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I.INTRODUÇÃO 

1. APRESENTAÇÃO 

1 . 1 . Def in ição 

Ação fotodinâmica, segundo a definição de Blum 

(1961*)> é o processo de fotooxldação de substratos biológicos 

que necessita da presença de uma substância 

fotossensibilizadora, em geral um corante, e de oxigênio 

molecular. Chamamos fotossensibllizadores às substâncias que, 

em determinadas condiçõea, ao absorverem uma quantidade de 

energia luminosa são levadas a estados excitados que por sua 

alta reatividade podem vir a afetar componentes críticos 

celulares, através de reações de oxidação ou transferência de 

energia. Essas substâncias tanto podem ser exógenas como 

componentes encontrados naturalmente na3 células. A extensão 

dos efeitos celulares produzidos por um fotossenslblllzador 

depende de um grande número de fatores, dentre os quai3 

podemos destacar: 

1) a facilidade com que o fotossenslblllzador é 

levado a um estado excitado pela absorção de luz de um dado 

comprimento de onda; 

ii) o acesso do sensibllizn.dor a um determinado 

sitio na célula; 

ill) a importância do papel biológico que o 

substrato afetado desempenha na célula. 

Corantes como a eoslna, o alaranjado de acridina, a 

hematoporfirlna e o azul de metileno, entre outros, podem 

causar efeitos fotodlnâmlcos tais como: destruição de enzimas 
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e ácidos nucleicos, desnaturação de proteínas, Inatlvação 

celular, hemolise de eritrócitos e sensibilização da eplderme 

humana. 

1.2. Histórico 

0 efeito fotodinâmico foi primeiro observado por um 

estudante de medicina, Marcacci, em 1888, mas os primeiros 

estudos quantitativos foram feitos por Oscar Raab (1900), que 

ao estudar os efeitos tóxicos de alguns corantes sobre 

paraméclos verificou que tais corantes, em baixas 

concentrações, nenhum efeito produziam sobre os 

microorganismos quando no escuro, levando rapidamente à 

inatlvação após iluminação. Em 1902 os estudos de 

Ledoux-Lebard mostraram a necessidade da presença de oxigênio 

molecux^r para que o efeito fotodinâmico aconteça. Kautsky 

(1939) sugeriu que uma espécie meta-estável de oxigênio estava 

envolvida nas reações de fotooxldação com corantes; contudo, 

durante várias décadas seguintes as espécies ativas do 

oxigênio molecular, apesar de Já identificadas 

espectroscopicamente, foram ignoradas com relação aos seus 

efeitos biológicos, até que Khan e Kasha (1963), observando as 

bandas de emissão de luminescência que acompanham a reação que 

envolve H2O2 e NaOCl" em solução aquosa, sugeriram que a 

emissão era devida ao oxigênio molecular eletronicamente 

excitado. A partir dal, várias experiências foram feitas, 

utilizando-se extintores de oxigênio excitado, tal como o No", 

e substâncias como a água deuterada, que aumentam o seu tempo 

de vida, levando à comprovação da teoria de Kautsky. 

Vário3 aspectos da ação fotodinâmica vêm sendo 

estudados desde então, como os mecanismos das reoções 

envolvidas, os tipos de corantes senslbilizadores, os 

substratos passíveis de serem afetados, etc. Com a proposta de 

aplicação desse tratamento em medicina, surgiram também os 

estudos sobre a mutagênese induzida pela ação fotodinâmica. Os 

aspectos descritos acima serão vistos detalhadamente nos 

próximos itens. 
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2. PRINCÍPIOS FÍSICOS 

2.1. A ativação do corante 

A hipótese mais aceita atualmente para se explicar o 

mecanismo da ação fotodinâmica é a sugerida por Spikes e 

Straight (1967), segundo a qual um corante em solução, que 

está normalmente em seu estado fundamental (de mais baixa 

energia), ao absorver um foton passa para um estado excitado 

de maior energia, geralmente um estado singleto (estado no 

qual os spins eletrônicos são antlparalelos). Se a energia do 

foton for suficiente para levar a molécula a um estado de 

energia acima do primeiro singleto excitado (S^), rapidamente 

ela decairá ao Sĵ  por conversão interna. A partir dal vários 

caminhos poderão ser tomados: 

i) desativação molécula", com a volta da molécula ao 

estado fundamental (S0), emitindo uma radiação eletromagnética 

(fluorescência); 

ii) passagem da molécula para um estado tripleto, de 

energia menor que a do primeiro singleto excitado. Se o 

tripleto tiver energia superior à do primeiro tripleto 

excitado (T^) a molécula decairá a este estado através de 

conversão interna, a partir dal a molécula poderá voltar ao 

estado fundamental emitindo fosforescêncla; 

ill) interação da molécula em estado excitado 

singleto ou tripleto com outros componentes do sistema, com a 

transferência de sua energia de excitação para estes 

componentes. A molécula extintora pode então passar a um 

estado excitado e emitir fluorescência ou fosforescêncla, 

voltando ao estado fundamental sem sofrer alterações 

estruturais ou poderá ocorrer uma série de reações químicas 

levando à formação de radicais, fragmentação de moléculas, 

etc. 
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Como os estados trlpletos excitados possuem tempos 

de vida relativamente longos (de 10~3 do segundo até alguns 

segundos), moléculas nestes estados possuem grande chance de 

colisão com outras moléculas e é provável que as interações 

fotobiológlcas ocorram a partir dos estados trlpletos. 0 

papel de um corante é então o de absorver a energia luminosa e 

transferi-la aos componentes celulares, sendo esta 

transferência mais provável quando a molécula do corante 

encontrar-se em estado excitado tripleto. Cabe aqui lembrar 

que o fotossenslbilizador atua como um fotocatallzador, que 

não é destruído nem consumido durante a reação, e então o 

resultado final da interação fotobiolôgica é o corante em sua 

forma original (estado fundamental) e o substrato oxidado. Um 

estudo mais detalhado sobre o spin eletrônico, os estados 

singletos e trlpletos e as desativações moleculares 

encontra-se no apêndice A. 

2.2. 0 oxigênio molecular 

0 oxigênio molecular é um excelente extintor de 

corantes em estados trlpletos excitados, talvez pelo caráter 

tripleto de seu estado fundamental. Esta molécula absorve a 

energia de excltação do corante através de colisão, passando a 

um estado excitado singleto. A molécula de oxigênio excitado é 

uma espécie oxidante de alta reatlvldade que pode intervir em 

um grande número de processos de oxidaçâo, podendo atuar como 

um radical livre ou como um lon oxidante. Das duas espécies 

ativas de oxigênio singleto excitado a espécie .2 + (Op) é a 
n que possui tempo de vida mais curto (aproximadamente 10~1J-

seg), caindo rapidamente para a espécie ativa â g (C^), cuja 

duração é bem maior devido à sua lenta desativação para o 

estado fundamental (o estado * A g(Og) sobreviveria a 10° 

colisões com o metanol) (Poote, 1968). 

Os três níveis eletrônicos relevantes do oxigênio 

estão representados nos esquemas das figuras 1 e 2. 
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3. MECANISMOS MOLECULARES 

Os mecanismos moleculares da ação fotodinâmlca pedem 

ser agrupados em duas classes gerais, conhecidas como reações 

tipo I e tipo II (Gollnick, 1968; Poote, 1968; Poote, 1972) e 

a predominância de um outro tipo varia de acordo com as 

condições especificas do sistema. 

3.1. Reações tipo I 

Quando a energia do estado tripleto do corante for 

menor que a do substrato não poderá haver transferência de 

energia entre eles e outros processos tais como a captura de 

protons. (H+) ou de elétrons passam a acontecer. Alguns 

aminoácidos são excelentes extintores de estados tripletos 

excitados, provavelmente por transferência de elétrons para o 

corante , que pode então ser reduzido. Esse processo leva ao 

aparecimento de Ions e radicais que por sua vez irão reagir de 

diversas maneiras com o oxigênio ou outros substratos, dando 

inicio a uma série de reações que têm como produtos 

hidroperõxidos, álcoois e cetonas, entre outros (Kittler e 

Lober, 1977). As interações diretas entre corantes nc e3tado 

tripleto excitado e substratos que resultam principalmente na 

formação de espécies radicais são chamadas "Reações Tipo I". 

3.2. Reações tipo II 

A interação de corantes no estado tripleto excitado 

com o oxigênio molecular - g (O2) leva à formação de 

oxigênio singleto excitado (Kearns e Khan, 1969 e Kearns, 

1971). Se a energia do corante for alta o suficiente, a 

primeira espécie a ser formada é a singleto + 2 1 /1Q \ _ae 

possui energia de excitação aproximadamente igual a 37,7 

Kcal/mol. Corantes que possuem energia menor que este valor 

devem produzir diretamente a espécie 1 A g(*02), que possui 

energia de excitação de 22,6 Kcal/mol. Assim, já que a espécie 
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1 2 _ (102) possui tempo de vida multo curto em solução, em 

conseqüência da grande eficiência da transição para o estado 

*• A «(102)> corantes que possuam estados tripletos excitados 

com energia maior do que 23 Kcal/mol são capazes de produzir 
1 A „( O2), que é a espécie responsável pelas posteriores 

reações da molécula de oxigênio. As reações entre corantes e 

oxigênio que levam à produção de oxigênio singleto excitado 

são chamadas "Reações Tipo II". 

Existe uma série de fatores que influenciam os 

processos descritos acima. A eficiência de uma reação 

blmolecular do corante no estado trlpleto com o oxigênio 

molecular ou outro substrato vai depender principalmente do 

substrato, da concentração de oxigênio e das propriedades 

fotofisicas do corante, além de variáveis como a temperatura e 

o pH da solução. A ação fotodinâmica com corantes como as 

fluoresceínas e o azul de metileno ocorrem principalmente 

através de reações do tipo II (Debey e Douzou, 1970). 

Uma das mais importantes características das reações 

do tipo II é o fato de que o oxigênio excitado formado era um 

determinado local pode se difundir no meio celular, reagindo 

com várias moléculas em diferentes sítios celulares, o que 

não ocorre nas reações tipo I, nas quais o corante e o 

substrato necessitam estar em contato direto. Em 1969, Ito 

sugeriu que a água atuaria como um veiculo difusor do oxigênio 

singleto excitado. Ito (1978) realizou um importante estudo 

sobre os mecanismos moleculares da ação fotodinâmica em 

células de levedura e sua relação com o oxigênio singleto, 

mostrando que o estado fisiológico da célula.e o sitio de 

localização do corante influenciam na eficiência da inatlvação 

celular pela ação fotodinâmica. Os resultados foram os 

seguintes: 

1) somente os corantes que 3e ligam ao DNA são 

capazes de produzir efeitos genéticos; 
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11) a capacidade de inativação celular não está 

necessariamente associada à permeabilidade celular, sendo 

alguns corantes capazes de atuar mesmo fora da célula; 

ill) a similaridade na estrutura química das 

moléculas dos corantes não implica em similaridade dos efeitos 

fotodinâmicos produzidos; 

Iv) a eficiência da inativação celular está 

relacionada à produção de 02> exceto para o grupo das 

acridlnas e para o azul de metileno (é possível que as 

acridinas, devido à sua ligação ao DNA, favoreçam as reações 

tipo I; quanto ao azul de metileno ainda não se tem uma 

resposta satisfatória). 

Com base nos resultados acima é possível classificar 

a inativação celular pela ação fotodinâmlca em três maneiras: 

1) ataque pelo lado extracelular (o corante não penetra na 

célula), com danos principalmente na superfície celular; 

2) ataque intracelular, com o corante localizado no 

citoplasma. Os principais alvos seriam então as enzimas, os 

RNAs e outras substâncias citoplasmáticas; 

3) ataque intracelular, com o corante ligado ao DNA da célula, 

sendo este o principal sitio de ataque. Na figura 3, 

podemos ter uma visão esquemâtica desses modelos de ação, 

com alguns tipos de corantes indicados, para o caso das 

leveduras. 

