma forma, não 

foram identificadas células necróticas e/ou apoptóticas após incubação com a clorina-

SH (Figura 35). Por outro lado, apesar das C-AuNPs e C-AuPtNPs terem causado a 

mesma resposta em termos de viabilidade, o mesmo não foi visto com relação ao tipo 

de morte celular. Durante a PDT, a morte celular por apoptose é esperada após a 

geração de 1O2, característica da ativação do mecanismo tipo II. No entanto, apesar 

das C-AuPtNPs apresentarem um maior rendimento na geração de 1O2 quando 

comparado com as C-AuNPs (Tabela 7), apenas 30% de células apoptóticas foram 

identificadas após incubação com as C-AuPtNPs. Diferente do esperado, também 

foram identificadas células necróticas (21%) e células que sofreram apoptose tardia 

(26%).  

A utilização de doses de irradiação elevadas (102 J/cm2) neste presente estudo 

pode ter sido um fator desencadeador da necrose e outros tipos de morte não 

identificados. Nos trabalhos de Karuppusamy e de Scalfi-Happ, foram observadas 

altas taxas de apoptose causadas após incubação das células com clorina e posterior 
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irradiação utilizando doses baixas (4 e 5 J/cm2, respectivamente) [80, 81]. Outra possível 

explicação para a diferença na resposta biológica das C-AuNPs e C-AuPtNPs são as 

próprias diferenças nas propriedades físico-quimicas das NPs após a conjugação. O 

tamanho, potencial-ζ e a concentração de FS conjugado com as NPs são 

determinantes na citolocalização final do sistema, e consequentemente no tipo de 

morte celular observado. 

A predominância de um mecanismo de morte celular em detrimento de outro 

depende de vários fatores, dentre eles o tipo e concentração do FS administrado, sua 

citolocalização e dose de irradiação. No trabalho conduzido por Korbelik e 

colaboradores, foi constatado que doses mais baixas de irradiação favorecem a morte 

celular por apoptose, enquanto doses mais elevadas favorecem a necrose [25]. 

Segundo Korbelik, isso ocorre devido à forte relação entre o tipo de dano causado às 

células pelo PDT e a ativação e/ou desativação da poli (ADP-ribose) polimerase 

(PARP). A PARP é um grupo de proteínas presentes no núcleo das células que 

participa de diversos mecanismos de manutenção celular, sendo eles os processos 

de recuperação e de morte. Estudos anteriores liderados por nosso grupo de pesquisa 

mostraram um primeiro indicativo de que a toxicidade de um FS pode ser alterada 

após a desativação da PARP em conjunto com a aplicação da PDT [14, 82]. 

Os estudos realizados acerca da geração de ROS e sua interação com a 

melanina também podem ser usados para elucidar o comportamento in vitro das NPs 

conjugadas, uma vez que diversos trabalhos da literatura associam as propriedades 

fotoquímicas com diferentes tipos de morte celular [80, 81]. Conforme foi discutido, não 

foi possível identificar uma relação direta entre a quantidade de células apoptóticas e 

o rendimento de geração de 1O2 após incubação com a clorina-SH livre e conjugada 

com as NPs. Apesar das C-AuPtNPs apresentarem um maior rendimento na geração 

de 1O2, apenas 30% de células apoptóticas foram identificadas quando comparadas 

com as C-AuNPs (75% de células apoptóticas). Diferente do esperado, também foi 

identificada uma quantidade considerável de células necróticas (21%). Essa relação 

entre os resultados fotoquímicos e os dados de morte celular podem ser justificados 

pela interação da melanina com o ROS gerado após a irradiação, uma vez que a 

melanina oxidada também fluoresce na região do iodeto de propídeo [79], sendo que o 

sinal de necrose identificado pode ter sido superestimado por este motivo.  
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Figura 35. Determinação do tipo de morte causado às células B16F10-Nex2 após incubação 

com os grupos amostrais e após irradiação. 

 

 

4.5.6. Efeito da composição e do tamanho das NPs nos dados in vitro 

 

 

Como discutido até então, as propriedades físico-químicas das NPs, como 

tamanho e potencial-ζ, são determinantes na citolocalização do sistema e 

consequentemente na resposta in vitro observada. Por esse motivo, foi realizada uma 

nova síntese de NPs (seção 3.3.1) baseado em uma adaptação do protocolo descrito 

por Zhao e colaboradores [38]. Essa nova síntese foi feita com a intenção de se obter 

AuNPs tão pequenas quanto as AuPtNPs aqui investigadas, e enfim elucidar o real 

efeito do tamanho e da composição das NPs na viabilidade das células B16F10-Nex2. 

