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RESUMO 
 

A Terapia Fotodinâmica (TFD) é uma técnica baseada na administração de um fotossensibilizador (F), 
seguida pela irradiação da luz visível de comprimento de onda específico, na presença de oxigênio, 
produzindo espécies reativas de oxigênio (EROs), levando a morte celular. O Azure B (AB) é um 
fenotiazínico que apresenta alto potencial como F para aplicação na TFD. Assim, o objetivo do presente 
estudo foi avaliar as ações do AB sobre marcadores lipídicos e proteicos do estresse oxidativo em 
mitocôndrias. As mitocôndrias hepáticas isoladas por centrifugação diferencial de ratos machos da linhagem 
Wistar foram pré-incubadas durante 10 min na ausência ou presença de AB e irradiadas ou não com luz 
vermelha (636 nm). A peroxidação lipídica foi avaliada por meio da detecção de TBARS e o conteúdo de 
proteínas carboniladas (PC) foi determinado pela formação de grupos carbonila. Na ausência de irradiação 
o AB não exerceu efeito significativo sobre o conteúdo de PC. Entretanto, ao ser fotoativado, o AB estimulou 
o conteúdo de PC em até 123,6% (40 µM). Os níveis de peroxidação lipídica, por outro lado, aumentaram 
tanto na ausência como na presença de irradiação, chegando a um estimulo de 90,7% na presença de 

irradiação. O AB parece ser uma molécula promissora para uso na TFD e a mitocôndria pode ser 

considerada um importante alvo. Porém, cabe enfatizar que o AB induziu a peroxidação lipídica na ausência 
de irradiação, o que contradiz um dos principais preceitos da TFD, isto é, um F ideal não deve ser tóxico na 
ausência de irradiação. 

 
Palavras-chave: Fotossenssibilizador; Lipoperoxidação; Carbonilação Proteica; Terapia Fotodinâmica. 

 

1 INTRODUÇÃO 
 

A terapia fotodinâmica (TFD) é utilizada para tratar diversos tipos de cânceres e 
outras patologias (DAVANZO et al., 2017; PLAETZER et al., 2013). A técnica baseia-se 
em reações fotoquímicas nas quais um composto químico, denominado 
fotossensibilizador, quando submetido à irradiação com luz visível de comprimento de 
onda adequado é capaz de gerar danos às células e destruição seletiva de um tecido. A 
administração do fotossensibilizador é seguida pela irradiação da lesão com luz visível 
não-termal e da interação entre fotossensibilizador fotoativado e o oxigênio resulta a 
geração de espécies como o oxigênio singlete (1O2) e outras espécies reativas de 
oxigênio (EROs), responsáveis por promover o efeito citotóxico sobre as células-alvo, as 
quais podem danificar diversas biomoléculas, resultando na morte celular (CARMELLO, 
2011). 

Em nível molecular, o efeito fotodinâmico é habitualmente explicado por meio de 
dois mecanismos designados como Tipo I e Tipo II. O mecanismo Tipo I envolve reações 
de transferência de elétrons entre S1 ou T1 e componentes do sistema, gerando íons-
radicais, que tendem a reagir com o oxigênio formando uma mistura complexa de EROs 
capazes de oxidar uma grande variedade de biomoléculas (SILVA, 2007; OLIVEIRA et al., 
2011). O mecanismo Tipo II caracteriza-se pela transferência de energia do 
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fotossenssibilizador diretamente para o oxigênio, cujo estado fundamental também é 
tripleto (T0), levando à formação de oxigênio singlete (1O2) (SOUSA, 2007). 