Segundo o que foi visto acima podemos dizer que, em 

levedura, corantes como as acridinas são capazes de induzir 

danos no DNA celular, enquanto que as xantlnas produzem danos 

no citoplasma e as tiazinas, como o azul de metileno, apenas 

danificam a membrana. Cabe aqui lembrar que as acridinas, 
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Pig. 3: Representação esqueraática da localização de vários 

corantes na célula com seus prováveis alvos para a ação 

fotodlnamica. 
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ligando-se ao DNA, favorecem as reaçõe3 tipo I, enquanto que 

as tlazinas atuam principalmente através de reações tipo II. 

Devido a grande quantidade de corantes e a variedade de suas 

interações com os diversos tipos celulares os mecanismos 

moleculares da ação fotodlnâmica, de um modo geral, ainda não 

são bem conhecidos. 

4. AÇÃO FOTODINÂMICA EM MOLÉCULAS DE IMPORTÂNCIA BIOLÓGICA 

Dos estudos Já realizados sobre os efeitos 

biológicos da ação fotodlnâmica, podemos reunir as seguintes 

conclusões: 

i) em ger^l, os aminoácidos aromátlcos são mais 

sensíveis à ação fotodlnâmica do que os alifáticos (Carter, 

1928: Harris, 1926; V^drazca, 1959; Spikes e Livingston, 

1969); 

ii) a sensibilidade das proteínas está diretamente 

relacionada à sua estrutura primária, pois os aminoácidos são 

as unidades danificadas. Destes, os resíduos de triptofano e 

histidina são os mais rapidamente destruídos (Spikes e 

Straight, 1967). As alterações nas propriedades biológicas 

Incluem perda da atividade catalltica de enzimas, mudanças nas 

propriedades antigênlcas, etc; 

iii) a fotooxidação de ácidos nucleicos leva a 

várias mudanças nas suas propriedades, tais como a diminuição 

da temperatura de fusão, da vlscosldade e do coeficiente de 

sedimentação, devido a quebras de cadeias, e também um 

aumento na susceptibilidade à degradação por enzimas. Essas 

alterações são principalmente causadas pela fotooxidação 

seletiva dos resíduos de guanina (Simon e Van Vunakis, 1962; 

Kornhauser et ai., 1973). Um outro tipo de dano, encontrado na 

ação fotodlnâmica com alaranjado de acridina e proflavina é a 
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degradação do DNA devido à cllvagem das ligações 

fosfo-dlester, sem modificação das bases nltrogenadas (Bellln 

e Grossman, 1965), mas as evidências apontam a guanina como o 

alvo preferencial da ação fotodlnâmlca com vários corantes. 

Estudos realizados com oxigênio slngleto *• A «(03) gerado a 

partir de uma descarga de mlcro-ondas sobre oxigênio molecular 

Indicaram que a guanina é a mais susceptível parte dos ácidos 

nuclelcos, quando as diferentes bases púricas e plrlmldlcas 

foram tratadas com o oxigênio slngleto (Debey e Douzou, 1910). 

0 ataque do oxigênio slngleto 1 A g(
102) a um 

composto lnsaturado é eletrofilico, portanto, quanto maior for 

a habilidade de uma molécula para doar elétrons maior será a 

sua chance de reação com o oxigênio slngleto. A energia do 

mais alto orbital ocupado (HOMO) é uma boa medida desta 

habilidade e dentre os constituintes dos ácidos nuclelcos a 

guanina é a base que possui menor energia (Pullman, 1963), o 

que sugere ser a guanina, dentre as bases nltrogenadas, o alvo 

preferencial para o oxigênio slngleto. Isto pode explicar a 

seletiva destruição da guanina quando ácidos nuclelcos são 

expostos à ação fotodlnâmlca. Além disto, também explica o 

aumento do efeito fotodlnâmico com o pH, já que em pH alto 

tanto as purinas quanto as pirimidinas exl3tem em forma de 

anions que são espécies mais ricas eta elétrons e portanto mais 

sujeitas ao ataque eletrofilico do oxigênio slngleto 

(Rosenthal e Pitts, 1971). 

5. FOTOTERAPIA COM AÇÃO FOTODINAMICA 

Os efeitos biológicos da ação fotodlnâmlca têm sido 

amplamente estudados, pois dada a facilidade com que este 

tratamento é capaz de inativar vírus, bactérias, fungos e 

células de mamíferos (Somes e Smith, 1980; Moan et ai., 1980; 

Ben-Hur et ai., 1980; Ganguly e Bhattacharjee, 1983) os 

pesquisadores têm voltado sua atenção para a possibilidade do 

uso da ação fotodlnâmlca como prática terapêutica. Este é o 
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caso do uso de corantes como as proflavinas, o vermelho neutro 

e o azul de metlleno no tratamento fotodlnâmloo de lnfecções 

por virus Herpes simplex tipos I e II (Moore, 1972;Wallis e 

Melnick, 1973; Caldas et ai., 1982), com resultados clínicos 

apresentando a diminuição ou desaparecimento de recorrências e 

a clcatrização dos tecidos. Resultados clínicos positivos 

foram também relatados no tratamento de infecção vulvar por 

Herpes genitalis com ação fotodlnâmica com proflavlna 

(Kauffman et ai., 1973) e cora o vermelho neutro (Priedrick, 

1973). Três casos de infecção orofarlngea por vírus Cocksakie, 

tratados com azul de metlleno e luz visível, apresentaram 

Inicio de clcatrização apôs 24 horas e cura completa três dias 

após o tratamento (Menezes, S., comunicação pessoal). Outro 

tipo de efeito fototerápico da ação fotodlnâmica é a redução 

de tumores malignos. 0 tratamento com hematoporfirina e luz 

visível em células de gliomas em cultura levou à total 

destruição destas células e o tratamento fotodlnamlco em 

células de adenocarcinoma de mama em cultura também mostrou ura 

poderoso efeito citotôxico (Hilf et ai., 1983). Experiências 

realizadas in vivo, feitas cora aplicações intraperitoniais de 

hematoporfirina em ratos com posteriores iluminações, 

mostraram uma destruição maciça das células tumorals, com 

grande redução dos gliomas (Diamond et ai., 1972; Granelli et 

ai., 1975). 

A nematoporfirina é o corante mais estudado 

atualmente, por 3er ura corante natural , que existe normalmente 

em células de mamíferos. Dougherty e colaboradores (1975 e 

1978) sugeriram que a hematoporfirina seria preferencialmente 

Incorporada por tumores malignos e quando ativada pela luz 

produziria efeitos citotóxlcos signiflcantes nas células 

neoplásicas. Recentemente foram observadas sensíveis melhoras 

em pacientes com câncer de esôfago e outros tipos de câncer 

tratados com hematoporfirina e luz visível (McCaughan, 1987). 

Apesar da grande aplicação que a ação fotodlnâmica 

vem tendo na medicina ela é motivo de multa controvérsia, 
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po'.: wtlnda r.Io se sabe até que ponto este tipo de tratamento 

portç i»~r m.itf gênico para as células normais. Dentre os usos da 

t?ra.:'a f.-todinâmlca ressalta-se o tratamento das lnfecções 

herpérlcas e desde que estes vírus são conhecldamente 

oncogênicos, os casos de câncer em seres humanos observados 

após esta terapia podem ser resultado de uma transformação 

ocorrida antes do tratamento. Contudo, a ação fotodlnâmica é 

conhecldamente rautagênica em bactérias (Webb et ai., 1979) e 

dependendo do corante utilizado também pode induzir mutações 

em células eucarióticas (Ito, 1977; Ito e Kobayashi, 1977), o 

que significa que uma atenção especial deve ser dada ao estudo 

das mutações induzidas pela ação fotodlnâmica. 

6. MUTAGÊNESE INDUZIDA PELA AÇÃO FOTODINAMICA 

6.1. Mutagênese e sistema "SOS" 

As modificações na informação genética de um 

organismo que são transmitidas aos seus descendentes 

caracterizam o que se chama mutação (Drake, 1970; Drake e 

Baltz, 1976; Knippers, 1975; e Hayes, 1976). Toda a informação 

genética é codificada pela seqüência das quatro bases que 

compõem o DNA celular e qualquer modificação na seqüência 

dessas bases poderá ter como conseqüência final uma 

codificação para um aminoácido diferente do original ou uma 

codificação "sem sentido" (das 61» combinações de tripletos 

possíveis que codificam para um aminoácido, três delas não 

codificam para nenhum aminoácido, sendo chamadas "sem 

sentido"). Em qualquer dos dois casos a proteína formada terá 

uma alteração na sua estrutura que, dependendo da localização, 

poderá torná-la inoperante. 

Existem dois mecanismos gerai3 que podem dar origem 

a mutações: modificações diretas das bases ou erros cometidos 

durante o reparo das lesões sofridas pelo DNA. Em ambos os 
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casos podem ocorrer substituições de bases ou deslocamentos do 

referencial de leitura, este ocorrendo através da adição ou 

destruição de uma ou mais bases o que acarreta, na 

transcrição, um deslocamento na leitura dos tripletos, 

alterando a seqüência de amlnoácldos. As mutações podem 

ocorrer no sentido de uma cepa selvagem para uma cepa mutante 

ou vice-versa. No primeiro caso, por exemplo, uma cepa 

selvagem poderia perder a capacidade de sintetizar um 

determinado amlnoácido, após tratamento com um dado agente 

mutagênico; no segundo caso ocorreria o Inverso, a cepa 

mutante, deficiente na síntese de um amlnoácido, passaria a 

ser proficiente nesta síntese. Este caso é denominado reversão 

de mutação. Em uma reversão podemos ter a reconstltulção exata 

da cepa selvagem, com o gene alterado voltando à sua forma 

orlg.'nal, ou poderá ocorrer uma supressão (uma alteração em 

outro gene que Irã suprimir a mutação original) sem que haja 

restauração do gene alterado. Um dos mecanismos de supressão 

ocorre nas mutações "sem sentido", onde um trlpleto de bases 

que normalmente codifica para um amlnoácido se transforma em 

um trlpleto "sem sentido". Esse trlpleto não é reconhecido por 

nenhum RNA de transferência e a síntese protelca se interrompe 

neste ponto. A reversão então ocorre pela alteração em um 

determinado RNA de transferência que passa a reconhecer o 

trlpleto "sem sentido" como uma codificação para um dado 

amlnoácido. Este amlnoácido poderá ser diferente do 

originalmente codificado, mas a síntese protelca não se 

interrompe e a proteína sintetizada será ativa, ainda que 

deficientemente. 

Em bactérias uma mutação pode se expressar 

fenotlplcamente de vários modos, tais como a reversão para a 

prototrofia com relação a um determinado amlnoácido, 

resistência a bacteriófagos, resistência a antibióticos, etc. 

Em nosso trabalho, utilizamos a reversão à prototrofia para o 

triptofano, em cepas de E. çoll B/r trp", nas quaia as 

mutações induzidas pelo UV curto (254 nm) e outros agentes são 

feitas pelo mecanismo de supressão (Bridges et ai., 1967)* A 
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mutagênese induzida pelo UV curto, bem como por outros agentes 

mutagênicos depende da presença dos genes recA e lexA (Wltkin, 

1976). Várias outras funções celulares são dependentes dos 

produtos destes genes, tais como a indução do profago X 

(Blanco e Devoret, 1973), a reativação Weigle (Weigle, 1953) e 

o crescimento em forma de fllamentação (Witkin, 1976). A 

existência dessas funções levou Radman (1975) a formular a 

hipótese de que existe nas células bacterlanas um grupo de 

funções que são acionadas quando a replicação do DNA é 

interrompida, para manter vivos a célula e seus profagos. Esse 

grupo de funções foi chamado por ele de funções "SOS" e dele 

faria parte um sistema de reparo sujeito a erros, responsável 

pelas mutações. 