Nesse sentido, as AuNPp também foram avaliadas quanto ao tamanho e 

morfologia por MET. Foram obtidas NPs esféricas de aproximadamente 5 ± 2 nm, com 

uma distribuição de tamanhos relativamente estreita. Comparativamente com as NPs 

analisadas na seção 4.1, foi alcançado um tamanho de NPs bem próximo ao das 

AuPtNPs também analisadas por MET. Após a conjugação com clorina-SH (C-

AuNPp), foi identificado um aumento de aproximadamente 83% no diâmetro 
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hidrodinâmico das AuNPp e uma diminuição de 26% no potencial-ζ, que comprova a 

modificação superficial promovida durante a etapa da conjugação.  

 

 
Figura 36. Imagem de MET das AuNPp. 

 

 
Tabela 10. Propriedades físico-químicas das AuNPp antes e após conjugação com a clorina-SH. 

Amostra 
Diâmetro  

hidrodinâmico (nm) 
PDI Potencial-ζ (mV) 

AuNPp 1,9 ± 0,4 0,35 ± 0,01 -29 ± 1 

C-AuNPp 11,2 ± 0,6 0,35 ± 0,02 -39 ± 3 

 

 

Sendo assim, foi feita uma primeira avaliação do efeito da composição das NPs 

na resposta in vitro observada para as células B16F10-Nex2. Como observado na 

Figura 37, a utilização de AuNPp promoveu um aumento na viabilidade das células 

após irradiação em comparação com as AuPtNPs. Mesmo após a associação com 

clorina-SH, não foram detectados qualquer sinal de citotoxicidade na ausência de luz. 
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Por outro lado, foi identificada uma viabilidade 43% menor das células incubadas com 

C-AuNPp quando comparadas com as C-AuPtNPs.  

 

 

 
Figura 37. Efeito da composição e do tamanho das NPs na viabilidade das células B16F10-

Nex. 

 

Quando o tamanho das NPs é colocado em evidência, foi observada uma 

diminuição de 22% na citotoxicidade das AuNPp quando comparadas com a AuNPs. 

No entanto, após a conjugação com a clorina-SH, foi identificado uma redução de 43% 

na viabilidade celular após a utilização das AuNPp. Sendo assim, apesar da mesma 

viabilidade celular obtida em termos de concentração de clorina-SH conjugada (Figura 

32), é válido ressaltar que em um primeiro momento, a utilização das C-AuNPp tende 

a aumentar o efeito fototóxico já observado para as C-AuNPs. Provavelmente, isso 

ocorre porque AuNPs menores podem ter maior taxa de internalização celular e assim 

poderiam garantir a incorporação de uma maior concentração de clorina-SH 

intracelular apesar da concentração de clorina-SH no meio de incubação ter sido igual. 
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5. CONCLUSÕES 

 

Dentre todos os sistemas estudados, foram obtidos resultados promissores 

acerca da utilização da conjugação de clorina-SH com AuNPs e AuPtNPs. Apesar da 

diminuição do rendimento quântico da geração de 1O2 por parte das C-AuNPs e C-

AuPtNPs, ambas as plataformas mostraram ser capazes de promover a solubilidade 

de clorina-SH em água, sendo esta uma propriedade crucial para a aplicação em meio 

biológico. Dados fotoquímicos, fotofísicos e de fototoxicidade revelaram que a 

conjugação de clorina-SH às AuPtNPs é vantajosa em relação à conjugação de 

clorina-SH às AuNPs. A maior internalização celular juntamente com a maior geração 

de 1O2, torna as C-AuPtNPs uma plataforma mais adequada para aplicação na PDT, 

uma vez que o 1O2 tem sido associado à morte celular por apoptose, enquanto os 

radicais são conhecidos por induzir a morte celular principalmente por necrose. 

Quando comparados os efeitos fototóxicos de AuNPs de diferentes tamanhos, ficou 

evidente a maior fotoatividade das AuNPs menores, provavelmente pela maior taxa 

de internalização celular. 
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