O azure B (AB) é um fotossensibilizador catiônico análogo do Azul de Metileno. 
Estudos recentes revelaram a atuação do AB como um potente inibidor da monoamina 
oxidase A (MAO-A) humana, enzima responsável por degradar monoaminas, como por 
exemplo, a serotonina, podendo ser utilizado no tratamento da depressão (PETZER et al., 

2012). Apesar de o AB ter alto potencial para ser utilizado como agente terapêutico na 
TFD, o mesmo tem sido pouco estudado com esta finalidade, sendo o Azul de Metileno 
mais extensivamente testado para tratamentos em diversas patologias, inclusive o câncer 
(TARDIVO et al., 2004). Desta forma, pouco se sabe sobre seus efeitos diretos e 
fotodinâmicos sobre células intactas e especialmente sobre organelas específicas como 
as mitocôndrias. A mitocôndria é considerada um potencial alvo para TFD devido ao fato 
dessa organela possuir uma variedade de funções metabólicas vitais que, quando 
perturbadas, podem desencadear um papel importante no processo de eliminação das 
células tumorais através da morte celular apoptótica e/ou necrótica (VAN STRATEN et al., 

2017). Desta forma, o objetivo do presente estudo foi avaliar as ações agudas diretas e 
fotodinâmicas do AB sobre marcadores lipídicos e proteicos do estresse oxidativo em 
mitocôndrias isoladas e, assim, responder se a organela pode ser um sítio de atuação 
relacionado aos efeitos fotodinâmicos gerados por esta molécula. 

 
2 DESENVOLVIMENTO 

 
Foram utilizados ratos machos da linhagem Wistar (180─280 g). Mitocôndrias 

hepáticas foram isoladas por centrifugação diferencial e rompidas por congelamento-
descongelamento. Logo após, as mitocôndrias foram pré-incubadas em água durante 10 
minutos na ausência ou presença de AB (1, 5, 20 e 40 µM) e irradiadas ou não com um 
sistema de diodo emissor de luz vermelha (636 nm, 2,6 mW  cm2), fornecendo, portanto, 
uma dose de energia total de fótons (fluência) de 1,6 J  cm-2. O teor de lipoperóxidos foi 
determinado pelo método TBARS a 532 nm, pela quantidade de malondialdeído (MDA) 
formado. Uma alíquota de 0,5 mL da pré-incubação mitocondrial (4 mg de proteína, 
volume final de 1,1 mL) contendo diferentes concentrações de de AB (1, 5, 20 e 40 µM), 
foi adicionada à 1,2 mL de uma solução contendo 0,4% de dodecilsulfato de sódio (SDS), 
7,5% de ácido acético e 0,25% de ácido tiobarbitúrico (TBA), resultando em um volume 
final de 1,7 mL. Após 1 hora de incubação a 95 ºC, o complexo MDA-TBA foi extraído 
com 1,7 mL de n-butanol/piridina na proporção 15:1 (v/v) e a absorbância determinada a 
532 nm. Padrões de MDA (200 µM) foram concomitantemente analisados e utilizados 
como controle positivo da reação. A quantidade de lipoperóxidos foi expressa como nmol . 
mg proteína -1. O conteúdo mitocondrial de proteínas carboniladas (PC) também foi 
avaliado espectrofotometricamente. Uma alíquota de 350 μL da pré-incubação 
mitocondrial em água (1,5 mg proteína, volume final de 1225 μL) contendo diferentes 
concentrações de AB (1, 5, 20 e 40 µM), foi transferida para tubos de Eppendorf® 
contendo 350 μL de 2,4-dinitrofenilhidrazina (10 mM) e HCl (2 M) na proporção de 1:1 
(v/v); e incubada no escuro durante 1 h em temperatura ambiente com agitação a cada 15 
min. Brancos contendo apenas amostra e 2 M de HCl foram realizados em paralelo com o 
intuito de descontar interferências amostrais. Em seguida, 350 μL de ácido tricloroacético 
(20%) foi adicionado às amostras, e estas centrifugadas a 11.000g durante 10 min a 4 °C. 
O sobrenadante foi descartado e os pellets lavados com 0,7 mL etanol-acetato de etila 
(1:1, v/v) e centrifugados a 10.000g por 8 min por 3 vezes para remover os reagentes 
livres. As proteínas precipitadas foram dissolvidas em 0,7 mL de cloridato de guanidina (6 
M) sob agitação em agitador para tubos tipo Vortex, incubadas durante 10 min a 37 °C e 
centrifugadas a 10.000g por 5 min sem resfriamento. O sobrenadante foi utilizado para 
determinar o conteúdo de grupos carbonila usando o coeficiente de absorção molar de 
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hidrazonas alifáticas a 370 nm (ε370 = 22.000 M-1. cm-1). Os resultados foram expressos 
como nmol.mg proteína-1.  