Várias hipóteses Já foram formuladas para explicar 

os mecanismos de indução e controle das funções "SOS". 0 

modelo admitido atualmente, Já confirmado era cepas de E. coll, 

é baseado nos seguintes princípios (Gottesman, 1984): 

i) 0 produto do gene lexA (proteína LexA) atua como 

repressor dos diversos genes, incluindo o próprio LexA; 

ii) A proteína RecA desempenha vários papéis na 

célula, como o controle da recomblnação genética e da 

reparação pós-replicativa. Um sinal indutor, ainda 

desconhecido, faz com que algumas moléculas dessa proteína 

passem para um estado proteolltlco (protease RecA). A protease 

RecA cliva a proteína LexA e como conseqüência diversos 

genes são desreprimidos, dando inicio então ao reparo das 

lesões induzidas no DNA; 

ill) Quando as lesões são eliminadas cessa o sinal 

indutor e o nível da protease RecA diminui. A proteína LexA 

volta então a reprimir os genes indutlveis. 

Além dos danos induzidos no DNA por agentes físicos 

ou químicos, outros fenômenos podem provocar o aparecimento do 
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sinal indutor, tais como o bloqueio da repllcação semi-

conservatlva do DNA» PQC exemplo ... Algumas funções SOS 

são multo utilizadas como parâmetro para se verificar a 

Indução do sistema SOS por agentes químicos ou físicos, como a 

reativação Welgle e a Indução llsogênlca. Outras funções que 

fazem parte desse sistema são a mutagênese bacterlana, 

possivelmente dependente dos genes umuC e umuD (Elledge et 

ai., 1983; Walker et ai., 1982), a fllamentação (aumento das 

dimensões celulares, especialmente do comprimento, sem que 

haja septação) e bloqueio da respiração celular (Walker, 1984; 

Bridges et ai., 1985). 

6.2. Mutagênese Induzida pela ação fotodlnâmica 

Sendo a mutagênese um fenômeno Intimamente 

relacionado à produção de danos no material genético celular, 

corantes que se ligam ao DNA devem ser capazes de Induzir 

mutações quando iluminados. Dentre esses corantes, os de maior 

potencial mutagênico são as acridlnas, que conseguem atravessar 

a parede e a membrana celular e alcançar a área nuclear (Ito, 

1974). Uma grande variedade de células são inativadas pela 

sensibilização com acridlnas, sendo o principal sitie dos 

danos responsáveis pela fotolnatlvação o DNA. Os efeitos 

fotodinâmicos induzidos no DNA celular pelas acridlnas Incluem 

recombinação genética e aberrações cromossômicas e Já foram 

viotas a inlbição da síntese de DNA e RNA em células HeLa 

(Roberts, 1981) e quebras no DNA de fibroblastos epltelials 

humanos de pacientes portadores da slndrome Xeroderma 

pigmentosum tratados com proflavlna (Reagan e Setlow, 1971). 

Corantes derivados da tiazina, tais como o azul de 

raetileno e o azul de toluldlna, mo.straram-se capazes de 

induzir mutações em bactérias (Nakal e Saekl, 1964; Guther et 

ai., 1977; Webb et ai., 1979; Jacob, 1975) e em ambos os 

casos as mutações induzidas eram do tipo substituição de

bases. Esses mesmos corantes, contudo, se mostraram incapazes 

de induzir mutações em células de levedura (Ito, 1977; Ito e 
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Kobayashl, 1977)> o mesmo acontecendo com a hematoporflrina 

(Ito, 1981), sendo esta, entretanto, capaz de Induzir quebras 

simples no DNA de células humanas em cultura (Moan e Boye, 

1981). Também a rlboflavlna e o vermelho neutro são 

fotodinâmlcamente ativos na produção de danos no DNA de 

células de mamíferos (Speek et ai., 1973 e 1979; Hoffman e 

Meneghini, 1979). 

As variações encontradas na capacidade de Induzir 

danos no material genético celular pelas tlazlnas e outros 

corantes como a hematoporflrlna Indicam que vários fatores 

contribuem para a sensibilidade celular à ação fotodlnâmlca. 

Entre esses fatores podemos Incluir as diferenças existentes 

entre células procarlòtlcas e eucarlótlcas, como por exemplo a 

presença de um complexo DNA-merabrana em células de E. coll e 

a membrana nuclear de células eucarlótlcas que conferem uma 

exposição me .or ou menor do DNA a agentes químicos. Diferenças 

na estrutura da membrana também podem ser fatores Importantes, 

Já que os corantes acima são mais efetivos do que as acrldlnas 

na produção de danos na membrana. Assim, por exemplo, é 

possível que conforme os danos sejam produzidos na membrana a 

célula tenda a permitir a penetração do corante em seu 

cltoplasma. Esta possibilidade se mostrou verdadeira para o 

azul de toluldlna em células de levedura (Ito, 1977) e também 

em células humanas para a hematoporflrlna (Moan et ai., 1979; 

Moan e Chrlstensen, 1981). Portanto, em combinação com outras 

condições, tais como o gradiente de concentração do corante 

através da membrana celular, uma quantidade suficiente desses 

corantes pode atingir o interior da célula e como se sabe que 

as tlazlnas se ligam ao DNA em solução e danificam a guanlna 

em presença de luz (Simon e Van Vunakis, 1962), não seria 

surpreendente que tais corantes fossem capazes de sensibilizar 

o DNA de células eucarlótlcas "In vivo", em determinadas 

condições experimentais. Outra possibilidade que se apresenta 

é que a difusão dos intermediários ativos fotoinduzldos, como 

o oxigênio singleto, possa ocorrer através de uma distância 

multo grande, a partir do sitio de geração, e atingir a região 

nuclear. 
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Apesar da grande quantidade de trabalhos realizados 

nesta area pouco se tem de definitivo sobre os mecanismos que 

envolvem a mutação induzida pela ação fotodinamica. Como foi 

visto, grandes são as variações da capacidade dos corantes de 

induzir mutações nas células, o que dificulta a obtenção de 

uma resposta sobre o assunto. Portanto, multo há ainda que ser 

feito neste campo, até que se saiba com certeza os riscos que 

a ação fotodinamica com um determinado corante pode oferecer 

quando empregada em fototerapia. 

7. AÇÍO FOTODINAMICA DO AZUL DE NETILENO 

0 azul de metileno é uma tiazlna que possui na 

posição meso do grupo antraceno um átomo de nitrogênio e um de 

enxofre, conforme mostra a figura 4. 

Segundo estudos já realizados parece haver uma 

certa hierarquia nos corantes caracterizados por três anéis 

benzeno, no que diz respeito à eficiência de 

fotossenslblllzaçao, de acordo com os átomos que ocupam a 

posição meso. Segundo Folks (1959), a eficiência se daria 

na seguinte ordem: C,C < C,0 < N,N < N,0 < N,C < N,S. 

Portanto, o azul de metileno estaria entre os corantes com 

maior capacidade de fotossenslblllzaçao. Além disto, podemos 

citar as seguintes particularidades: 

1) o azul de metileno reage com as bases nitrogenadas do DNA 

em solução em presença de luz visível- e oxigênio, 

daniflcando-as (Simon e Van Vünakls, 1962); 

2) vários aminoacidos são danificados pela ação fotodinamica 

com este corante (Weil et ai., 1951); 

3) o azul de metileno parece atuar preferencialmente pelo 

mecanismo tipo II (com formação de oxigênio slngleto); 
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(CH3)2N N(CH3)2 

Azul de Metlleno 

Pig. 4: Formula estrutural da molécula do azul de metileno. 
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4) o azul de metlleno não penetra no interior de células de 

levedura, ficando adsorvido na membrana (figura 3, Item 3). 

Santus et ai. (1983) observaram a sensibilização da 

membrana lisossomal de células de rato (células L) com a 

conseqüente liberação de enzimas, seguida de grandes 

alterações morfológicas celulares (a ruptura dos llsossomas 

resulta na liberação de enzimas proteolltlcas, 

nucleolitlcas e hldrollticas, envolvidas na digestão de 

debris celulares e também no reparo de respostas 

inflamatórias). 

A capacidade de lnatlvação celular do azul de 

metileno parece estar relacionada com a produção de oxigênio 

singleto e apesar do corante não penetrar em células de 

levedura, o mesmo parece não ser verdade em células 

procariôticas, onde foi verificada a indução "in vivo" de 

quebras simples no DNA bacteriano após tratamento fotodinamico 

com azul de metileno (Jacob, 1971; Menezes, 1975). Além disso, 

foi observada a indução de mutação em culturas qulmlostátlcas 

de E. coli, onde a glicose era o fator limitante de 

crescimento, crescidas em presença do corante e de lâmpada 

fluorescente de baixa intensidade (Webb et ai., 1979). 

Frelfelder (1966) observou a indução llsogênlca de 

bacteriófagos em células de E. coli tratadas com azul de 

metileno e luz; entretanto, Caldas et ai. (1974), demonstraram 

que o mesmo tratamento pode inativar preferencialmente centros 

infecciosos e bacteriófagos livres. A aparente contradição 

nestes resultados é uma demonstração clara de que efeitos 

diversos podem ser obtidos através da ação fotodinâmlca com o 

mesmo corante, dependendo das condições experimentais. 

0 uso da ação fotodinâmlca em fototerapla é 

fortemente restringido pela pouca penetração da luz visível em 

tecidos massivos. Uma alternativa seria o uso de agentes 

físicos ou químicos que potencializassem os efeitos da ação 

fotodinâmlca. Neste sentido, Svrartz e colaboradores (1979 e 

1980) utilizaram corrente elétrica de baixa intensidade 
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associada ao azul de metlleno e luz visível, obtendo um grande 

aumento da lnatlvação pela ação fotodinâmlca em virus Herpes 

simplex tipos I e II. Como Já foi mencionado nos Itens 

anteriores, a fototerapla com o azul de metlleno se mostrou 

bastante eficiente no tratamento de infecções herpéticas e por 

vírus Cocksakie. Este corante, como sabemos, não penetra no 

interior de células humanas normais, devido à permeabilidade 

seletiva destas; contudo, é acentuada a sua penetração em 

células tumorals e em centros infecciosos, o que indica que 

pode ser obtida uma destruição seletiva destas células através 

de tratamento fotodinâmico com esse corante. Sendo assim, é 

importante que uma atenção maior seja dada ao estudo da ação 

fotodinâmlca do azul de metlleno, bem como da mutação induzida 

por tal tratamento, no sentido de se obter ura maior 

entendimento sobre os mecanismos envolvidos na inativação 

celular e no reparo dos danos induzidos, para que se saiba até 

que ponto este tratamento pode ou não ser aplicado com fins 

terapêuticos. No presente trabalho, tentamos verificar a 

indução de mutação em bactérias devido à ação fotodinâmlca com 

azul de metlleno, bem como a indução de quebras simples no DNA 

bacterlano e a relação entre o reparo dos danos induzidos com 

os diversos sistemas de reparo celular, em especial o sistema 

SOS, mutagênico por excelência. Estudamos ainda o efeito 

sinerglstlco que ocorre quando aplicamos, simultaneamente à 

açSo fotodinâmlca, uma corrente elétrica de baixa intensidade 

em suspensões salinas de bactérias. 



.22 

II. MATERIAIS E MÉTODOS 

1. CEPAS BACTERIANAS E BACTERIOPAGO 

As cepas bacterlanas utilizadas em nossas 

experiências estão relacionadas na tabela abaixo, com suas 

principais características. Foi utilizado ainda em algumas 

experiências o bacterlófago X GY 15, proveniente do 

laboratório de R. Devoret. 

CEPA SISTEMA DE REPARO DEPENDÊNCIA NÜTRICIONAL 

K12 AB1157 

K12 AB1886 

X12 AB2463 

K12 AB2480 

B/r 

B/r HCR 

proficiente em reparos 

deficiente em excisão 

(uvr A6) 

deficiente em recombl-

nação (rec A13) 

duplo mutante 

(uvr A6 rec A13) 

proficiente em reparos 

deficiente em excisão 

(uvr A) 

histldlna, leucina, treoni-

na, prolina e tiamlna 

histldlna, leucina, treoni-

na, prolina e tiamlna 

histldlna, leucina, treoni-

na, prolina e tiamlna 

histldlna, leucina, treoni-

na, prolina e tiamlna 

triptofano e timina 

triptofano e timina 

B/r rei deficiente em controle 

estrlngente (rei A) 

triptofano e timina 

B/r srd deficiente em 4-tiouri-

dina 

triptofano e timina 



2. MEIOS PARA DILUIÇÃO 

M9 (pH 7>0): 

Na2HP0lt . 7 H20 

NH2POi, 

NH4C1 

NaCl 

MgSOj, . 7 H20 

6,0 g/l 

3,0 g/l 

1,0 g/l 

5,0 g/l 

0,2 g/l 

Tampão fosfato (pH 7,0): 

KH2P0u 

Na2HPO|, 

Na2HPOi, . 7 H20 

PBS (pH 7,0): 

NaCl 

KC1 
Na2HPO]j 

KH2P0n 

3,5 g/l 

5,8 g/l 

11,0 g/l 

8,0 g/l 

0,2 g/l 

2,9 g/l 

0,2 g/l 

3. MEIOS PARA CRESCIMENTO E PLAQÜEAMENTO 

BT: 

NaCl 

Bacto-triptona 

Caldo nutriente 

5,0 g/l 

5,0 g/l 

3,0 g/l 
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LB: 

NaCl 10,0 g/1 

Bacto-triptona 10,0 g/1 

Extrato de levedura 5,0 g/1 

SEM: 

Glicose 4,0 g/1 

Timina 10,0 g/1 

Caldo nutriente 2% v/v 

M9 (q.s.p.) 1,0 1 

GT: 

NaCl 5,0 g/1 

Bacto-Triptona 5,0 g/1 

Peptona 8,0 g/1 

Para o crescimento em placas foi utilizado Agar a 

1,5% e para o meio BT serai-sólido, usado nas experiências cora 

bacteriôfagos, foi acrescido Agar a 0,75». 

1». SOLUÇÕES DE AZUL DE METJ.LEN0 

0 azul de metileno foi fornecido pela MERCK 

(Alemanha) sob a forma de cristais e não houve nenhuma 

purificação adicional. A cada semana era preparada uma solução 

estoque, em tampão fosfato, em uma concentração de 0,2 mg/ml. 

Posteriormente, dilula-se esta solução para se obter a 

concentração desejada em cada experiência. 
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5. MATERIAL RADIOATIVO 

Nas experiências para verificação de quebras no DNA, 

foi utilizada tlmldlna-metil adquirida da New England 

Nuclear, com uma atividade especifica de 1,0 mCi/ml. A 

concentração utilizada em cada experiência era de 10 )iCi/ml. 

6. PROCEDIMENTOS EXPERIMENTAIS 

6.1. Crescimento das culturas 

As bactérias eram estocadas em placas de Petri 

contendo meio BT e os bacteriófagos eram mantidos em suspensão 

em tampão fosfato ou MgSOjj (10~^ M), a 5o C. Obtinha-se uma 

cultura em fase exponenclal de crescimento através da 

lnoculação de 0, 25 ml de uma cultura crescida durante a noite 

para cada 10 ml de melo fresco; pré-aquecido. Após 2 h 15 min 

de incubação a 37° C, com agitação e no escuro, a cultura era 

centrifugada, lavada e ressuspensa no tampão apropriado e, 3e 

necessário, diluída ou concentrada para se obter a 

concentração desejada. Apôs cada tratamento, eram feitas 

diluições apropriadas e plaqueamentos. Nas experiências com 

bacteriófagos o plaqueamento era feito utilizando-se a técnica 

de Gratia (Marcovich, 1957). Eram utilizadas duas placas para 

cada diluição e nas experiências com mutação eram feitas 

triplicatas. As placas eram então incubadas por 

aproximadamente 16 h a 37° C, no escuro. Nas experiências para 

a verificação de mutação as culturas eram Incubadas por 48 

horas. Os meios de crescimento, diluição e plaqueamento usados 

nas diversas experiências estão relacionados na tabela I. 

6.2. Incubação com o corante 

As culturas, após centrlfugação, eram ressuspensas 

em TF ou PBS (este foi utilizado nas experiências em que foram 

usadas correntes elétricas) e incubadas em presença de AM em 



EXPERIÊNCIA MEIO DE CRESCIMENTO MEIO DE DILUIÇÃO MEIO DE PLAQUEAMEMTO 

M9 suplementado cora gli

cose (2 mg/ml), casami-

Mutação noácidos (2,5 mg/W.), ti- TF SEM 

mina (10 pg/ml) e tripto-

fano (10 ug/ral) 

Indução do TF e QT + BT semi-sôlido 

sistema SOS BT MgSOi, 

Interação entre 

APD e CE BT PBS BT 

M9 suplementado com gli-

Gradlentes alça- cose (2 mg/ml), casamlno- PBS BT 

linos de sacarose cíclicos (2,5 mg/ml), ti-

amina (10 ug/ml) 
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uma concentração de 2,0 ug/ml a 37° C no escuro, durante 60 

minutos. Os bacterlofagos eram Incubados por 30 minutos em uma 

solução de AN a 0,5 ug/ml. 

6.3. Irradiações 

Para as irradiações com UV-254 nm, foi utilizada uma 

lâmpada germlcida General Eletrie (G30T8 - 30 W) de vapor de 

mercúrio a baixa pressão. A doslmetrla era feita com um 

dosimetro de Latarjet (1953). As Irradiações foram feitas à 

temperatura ambiente em placas de Petri, com as células 

suspensas em TF em uma concentração de 1,5 . 10" cel/ml, com 

agitação manual. Os bacterlofagos eram irradiados em uma 

suspensão de MgSO^, em uma concentração de 5,0 . 10' 

partículas/ml. 

As irradiações com luz visível, foram feitas 

utilizando-se uma lâmpada Mazd&par P "coolbeam" (240V-150W) a 

uma distância que variava de 13 cm a 27 cm da placa de Petri 

ou da cubeta, conforme a experiência. 0 espectro de emissão 

desta lâmpada abrange quase que exclusivamente a faixa do 

visível. Entre a lâmpada e a suspensão era interposta uma cuba 

de Pyrex com 2,5 cm de água destilada para filtragem dos raios 

infra-vermelhos. A temperatura sob a cuba foi monitorada 

durante 10 minutos, não sendo verificada nenhuma elevação. As 

irradiações eram feitas em placas de Petri ou em uma cubeta de 

acrílico (Plg. 5). Em ambos os casos a altura da suspensão era 

de 0,5 mm. A intensidade luminosa era monitorada com um 

dosimetro YSI - Kettering Modelo 65A. Este dosimetro não 

permite medir a energia emitida pela lâmpada utilizada, Já que 

ele não Íntegra as energias dos comprimentos de onda. No 

entanto, verificamos que para as mesmas condições as medidas 

eram reprodutlvels. 

Para as Irradiações com Ralos-X utilizamos um tubo 

de Raios-X da Machlet Laboratories, tipo AEG-50 que operava 

sob uma tensão de 20,4 KV com uma amperagem de 15 mA. A 

doslmetrla foi feita pelo método de Prick (Arena, 1971) e nas 

condições experimentais por nós utilizadas a taxa de dose era 

de 0,15 QY/s. 



.28 

Pig. 5: Cubeta de acrílico confeccionada no Instituto de 

Biofísica Carlos Chagas Pilho e usada nas experiências de 

interação entre corrente elétrica e ação fotodinamica. 
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6.4. Corrente elétrica 

Nas experiências em que foi utilizada corrente 

elétrica usamos 4 pilhas pequenas (1,5V) ligadas em série. Na 

maioria das experiências foi utilizada uma corrente de 1,0 mA 

(3,2V). A corrente era aplicada em uma cubeta de acrílico 

(Fig. 5) cujos pólos eram feitos com eletrodos de platina, 

confeccionada nas oficinas do Instituto de Biofísica. A 

corrente foi monitorada com auxilio de um multlmetro SH-105 

(50 Kfl por Volt DC, 10 Kflpor Volt AC) da SHIMIZU Industry Co. 

LTD. e foi ajustada variando-se a resistência de um 

potenciômetro, ligado em série com o circuito. 

6.5. Determinação da sensibilidade bacteriana e detecção dos 

mutantes 

A sensibilidade bacteriana à ação fotodinâmica do 

azul de metileno foi verificada através de curvas de 

sobrevivência, onde representamos nas ordenadas de um sistema 

cartesiano a fração de células sobreviventes e nas abcissas as 

doses de irradiação (em nosso caso, tempos de iluminação). Com 

as curvas de sobrevivência podemos analisar o efeito de doses 

crescentes sobre a capacidade de formação de colônias das 

células Irradiadas. Para a detecção dos mutantes revertentes à 

prototrofia para o trlptofano (cepas B/r) foi utilizado o 

método de plaqueamento da cultura, imediatamente após o 

tratamento, em placas contendo o meio SEM. Tanto os mutantes 

quanto os sobreviventes eram detectados neste meio. Para a 

detecção dos mutantes eram plaqueadas aproximadamente 107 

células. Nestas condições, o suplemento de caldo nutriente 

permite a divisão de todas as células, até que se esgote o 

amlnoácldo requerido. A partir dal, somente os mutantes 

revertentes continuarão a se multiplicar. Apôs 48 horas de 

lncubação a 37° C os mutantes terão formado colônias visíveis 

enquanto que as células não revertentes constituirão uma 

camada de mlcrocolônlas. Para a detecção dos sobreviventes 
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eram feitas diluições apropriadas para fornecer uma contagem 

de aproximadamente 100 colônias por placa. Neste caso, o 

suplemento de caldo nutriente é suficiente para permitir que 

todas as células viáveis se multipliquem até formarem pequenas 

colônias visíveis. Todas as experiências foram realizadas em 

presença de luz amarela para evitar possível fotorreativação. 

Os resultados apresentados constituem, em geral, média de três 

experiências. 

6.6. Cálculo da freqüência de mutação 

Quando usamos o método acima descrito para a 

detecção de mutantes surgem nas placas, além dos mutantes 

induzidos e dos pré-existentes, mutantes formados 

espontaneamente na placa. Para a correção destas mutações 

espontâneas, um dos métodos utilizados foi o descrito por Webb 

(1978), onde a freqüência de mutação induzida é dada pela 

seguinte expressão: 

(ma - arapS) - (mb - bmpS) 

* = Na - Nb 

onde: 

M * freqüência de mutação induzida 

mft « n°. de mutantes obtidos quando se plaqueiam Na células 

rab • n°. de mutantes obtidos quando se plaqueiam Nb células 

mD » n°. de mutantes pré-existentes, obtidos através do 

plaqueamento em melo sem suplemento. 

S * fração de sobreviventes 

a • fator de diluição para se obter Na células 
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b * fator de diluição para se obter Nb células 

Segundo Webb, o número de mutações espontâneas que 

surgem nas placas Independe do número de células plaqueadas e 

este fato é utilizado para eliminar do cálculo essas mutações, 

Já que elas serão canceladas. Quando o número de mutantes pre

existentes for multo baixo (menor do que um por placa), a 

freqüência de mutação poderá então ser dada por: 

w - "a - mb 
M ~ Na - Nb 

Outro método utilizado foi o de Green e Muriel 

(1976) que determina a freqüência de mutação induzida por um 

dado tratamento era culturas onde o número de mutantes pre

existentes é muito pequeno (menor que 1 por placa), segundo o 

cálculo abaixo: 

Al- N 

onde: 

M - freqüência de mutação Induzida 

mD = n°. de mutantes encontrados após o tratamento 

mQ = n°. de mutantes encontrados no controle (mutantes 

espontâneos) 

N * número de células viáveis plaqueadas 

Os dois métodos descritos diferem entre si na 

maneira de corrigirem as taxas de mutação espontânea. Enquanto 

o método de Webb utiliza culturas tratadas para esta correção, 

o método de Green e Muriel usa uma cultura não tratada. Para 
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agentes mutagênlcos que afetam as taxas de mutação espontânea, 

aumentando-as ou dlmlnulndo-as, o método de Green e Muriel 

Indus a um erro, já que não leva em conta este fato, sendo 

então mais Indicado o método de Webb. Contudo, quando essas 

mutações não são afetadas pelo tratamento os resultados 

obtidos com os dois métodos coincidem. 