De acordo com os resultados obtidos (Gráfico 1A), na ausência de irradiação, não 
foram observadas diferenças estatisticamente significativas no conteúdo de PC entre 
mitocôndrias incubadas na presença ou na ausência do AB. Sob irradiação, no entanto, 
foi possível observar que o conteúdo de PC aumentou significativamente em relação ao 
controle na concentração de 20 µM (+76,5%) e na concentração de 40 µM (+123,6%). 
Sob influência do AB, os níveis de peroxidação lipídica, por outro lado, aumentaram tanto 
na ausência como na presença de irradiação (Gráfico 1B). Os aumentos atingiram valores 
de 55,9% na concentração de 40 µM na ausência de irradiação, em relação ao controle. 
Já na presença de irradiação, nas concentrações mais baixas (1 e 5 μM), embora 
visivelmente aparente como pode ser visto após uma simples inspeção do gráfico abaixo, 
o estímulo não foi estatisticamente significativo. Nas concentrações mais altas (20 e 40 
μM) os estímulos foram mais pronunciados, atingindo valores 72% e 90,7% maiores, 
respectivamente, em relação ao controle.  
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Gráfico 1: Efeitos de diferentes concentrações do azure B na ausência e presença de irradiação 
sobre os conteúdos de proteínas carboniladas (A) e níveis de peroxidação lipídica (TBARS) (B). 
Cada ponto representa a média ± erro padrão da média de 6 a 7 experimentos com protocolo 
idêntico e preparações mitocondriais diferentes. A significância estatística relativa ao controle está 
indicada por asterisco (*p < 0,05), de acordo com o teste de análise de variância (ANOVA) 
seguido pelo pós-teste de Dunnett. 

Fonte: Dados da pesquisa. 

 
3 CONSIDERACÕES FINAIS 

 
Os resultados indicam que o efeito fotodinâmico gerado pelo AB (40 μM) causa 

estresse oxidativo de forma aguda (irradiação por 10 min), danificando lipídeos e 
proteínas em mitocôndrias isoladas. Dessa forma, considerando o sistema experimental 
utilizado, o AB parece ser uma molécula promissora para uso na TFD e a mitocôndria 
pode ser considerada um importante alvo. No entanto, cabe enfatizar que o AB induziu a 
peroxidação lipídica na ausência de irradiação, o que contradiz um dos principais 
preceitos da TFD, isto é, um fotossensibilizador ideal não deve ser tóxico na ausência de 
irradiação (no escuro). Não se pode excluir, desta forma, que tal efeito relacione-se com 
possíveis efeitos colaterais quando do uso clínico desta molécula. A mitocôndria hepática 
foi utilizada como modelo de estudo neste caso. Mas sabe-se que as estruturas e as 
funções mitocondriais em diferentes tecidos e até mesmo em diferentes organismos, são 
altamente conservadas (XU et al., 2015). Assim, os efeitos fotodinâmicos agudos 
encontrados para o AB no presente estudo, certamente não se restringem a mitocôndria 
hepática de ratos. O protocolo experimental utilizado permitiu a avaliação a curto prazo 
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dos efeitos fotodinâmicos do AB sobre a peroxidação lipídica e proteínas carboniladas. No 
entanto, não se pode descartar a possibilidade de que este composto interaja também 
com outras biomoléculas e module suas atividades até mesmo sem fotoativação, o que 
inclui alterações em vias metabólicas fundamentais. Estudos adicionais são necessários 
para avaliar estas possibilidades, enfatizando os efeitos indesejáveis que o AB possa 
exercer. Para tanto, outros protocolos experimentais tais como outras organelas isoladas, 
células em cultivo, órgãos intactos e até mesmo o tratamento in vivo podem ser de 
extrema valia.    
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