6.7. Estudo das quebras simples produzidas no DNA 

A produção de quebras simples no DNA bacteriano pela 

ação fotodinâraica do azul de metlleno foi verificada com a 

técnica de gradientes alcalinos de sacarose (NcGrath e 

Williams, 1966). Uma cultura de E. coli K12 AB1157 era 

crescida em M9 suplementado (capitulo II), acrescido de 

tlmidina marcada com tritio (10 uCi/ral) e deoxladenosina (200 

ug/ml), durante 2 h e 15 min. A função da ádenosina era a de 

facilitar a incorporação da tlmidina, Já que a cepa utilizada 

é prototrõfica para a timina."Apôs esse tempo a cultura era 

centrifugada três vezes, ressuspensa em PBS e, feitos os 

tratamentos convenientes (APD, CE, APD + CE), alíquotas de 0,3 

ml eram colocadas em tubos de hemollse aos quais eram 

adicionados, nesta ordem: 

. 0,06 ml de uma solução de sacarose (30*) em tampão trls 

0,6 M; 

. 0,0*1 ml de llsozlma (solução de 1% em água); 

. 0,1 ml de EDTA 32 M; 

. 0,1 ml de NaOH 0,5 M. 

Apôs alguns minutos, 0,1 ml desta suspensão era colocada no 

topo de um gradiente alcalino continuo de sacarose (1 a 20*, 

pH 12) que permanecia em repouso por 30 minutos. As soluções 

de sacarose continham NaCl 0,7 M; NaOH 0,3 M; EDTA 1 mM. Em 

seguida a preparação era centrifugada a 30.000 rotações por 

minuto durante lh 15 min em uma ultracentrlfuga Spinco modelo 

L8-80 M, classe H, rotor SW 50.1. Colhlam-se então os 
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gradientes em 30 frações, em fitas de papel Whatman n°. 17 N 

com retângulos de 1,8 por 1,5 cm, em um coletor feito em nosso 

laboratório com uma bomba Technlcon de seis canais. Após 

fixação em TCA por 15 min, as fitas eram lavadas 

sucessivamente durante 10 min em etanol (95Z) e acetona e 

secas com o auxilio de um secador de cabelos. Os retângulos 

eram então cortados e colocados em frascos de cintllação com 

2,5 ml de solução clntlladora de Tolueno (2,5- dlfenlloxazol, 

5 gr; 1,4 bis 2-5-feniloxazolil), 0,3 gr; Tolueno, q.s.p. 1000 

ml). A radioatividade de cada fração era posteriormente medida 

em um clntllador liquido Beckman LS-250. 0 resultado é 

apresentado em gráficos carteslanos nos quais a radioatividade 

de cada fração está colocada no eixo das ordenadas como 

porcentagem da radioatividade total do tubo de gradiente e o 

numero correspondente à fração no eixo das abcissas. 
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III. RESULTADOS 

1. MUTAÇÃO INDUZIDA PELA AÇKO POTODINAMICA 

Com a finalidade de verificar a mutação Induzida 

pela ação fotodinâmica do azul de metileno, realizamos 

experiências com a cepa B/r e suas derivadas lsogênicas, 

auxotróficas para o triptofano. Utilizamos nesta parte do 

trabalho o método de plaqueamento Imediato em melo mínimo 

suplementado com caldo nutriente (SEN), para verificar a 

reversão à prototrofia para o triptofano nestas cepas. 

Primeiro foram verificados dois métodos existentes 

para o cálculo da freqüência de mutação induzida:o método de 

Green e Muriel (1976) que corrige as mutações espontâneas 

utilizando um controle não tratado e o método de Webb (1978) 

que, como já foi visto, utiliza culturas tratadas para essa 

correção. As figuras 1 e 2 mostram a letalldade e a mutação 

induzidas pela ação fotodinâmica do azul de metileno nas cepas 

B/r e B/r srd, calculadas pelos dois métodos. Nota-se que não 

existe diferença significativa nos valores encontrados pelos 

dois cálculos, o que indica que não está havendo alteração na 

taxa de mutação espontânea pelo tratamento utilizado. A figura 

2a apresenta os mesmos dados da figura 2 em termos dos 

mutantes induzidos por 10° sobreviventes, em papel 

milimetrado. Esta apresentação permite verificar o aumento da 

mutação induzida entre o tempo 0 (sem mutantes induzidos) e a 

Ia dose. A partir dal, todas as experiências foram feitas 

utilizando-se o método de Green e Muriel. Como as diferentes 

cepas possuem sensibilidades diferentes ao tratamento 

fotodinâmico, variava-se a altura da lâmpada ou o tempo de 

Iluminação de forma a se conseguir porcentagens de 

sobrevivência que vão de 100? a aproximadamente 10$. As 

figuras 3 a 5 mostram as curvas de sobrevivência e indução 

mutagenics pela ação fotodinâmica do azul de metileno nas 
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TEMPO (SEG) 

Pig. 2; Mutação e letalidade induzidas pela ação fotodinâraica 

do azul de metileno na cepa E. coli B/r &rd • As condições 

experimentais e a simbologia são as mesmas utilizadas na 

Pig. 1. 
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Pig. 2a: Mutação induzida pela ação fotodinamica do azul de 

metileno na cepa E. coll B/r srd , plotada em papel 

mllimetrado. As condições experimentais e a simbologia são as 

mesmas da Fig. 1. 
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TEMPO (SEG) 

Flfc , 3: Mutação e letalldade Induzidas pela ação fotodlnâmlca 

do azul de raetlleno na cepa E. coll B/r. Uma cultura de 

bactérias, apôs 1 h de lncubação cora AM a 37° C, foi Iluminada 

durante vários tempos, de forma a se obter uma porcentagem de 

sobrevivência entre 100 e 10Í. A lâmpada foi mantida a uma 

cultura de 8 cm da placa de Petri. Os mutantes revertentes à 

prototrofla para o trlptofano foram calculados pelo método de 

Qreen e Muriel. Sobrevivência (•); Mutação (o). 
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SEGUNDOS DE ILUMINAÇÃO 

Plg. H: Mutação e letalidade induzidas na cepa E. coli B/r 

HCR. As condições experimentais e a simbologia são as mesmas 

da Plg. 3, com exceção de que a lâmpada foi mantida a uma 

altura de 17 cm da placa de Petri. 
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SEGUNDOS DE ILUMINAÇÃO 

Plg. 5; Mutação e letalldade induzidas pela ação fotodlnamlca 

do azul de metileno na cepa E. coll B/r rei. As condições 

experimentais e a simbologia são as mesmas utilizadas na Pig. 

3, cora exceção de que a lâmpada foi mantida a uma altura de 17 

cm da placa de Petri. 
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cepas B/r (proficiente em reparos), B/r HCR (deficiente em 

exclsão) e B/r rei (deficiente em controle estrlngente). As 

condições experimentais utilizadas em cada experiência estão 

descritas nas legendas das figuras correspondentes. 

Para melhor observarmos a mutação Induzida pelo 

tratamento fotodlnâmico nas quatro cepas apresentamos, na 

figura 6, os mutantes induzidos em relação à fração de 

sobrevivência. Verificamos então que a indução mutagênlca ê 

diferente para as quatro cepas, sendo maior na cepa HCR, 

deficiente em exclsão. As freqüências de mutação induzida nas 

quatro cepas pela ação fotodlnãmlca são relativamente pequenas 

se comparadas à mutação induzida por outros agentes, tais como 

a radiação ultra violeta curto (254 nm). A figura 7 mostra as 

curvas de mutação induzida pelo UV curto e pela ação 

fotodlnãmlca em relação à fração de sobrevivência na cepa B/r. 

Podemos observar que a mutação induzida pelo UV curto pode ser 

até cem vezes maior que pela ação fotodlnãmlca do azul de 

metlleno. Essa diferença é praticamente a mesma em todas as 

cepas estudadas, por isso achamos desnecessário a apresentação 

de todas as curvas. 

2. REPARO DAS LESÕES INDUZIDAS PELA AÇÍO FOTODINAMICA DO AZUL 

DE METILENO NO DNA E INDUÇÍO DO SISTEMA SOS 

0 reparo das lesões induzidas no DNA celular por um 

agente físico ou químico pode ser feito por diversas vias 

enzlmáticas ou ainda por via fotoqulmlca (fotorreversão). São 

conhecidos dois tipos de reparo no escuro, independentes entre 

si: o reparo por exclsão, dependente dos genes uvrA, uvrB e 

uvrC, responsável principalmente pela exclsão dos dimeros de 

pirlmidinas antes da repllcação do DNA e que possui um alto 

grau de acurácia, produzindo portanto poucos erros e o reparo 

pôs-replicativo, dependente dos genes recA, recB e recC, 

responsáveis pela recomblnação genética. 0 reparo dependente 

dos produtos dos genes rec, embora seja mais sujeito a erros 
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FRAÇÃO DE SOBREVIVENTES 

Fig» 6: Mutação Induzida pela ação fotodlnamlca do azul de 

metlleno em cepas Isogenlcas de E. coll B/r (#); B/r srd 

( A ); B/r HCR (•) e B/r rei ( • ) em função da fração de 

sobreviventes. Os pontos foram retirados respectivamente das 

figuras 2, 3, 4 e 5. 
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10° „- 10 
FRAÇÃO DE SOBREVIVENTES 

Plg. 7; Mutação induzida pela raoiaçâo ultravioleta curto (•) 

e pela açSo fotodinâmica do azul de metileno (o) na cepa E. 

coll B/r, em função da fração de sobreviventes. Culturas em 

fase exponenclal de crescimento foram tratadas com várias 

doses de UV curto (251» nm) ou de ação fotodinâmica. 
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do que o sistema de excisão, é ainda possuidor de razoável 

fidelidade. 0 produto do gene recA é também o responsável pela 

indução do sistema SOS,que possui um baixo grau de acurácla, 

sendo portanto o principal causador das mutações detectadas 

após o tratamento com UV curto e outros agentes. Nesta parte 

do trabalho verificamos o reparo das lesões Induzidas no DNA 

e a indução das funções SOS pelo tratamento fotodlnámlco com 

azul de metileno nas cepas ABI157, proficiente em reparo, e 

suas lsogênlcas AB1886 (uvrA6), AB2463 (recA13) e AB2480 

(uvrA6 recA13). Para a verificação da Indução do sistema SOS 

pelo tratamento fotodlnámlco, utilizamos a reativação Weigle, 

fenômeno descrito primeiramente por Weigle (1953), que 

observou uma sobrevivência aumentada do bacteriõfago X tratado 

com UV curto em células bacterianas também tratadas com este 

agente. Utilizamos para o cálculo do fator de reativação 

Weigle (WpR) a seguinte expressão: 

_ n°. de u.f.p./ml obtidas com as células tratadas 

n°. de u.f.p./ml obtidas com as células não tratadas 

2.1. Reparo das lesões Induzidas pelo tratamento fotodlnámlco 

com azul de metlleno 

Ao submetermos as quatro cepas à Iluminação em 

presença de azul de metileno notamos, como mostra a figura 8, 

que a sensibilidade ao tratamento fotodlnámlco com azul de 

metlleno está relacionada principalmente à ausência do sistema 

de recomblnação. Verificamos ainda que o sistema de excisão 

tem uma pequena participação no reparo das lesões Induzidas no 

DNA celular por esse tratamento, Já que a cepa deficiente 

neste sistema apresenta também uma sensibilidade maior à APD 

do que a cepa AB1157 (selvagem). Este tipo de tratamento, 

contudo, tem o incoveniente de Interferir com os próprios 

t "temas de reparação celulares. Para eliminar esse problema 

uma outra maneira de se verificar o reparo das lesões 

induzidas no DNA por um agente agressor é tratar bacterlófagos 
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Pig. 8: Sensibilidade à ação fotodinâmica do azul de metlleno 

em cepas de E. coll com diferentes capacidades ie reparação. 
o 

Culturas em fase exponenclal de crescimento .(1,5 x 10° 

cel/ml), após uma hora de incubação com AM a 37° C, no escuro, 

foram iluminadas durante 1 minuto. A lâmpada foi mantida a uma 

altura de 13 cm da cubeta. 
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para os quais a cepa é sensível e infectá-los em uma cultura 

não tratada. Deste modo pode-se medir a capacidade de 

reparação constitutiva das células. Ao realizarmos estas 

experiências, contudo, notamos, como mostra a figura 9, que 

não há praticamente diferença na sobrevivência do bacterlófago 

tratado com ação fotodlnamlca e infectado nas quatro cepas, 

contrariando os resultados apresentados na Flg. 8. Isto pode 

Indicar que outros danos além daqueles no DNA viral devem 

estar acontecendo, como discutiremos posteriormente. 

Foi estudada ainda a possibilidade de as lesões 

induzidas pelo tratamento fotodlnámico serem reparadas pelo 

sistema SOS. Para isso, tratamos uma cultura de E. coll K12 

AB1157 com 75 J/m2 de OV curto (25* nm) e Incubamos durante 30 

•In a 37°C, no escuro, em melo LB (condições em que se obtém o 

máximo de indução das funções SOS). Após esse tempo as células 

eram infectadas com bacterlõfagos tratados com vários tempos 

de iluminação em presença de azul de metlleno. Observando a 

figura 10 podemos dizer que praticamente não existe diferença 

na sobrevivência do bacterlófago infectado em células tratadas 

com UV curto ou em células não tratadas, mais uma vez 

indicando que outros danos devem estar acontecendo, 

interferindo talvez no processo infeccioso. 

2.2. Indução do sistema SOS 

0 estudo da indução do sistema SOS pela ação 

fotodlnamlca mostrou (figuras 11 e 12) que este tratamento, 

nas condições em que foi feito, não é capaz de induzir as 

funções SOS. A figura 11 mostra uma clnétlca de indução: 

alíquotas tratadas com doses de ação fotodlnamlca que deixam 

respectivamente 40, 30 e 10} de sobreviventes, foram Incubadas 

durante vários tempos em melo rico, após o que procedia-se a 

lnfecção viral com bacterlõfagos tratados com 200 J/m2 (dose 

de UV curto que dá o máximo de reativação Welgle). Podemos 

notar que o fator de reativação em nenhum momento ultrapassou 
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Pig. 9: Sobrevivência do bacterlofago \ GY 15, Iluminado 

durante vários tempos apôs lncubação durante 30 mln. cora azul 

de metlleno (0,5 ug/ml) a 37° C (no escuro e com agitação) e 

infectado em cepas de E. coll com diferentes capacidades de 

reparação. Alíquotas da suspensão de bacteriõfagos eram 

retiradas após cada tratamento e Infectadas em culturas não 

tratadas das cepas ABI 157 (•), AB1886 (•), AB2463 (A) e 

AB2480 (•). -
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Pig. 10; Reparo pelo sistema SOS das lesões induzidas no DNA 

viral pela ação fotodinâmlca do azul de metlleno. Após 

incubaçao com o corante os bacteriofagos eram submetidos a 

vários tempos de iluminação e alíquotas eram retiradas e 

infectadas em células de E. coll K12 AB1157 tratadas (•) ou 

não (o) cora ÜV curto (dose que induz o máximo de reativação 

Welgle). A cepa 2480 foi utilizada como indicadora, para 

evitar restauração constitutiva. 
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TEMPO OE INCUBAÇÁO <min> 

Pig, 11: Cinética de indução do sistema S09 pela ação 

fotodinâmica do azul de metileno. Uma cultura de E. coll 

AB1157 foi tratada com doses de ação fotodinâmica que deixam 

aproximadamente k0% (•), 30% (•) e 10% ( A ) de sobreviventes. 

Apôs cada tratamento alíquotas eram retiradas e incubadas por 

vários tempos em meio rico (LB), a 37° C, para indução do 

sistema SOS. Após as incubações as células eram infectadas com 

bacteriôfagos irradiados com 200 J/m2 de UV curto, dose que 

produz o máximo de reativação Welgle. A cepa AB2480 foi usada 

como indicadora. 
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o valor 1, mostrando que a sobrevivência do bacteriófago em 

células tratadas é menor ou Igual à sobrevivência em células 

não tratadas. A figura 12 mostra uma comparação entre os 

fatores de reativação Welgle obtidos quando bacteriõfagos 

tratados com uma dose de UV curto ou de ação fotodlnamlca são 

infectados em células tratadas também com esses agentes, 

indicando mais uma vez que o tratamento fotodinâmlco não induz 

o sistema SOS e que as lesões induzidas no DNA vlral pela ação 

fotodlnamlca aparentemente não estão sendo reparadas por esse 

sistema. Uma outra possibilidade que discutiremos com mais 

detalhes no próximo capitulo é a de que o bacteriófago tratado 

por APD não penetre nas células. 

3. INTERAÇÃO ENTRE CORRENTE ELÉTRICA E AÇSO F0T0DINÂMICA 

Como Já foi dito anteriormente, uma das limitações 

do uso da ação fotodlnamlca em fototerapla é a pouca 

penetração da luz visível em tecidos. Nesta parte do trabalho, 

estudamos o efeito sinerglstico, observado por Swartz et ai. 

(1979 e 1980), que ocorre quando aplicamos uma corrente 

elétrica de baixa Intensidade simultaneamente à Iluminação em 

presença de azul de metileno. Inicialmente fizemos um estudo 

da sensibilidade celular a várias lntensidades de corrente 

elétrica, apresentado na figura 13. Podemos ver que a medida 

que aumentamos a intensidade de corrente aumentamos também a 

lnativação celular. Procuramos então otimizar as condições do 

efeito sinerglstico, variando o tempo ou a intensidade da 

corrente. Os resultados estão mostrados nas figuras 1M, 15 e 

16. Para uma corrente de 1,0 mA (3,2 v), não obtivemos nenhum 

efeito sinerglstico até quatro minutos de iluminação em 

presença de corrente elétrica e azul de metileno (Pig. 14). 

Escolhemos então um tempo de 4 min e variamos a altura da 

lâmpada (para obter sobrevlvênclas variadas ao tratamento 

fotodinâmlco) e a Intensidade da corrente elétrica. Para uma 

sobrevivência à ação fotodlnamlca de aproximadamente 652, não 



.50a 

Pig. 12; Comparação entre os fatores de reativação Welgle 

obtidos quando culturas de ABI157 tratadas com ação 

fotodlnamlca ou ultravioleta (254 nm) foram Infectadas com 

bacteriõfagos submetidos aos mesmos tratamentos. 

( 8 ) - bacteriõfagos tratados com UV (254 nm) 

( D ) - bacteriõfagos tratados com ação fotodlnamlca 

Os símbolos no eixo das abscissas Indicam o tratamento 

aplicado às culturas bacterlanas. 
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INTENSIDADE DE CORRENTE ELÉTRICA < > A > 

Pig. 13; Letalldade celular em função da Intensidade da 

corrente elétrica aplicada. Correntes elétricas de várias 

intensidades foram aplicadas durante 5 minutos a suspensões 

salinas de ABI157 (1,0 x IO8 cel/ml). 
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TEMPO DE ILUMINAÇÃO <min> 

Pig. 14; Interação entre ação fotodinamica do azul de metlleno 

e corrente elétrica. Uma cultura de AB1157 em fase exponenclal 

de crescimento foi submetida a ação fotodinamica (o) ou ação 

fotodinamica e corrente elétrica (•) em vários tempos. A 

intensidade de corrente utilizada foi de 1,0 ir.A (A). 
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Intensidade d* Corrente Elétrica <mA> 

Flg. 15; Interação entre APD e CE. Uma cultura de AB1157 foi 

submetida durante 4 minutos a correntes elétricas de várias 

intensidades em presença (o) ou ausência (•) de ação 

fotodlnamlca. Pol utilizada uma dose de APD que deixava 

aproximadamente 65í de sobreviventes. 
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0,5 1,0 1,5 2,0 2,5 

Intensidade d» Corrente Elétrica {mA) 

Pig. 16: Interação entre corrente elétrica e ação 

fotodinâmica. As condições experimentais e a simbologia 

utilizada são as mesmas de Pig. 15, exceto que a sobrevivência 

a dose de APD foi de 15*. 
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observamos nenhum efeito slnerglstlco (Plg. 15) com nenhuma 

intensidade de corrente. Contudo, quando a sobrevivência 

chegou a 15% (Plg. 16) Já pudemos observar um pequeno 

slnerglsmo que se manteve constante, independente da 

intensidade da corrente aplicada. A partir dal escolhemos a 

intensidade de 1,0 mA (3,2 v) para todas as experiências 

posteriores, Já que esta Intensidade de corrente era pouco 

letal para as células. Nosso próximo passo foi verificar a 

dependência do efeito slnerglstlco com a sobrevivência celular 

â ação fotodlnâmica, com o tempo de exposição simultânea aos 

dois agentes e com os sistemas de reparação celulares. 

Primeiro verificamos a sensibilidade à corrente elétrica das 

cepas lsogênicas de E. coll com diferentes capacidades de 

reparação. Devemos ressaltar aqui que não encontramos 

diferença entre a letalidade induzida pela corrente elétrica 

em presença ou ausência de azul de metllenn e também que não 

observamos slnerglsmo entre corrente elétrica e luz visível em 

ausência do corante, por isso esses controles não são 

mostrados em nenhuma figura. A figura 17 mostra que 

praticamente não há diferença de sensibilidade quando culturas 

das quatro cepas são submetidas a uma corrente elétrica de 1,0 

mA durante 7 minutos. Nas figuras 18 a 21 estão as curvas de 

interação da ação fotodlnâmica com a corrente elétrica nas 

quatro cepas. Podemos notar que o slnerglsmo é maior nas cepas 

K12 ABI157 e K12 AB1886, ambas proficientes no sistema de 

recomblnação. Já nas cepas Kl2 AB2463 e Kl2 AB2480 (duplo 

mutante) o efeito slnerglstlco é bem menor. Como estas duas 

cepas possuem uma grande sensibilidade à ação fotodlnâmica, o 

que poderia impedir a visualização do slnerglsmo, aumentamos a 

altura da lâmpada no sentido de aumentar a fração de 

sobreviventes de uma cultura de K12 AB2463 exposta ao 

tratamento fotodlnâmlco. 0 resultado pode ser visto na figura 

22. Notamos que o efeito slnerglstlco é praticamente o mesmo, 

aparentemente não dependendo da sobrevivência da cepa à ação 

fotodlnâmica mas sim do tempo de exposição simultânea aos dois 

agentes. Para melhor visualizar este fato retiramos das 
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AB1157 AB1886 A B 2463 AS 2480 

CEPA 

pig. 17; Sensibilidade à corrente elétrica na presença de azul 

de metlleno em cepas de E. coll com diferentes capacidades de 

reparação. As células, em fase exponenclal de crescimento (1,0 

IO8 cel/ml), após uma hora de lncubação com AM a 37 C no 
escuro foram submetidas a uma corrente elétrica de 1,0 mA (3,2 

v), durante 7 minutos. As condições experimentais sâo as 

mesmas descritas no Item do capítulo 11. 
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2 3 4 5 6 7 
Tempo d* Iluminação <min> 

8 

Flg. 18; Interação slnergístlca entre AFD e CE. Uma cultura de 

E. coll AB1157 em fase exponenclal de crescimento (1,0 x IO8 

cel/ml) foi tratada com ação fotodlnâmlca em presença ou 

ausência de corrente elétrica, em vários tempos. A corrente 

utilizada foi de 1,0 mA (3,2 v) e a lâmpada foi mantida a 13 

cm da cubeta. CE (A ); AFD (•); AFD + CE (o). 
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Pig, 19: Interação slnerglstlca entre APD e CE na cepa E, coll 

AB1886. As condições experlme.ntals e a slmbologla são as 

mesmas utilizadas na Flg. 18. 
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Pig. 20; Interação slnerglstlca entre APD e CE na cepa E. coll 

AB2463. As condições experimentais e a slmbologla sâo as 

mee.nas da Flg. 18. 
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Pig. 21; Interação entre APD e CE na cepa E. coll AB2480. As 

condições experimentais e a simbologla são as mesmas 

utilizadas na Plg. 18, com exceção de que a lâmpada foi 

mantida a uma altura de 24 cm da cubeta. 
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1 2 3 4 5 6 

Tempo de Iluminação <mln> 

Flg. 22: Interação entre AFD e CE na cepa AB2463. As condições 

experimentais e a slmbologla BSO as mesmas utilizadas na Flg. 

Ib, com exceção de que a lâmpada foi mantida a uma altura de 

24 cm da cubeta. 
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Flg. 23; Dependência do efeito sinerglstico com o tempo de 

t-Aposiçao à corrente elétrica. Uma cultura de E. coll AB2463 

(deficiente no sistema de recomblnaçao) após uma hora de 

incubação com AM, a 37° C no escuro, foi submetida à 

iluminação e/ou corrente elétrica (1,0 mA/3,2 v). A lâmpada 

foi posta em duas posições (13 cm e 24 cm), de forma a dar a 

mesma porcentagem de sobrevivência, no caso 10*, em tempos de 

iluminação diferentes (1,5 min e 6 min respectivamente). 
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figuras 20 e 21 os pontos correspondentes a 10X de 

sobrevivência à ação fotodlnâmica e os colocamos em um 

hlstograma, Juntos com as respectivas sobrevlvênclas em 

relação a corrente elétrica e a Interação dos dois agentes 

(Pig. 23). Uma hipótese para explicar este fato e também o 

observado nas figuras 15 e 16 é que o efeito slnerglstlco 

depende da quantidade de partículas carregadas que estão 

sendo produzidos pelo tratamento fotodinamico. Para averiguar 

esta hipótese, trotamos culturas de E. coll K12 ABI157 com 

radiações ionlzantes (ralos X) e não ionlzantes (UV curto) em 

presença de corrente elétrica. Os resultados são mostrados nad 

figuras 24 e 25. A presença de uma corrente elétrica de 1,0 mA 

durante a irradiação com ralos X mostrou um forte efeito 

slnerglstlco, enquanto que com a radiação ultravioleta 

obtiveraos apenas uma soma de efeitos. 

4. QUEBRAS SIMPLES INDUZIDAS NO DNA 

A verificação das quebras simples Induzidas no DNA 

bacteriano pelo tratamento fotodinamico foi feita através da 

técnica de gradiente alcalino de sacarose, descrita no Item 7 

do capitulo 6. A figura 26 mostra o resultado obtido quando 

as células, após 1 hora de lncubação com azul de metileno, 

foram iluminadas durante 6 min. com a lâmpada a 13 cm da 

cubeta, de forma a apresentar uma sobrevivência de 

aproximadamente 10X. Verificamos que o perfil de sedimentação 

do DNA, após a iluminação, deslocou-se para as frações mais 

leves, indicando que o tratamento induziu quebras no DNA. Este 

resultado Já havia sido obtido por Menezes (1975) que observou 

também um deslocamento para as frações mais leves do perfil de 

sedimentação do DNA de células Incubadas com o corante mas sem 

tratamento com luz visível. Menezes observou ainda que se as 

células fossem lavadas, para a retirada do corante, e logo 

depois feito o gradiente, o perfil de sedimentação voltava à 



.6* 

> 

e 
•• 
o-

TEMPO 

Pig. 2M: Interação entre radiação TV curto (251* nm) e corrente 

elétrica. Uma cultura de E. coll AB1157 em fase exponenclal de 

crescimento foi tratada com UV em prensença ou ausência de 

corrente elétrica. A taxa de dose utilizada foi de 

12,5 J/m2/mln.CE(A). uv(#);UV + CE (O) 
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T E M P O <min> 

Fig. 25; interação sinerglstica entre Raios-X e corrente 

elétrica. Uma cultura em fase exponencial de crescimento foi 

tratada corn Raios-X em presença ou ausência de CE. A taxa de 

dose foi de 0,15 QVseg. CE ( A); RX (•); RX + CE (o). 
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Pig. 26: Indução de quebras simples no DNA celular por APD do 

AM. Culturas de AB115>7 marcadas com tlmldina-metll -»H foram 

submetidas à AFD em uma dose que deixa 10Í de sobreviventes. O 

número de quebras simples (alcali-labilizaçÕes) induzido no 

DNA por este tratamento foi medido através da técnica de 

gradiente alcallno de sacarose, conforme o descrito no item do 

capítulo II. 
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Pig. 27: Sedimentação em gradiente alcallno de saoarose do DNA 

de E. coll AB1157 Incubada com AM e lavada (ou não) para a 

retirada do corante. As condições experimentais foram as 

mesmas da Figura 26. 
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posição correspondente ao controle; porém, se as células 

tivessem sido iluminadas, esta volta não era mais observada. 

Ao repetirmos este procedimento, obtlvemos Igual resultado, 

mostrado na figura 27. 

Uma de nossas propostas era verificar se o 

slnerglsmo observado na Interação da corrente elétrica com a 

ação fotodlnaralca era devido a um aumento na produção de 

quebras no DNA bacterlano. Conforme podemos observar pela 

figura 28, Isto e realmente acontece. A aplicação de uma 

corrente elétrica simultaneamente ao tratamento fotodlnâmlco 

produz um grande aumento no número de quebras simples (ou 

alcall-lablllzações) no DNA,que se reflete na sobrevivência 

celular (figura 18). A figura 28 apresenta o desvio do perfil 

de sedimentação do DNA para a fração mais leve, após 

tratamento simultâneo cora ação fotodinâmica e corrente 

elétrica. 
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Fig. 28: Produção de quebras simples no DNA de E. coll AB1157 

por APD do AM em presença ou ausência de corrente elétrica 

(1,0 mA - 3,2 V). As condições experimentais são as mesmas da 

Plg. 2 6. 
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IV. DISCÜSSXO 

A ação fotodlnâmlca ainda hoje é motivo de 

controvérsia pois, como já falamos em capítulos anteriores, os 

resultados obtidos com este tratamento são bastante variados, 

chegando às vezes a ser contraditórios. Esta variabilidade 

está relacionada ao fato de cada corante fotodlnâmlco possuir 

diferentes propriedades químicas e fotofislcas e a variação 

dos resultados obtidos com um mesmo corante pode estar 

relacionada a diferentes condições experimentais e a 

protocolos Inadequados. São conhecidos mais de quatrocentos 

corantes fotossensibilizadores (Santamaria et ai., 1972), mas 

os mecanismos de ação ainda permanecera desconhecidos para a 

maior parte dessas substâncias. 0 azul de metileno é um dos 

corantes fotodinâmicos mais estudados por sua perspectiva de 

aplicação terapêutica, assim como o vermelho neutro, as 

proflavinas e a heraatoporfirina, sendo este o mais estudado 

atualmente, por ser um corante natural. Em nosso trabalho, 

escolhemos uma concentração de azul de metileno (2 ug/ml) que 

é inócuo para as células, desde que não haja iluminação (este 

corante, em concentrações mais altas, Já produz um efeito 

citotóxico, sendo utilizado na prática médica como 

antisséptico). 

0 tratamento fotodinâmico é bastante limitado, como 

já dissemos anteriormente, pela pouca penetração da luz 

visível. A escolha, em nosso trabalho, do corante azul de 

metileno baseia-se em dois fatos; o primeiro, que o azul de 

metileno, quando injetado intravenosamente, localiza-se 

especificamente nas células malignas ou infectadas por 

bactérias, vírus ou fungos, Já que as células normais, devido 

a sua permeabilidade seletiva, impedem a sua penetração. 0 

segundo fato é que analisando o espectro de absorção do azul 

de metileno verifica-se que a absorção máxima ocorre em 660 

nm, que está na faixa dos comprimentos de onda do espectro 
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visível que possuem maior poder de penetração na eplderme 

humana. Neste trabalho procuramos abordar duas questões 

fundamentais: a potencialidade rautagênlca associada ao 

tratamento fotodlnamlco com azul de metileno e a procura de um 

agente físico capaz de potencializar os seus efeitos 

biológicos e para o qual o corpo humano seja transparente. 

Estudamos Inicialmente a Interação com três agentes: campos 

magnéticos homogêneos, campos elétricos (corrente elétrica) e 

radiações lonlzantes (raios-X). As experiências preliminares 

feitas com campos magnéticos demonstraram não haver interação 

entre este agente e a ação fotodinâmica, enquanto que a 

aplicação simultânea de uma corrente elétrica ou a exposição 

simultânea a radiação X mostraram um grande efeito 

sinerglstico. Dedicamo-nos então ao estudo da interação entre 

corrente elétrica e ação fotodlnâmica do azul de metileno, 

enquanto que a interação com a radiação X é objeto de outra 

tese era andamento no laboratório. 

1. MUTAÇÃO INDUZIDA PELO TRATAMENTO POTODINÂMICO COM AZUL DE 

METILENO 

A indução mutagênica pelo tratamento fotodinâmico 

com variados corantes em geral é pequena se comparada com 

outros agentes agressores como as radiações ionizantes e não-

ionizantes (UV curto) e substâncias químicas como o etil-

metano-sulfonato e o metil-metano-sulfonato. Mesmo as 

acridinas, que são os corantes fotodinâmicos com maior 

potencialidade mutagênica, apresentam taxas de mutação 

induzida bastante pequenas se comparadas a taia agentes. 

Contudo, o tratamento fotodinâmico, era termos absolutos, é 

mutagênico. Culturas quimio-estáticas de E. coll, crescida sob 

a presença de luz fraca e de variados corantes (inclusive AM) 

em pequenas concentrações, de forma a não apresentarem 

letalidade, mostraram taxas de mutação induzida até dez vezes 

maior do que as taxas de mutação espontânea (Webb et ai., 1978 

e 1979). Em nosso trabalho observamos que a indução de 
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mutantes pelo tratamento fotodlnâmlco com azul de raetileno é 

restrito a altas taxas de sobrevivência celular (Figuras 1 e 

6), Indicando provavelmente que as lesões letais são multo 

mais numerosas do que as mutagênlcas. Na verdade, as taxas de 

Indução de mutantes observadas pelo tratamento fotodlnâmlco 

com azul de raetileno estão bastante próximas daquelas 

observadas com as radiações de 365 nm e nC5 nm (Tyrrell, 1982) 

que são consideradas não mutagênlcas. Estas radiações fazem 

parte do espectro solar, e a radiação de 405 nm Já faz parte 

do espectro de radiações visíveis. 

Um fato interessante, mostrado na figura 6, é que a 

cepa B/r HCR, deficiente no sistema de excisão, apresenta a 

maior freqüência de mutação induzida. 0 sistema de excisão é o 

principal responsável pelo reparo dos dlmeros de pirlmidinas 

formados no DNA pelas radiações ultra-violeta curto e médio, 

contudo a ação fotodinãmlca não é capaz de formar dlmeros 

(Jaffe-Brachet et ai., 1971). Menezes (1975) sugeriu que o 

sistema de excisão não seria especifico para dlmeros, e que as 

enzimas envolvidas neste mecanismo pudessem reconhecer outros 

tipos de lesão. Hoje Já se sabe qu° esse sistema é também o 

responsável pela remoção de bases nitrogenadas lesadas por um 

determinado agente físico ou químico e de modo geral reconhece 

deformações alostéricas no DNA. Como o tratamento fotodlnâmlco 

com azul de metileno ataca preferencialmente os resíduos de 

guanina (Simon e Van Vunakis, 1962), o fato <1« cepa B/r HCR 

apresentar uma taxa maior de indução de mutantes não é 

surpresa e vem apenas confirmar que o sistema de excisão é 

capaz de reparar os danos induzidos pela ação fotuuinâmica do 

azul de metileno. 

Igualmente interessante é a comparação da 

sensibilidade à ação fotodinãmlca das cepas B/r e B/r srd, nas 

figuras 1 e 2. A cepa B/r srd é proficiente nos sistemas de 

reparação e sua principal característica é a ausência do 

cromôforo para a radiação ultra-violeta longo (4-tiouridina), 

o que faz corn que esta cepa não apresente o retardo 
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crescimento característico de culturas submetidas a esta 

radiação. Contudo, não encontramos nenhuma Justificativa para 

a grande sensibilidade desta cepa à ação fotodlnâmica. Uma 

hipótese que se faz é a de que o tratamento utilizado para se 

obter a cepa B/r Srd tenha induzido outras mutações, tornando 

a cepa mais permeável. Isto poderia fazer com que a penetração 

do corante fosse maior nesta cepa, Justificando assim sua 

maior sensibilidade à ação fotodlnâmica. 

A cepa B/r rei também apresenta maior sensibilidade 

ao tratamento fotodlnâmico do que sua selvagem lsogênlca, mas 

essa diferença de sensibilidade não é tão grande como a da B/r 

srd. A cepa B/r rei é deficiente no controle estrigente que é 

uma resposta celular aos danos induzidos nos RNAs de 

transferência (Gallant, 1979). A principal característica do 

controle estrlngente é a parada da síntese protelca, o que faz 

com que as células submetidas a este controle apresentem um 

retardo no crescimento. Sendo assim, a cepa B/r rei, 

deficiente neste sistema, não apresentará tal retardo. Em 

geral o retardo do crescimento celular possibilita à célula 

recuperar-se melhor dos danos induzidos por um agente agressor 

e é de se esperar que as cepas que não apresentam retardo de 

crescimento mostrem uma taxa maior de indução mutagênlca. 

Isto foi observado por nós nas cepas B/r rei e B'r srd (Plg. 

6), o que nos leva a pensar que o tratamento fotodlnâmico deve 

ser capaz de induzir um retardo de crescimento celular; 

contudo, para confirmarmos esta hipótese é necessário que se 

verifique o crescimento de culturas submetidas ao tratamento 

fotodlnâmico, o que será feito oportunamente. 

2. REPARO DAS LESÕES INDUZIDAS NO DNA E INDUÇÃO DO SISTEMA SOS 

PELA AÇSO FOTODINÂMICA DO AZUL DE METILENO 

2.1. Reparo das lesões 

A análise dos dados referentes à sensibilidade à 

ação fotodlnâmica de cepas isogênicas com diferentes 
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capacidades de reparo (Plg. 8) nos mostrou que tanto o sistema 

de recombinaçao quanto o de excisao têm participação no reparo 

das lesões induzidas no DNA por esse tratamento. Através de um 

cálculo simples, onde normalizamos para lOOt a porcentagem de 

reparação da cepa ABI157 podemos verificar que o sistema de 

recombinaçao é responsável por aproximadamente 69Í do reparo 

das lesões, enquanto que o sistema de excisao repara cerca de 

30%. O sistema de recombinaçao é, portanto, o principal 

restaurador das lesões induzidas no DNA pelo tratamento 

fotodinâmico com azul de roetlleno. 

A ação fotodinâmica é capaz de danificar amlnoácldos 

e, consequentemente, de inativar proteínas (Spikes e Straight, 

1967). Isto pode explicar o resultado obtido quando 

bacteriôfagos tratados com ação fotodinâmica foram infectados 

nas quatro cepas acima descritas (figura 9). 0 fato de não 

haver diferença na sobrevivência do bacteriôfago pode indicar 

que lesões induzidas no seu capsldeo estejam impedindo que o 

processo infeccioso se complete e então apenas os 

bacteriôfagos não lesados, ou cora lesões irrelevantes para o 

processo infeccioso, conseguem infectar as células, levando a 

uma resposta praticamente igual para todas as cepas. Um modo 

de se comprovar esta hipótese é através da microscopia 

eletrônica, que poderá mostrar se os bacteriôfagos submetidos 

ao tratamento fotodinâmico estão ou não infectando as células. 

Através de eletroforese poderemos também verificar se este 

tratamento induz lesões nas proteínas virais. Uma segunda 

possibilidade de explicação para o fato, embora menos 

provável, é a de que a ação fotodinâmlua do azul de metileno 

seja capaz de induzir quebras duplas no DNA. Como as quebras 

duplas são raramente reparadas, se o DNA viral estiver 

principalmente com este tipo de dano as respostas das quatro 

cepas também serão iguais. Torna-se necessário então, para 

averiguar esta hipótese, que se utilize o método de gradientes 

neutros de sacarose, que é próprio para a verificação de 

quebras duplas induzidas no DNA. 
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2.2. Indução do sistema SOS pela ação fotodlnamlca do azul de 

metlleno 

Os resultados apresentados nas figuras 11 e 12 

mostram claramente que, nas condições experimentais por nós 

utilizadas, a ação fotodlnamlca não foi capaz de Induzir o 

sistema SOS. Este resultado é confirmado pelo baixo Índice de 

mutação Induzida observado nas cepas B/r e suas Isogênlcas 

(sendo o sistema SOS altamente mutagênlco em geral os 

tratamentos que Induzem este sistema apresentam taxas bastante 

elevadas de mutação Induzida). E Interessante o fato de que, 

além de não Induzir as funções SOS, a cultura tratada com ação 

fotodlnamlca se mostra também com menor capacidade de 

sustentar os bacterlófagos tratados cora radiação ultra-vloleta 

curto (254 nm). Uma hipótese razoável seria a de que a ação 

fotodlnamlca com azul de metlleno pudesse estar Induzindo 

danos na membrana celular, o que poderia Interferir no 

processo Infeccioso. Contudo, se assim fosse, a capacidade de 

sustentação de bacterlófagos não tratados também seria 

afetada, o que não ocorre. A capacidade de sustentação de 

bacterlófagos não tratados é a mesma tanto para células 

submetidas ao tratamento fotodlnâmlco como para células não 

tratadas (resultados não mostrados), o que Indica que este 

tratamento não altera os processos de infecção e replicação do 

DNA viral, mas que possivelmente lnduz danos nos próprios 

sistemas de reparação celulares e por isso observamos uma 

sobrevivência menor do bacteriófago tratado com UV curto em 

células tratadas com ação fotodifiâmica. 

3. INTERAÇÃO SINERGlSTICA ENTRE A ACRO POTODINAMICA DO AZUL DE 

METILENO E CORRENTE ELÉTRICA 

As membranas celulares de variados tipos de células 

possuem cargas fixas, geralmente negativas. Elul (1967) 

verificou que células malignas apresentam uma inversão de 
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carga de membrana, movimentando-se em direção ao eletrodo 

negativo quando submetidas, em suspensão, a uma corrente 

elétrica de baixa intensidade (10 uA). Elul verificou também 

que quando as células são fixadas, de forma a nao se moverem, 

a aplicação de um campo elétrico de baixa intensidade em sua 

proximidade induz uma deformação na membrana que cessa logo 

apôs a retirada do campo elétrico. Zimmermann et ai. (1974) 

observaram que células de vários tipos submetidas a campos 

elétricos suficientemente altos (a intensidade é diferente 

para cada tipo de célula) apresentam ruptura em suas membranas 

e que hemácias bovinas chegam a perder completamente a sua 

hemoglobina, utilizando este fato como parâmetro para 

quantificar a ruptura das membranas. Os fenômenos descritos 

acima podem ser explicados considerando-se que ao aplicarmos 

uma diferença de potencial em uma solução salina haverá 

deslocamento das partículas carregadas (Ions) e se nesta 

solução estiverem células em suspensão, haverá migração destas 

para os eletrodos. Além disto, os lons existentes dentro das 

células também tenderão a migrar em direção aos eletrodos, 

podendo dar inicio a uma série de reações químicas 

(eletrólises) que poderão ter como resultado final lesões em 

variadas moléculas, inclusive nas da membrana celular. 

Em nossos estudos, a sobrevivência celular a uma 

corrente de 1.0 mA, aplicada em uma suspensão salina de 

bactérias, mostrou set- bastante alta e mesmo após 7 min (fig. 

17) a sobrevivência ainda estava em torno dos *»0Í. Além disto, 

não houve diferença na sobrevivência das cepas com diferentes 

capacidades de reparação. Isto vem confirmar que os danos 

produzidos pela corrente elétrica provavelmente são 

localizados inicialmente na membrana celular. 0 sinergismo 

positivo que ocorre quando aplicamos uma corrente elétrica de 

baixa intensidade (1,0 mA) simultaneamente ao tratamento 

fotodlnâmico pode então ser compreendido se pensarmos que , ao 

ter a sua membrana danificada pela corrente elétrica (ou 

campo elétrico), a célula tende a dei/.ar que maiores 

quantidades do corante penetrem em seu interior, o que 
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pode proporcionar, por sua vez, um grande aumento nos efeitos 

da ação fotodinâmlca. Para melhor discutirmos os processos 

associados ao slnerglsmo por nós observado, vamos dividir esta 

discussão em sub-ltens: 

3.1. Interação entre corrente elétrica e azul de metllenD (sem 

luz) 

Ao aplicarmos uma corrente elétrica em duas 

supensões de bactérias, pré-lncubadas ou não com AN, não 

verificamos nenhuma diferença na sobrevivência das duas 

culturas (dados não mostrados). Isto Já seria esperado pois em 

ausência de luz o azul de raetlleno, na concentração utilizada, 

não produz nenhum efeito citotóxico, e se a corrente elétrica 

atuar apenas no sentido de lesar a membrana celular, nenhuma 

interação relevante ocorrerá quando quantidades maiores do 

corante penetrarem no interior da célula, no escuro. 

3.2. Interação entre corrente elétrica e ação fotodinâmlca 

ü slnerglsmo observado pelo tratamento simultâneo 

cora ação fotodinâmlca e corrente elétrica, como foi dito 

anteriormente, pode ser devido ao fato de que maiores 

quantidades do corante penetram nas células submetidas à 

corrente elétrica. Uma experiência que poderá comprovar esta 

hipótese é aplicar uma corrente elétrica em uma cultura 

pré-incubada com azul de metileno e logo após tratar as 

células com ação fotodinâmlca. Esta experiência deverá ser 

feita futuramente. Uma outra hipótese razoável para se 

explicar o slnerglsmo observado está relacionada ao fato de a 

ação fotodinâmlca produzir partículas carregadas, decorrentes 

das reações de várias moléculas celulares com o oxigênio 

singlete excitado (reação tipo II) ou com o próprio corante 

(reação tipo I). Esses lons, quando submetidos à corrente 

elétrica, vão ser deslocados nos sentidos dos eletrodos 

positivo e negativo, podendo haver então uma série de novas 
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reações e lonizações que terão como resultado final uma 

quantidade maior de lesões Induzidas naa variadas moléculas de 

Importância biológica, refletindo-se em menores taxas de 

sobrevivência celular (flg. 18-21). Na verdade podem estar 

acontecendo as duas hipóteses supracitadas e para a 

verificação desta última, duas experiências forim feitas: a 

Interação entre corrente elétrica e UV curto que, como 

sabemos, praticamente só Induz dlmeros de plrlmldlnas no DNA 

celular e a Interação com radiação lonlzante (~aios-X) que 

como o próprio nome Indica, é capaz de produzir lons na 

célula. 

Na primeira experiência, mostrada na figura 24, 

observamos que não há slnerglsmo entre corrente elétrica e 

UV-curto. Este resultado Já era esperado pelas duas hipóteses 

acima descritas: como a célula bacterlana em suspensão é 

transparente ao UV curto, o fato de haver ou não rupturas na 

membranas em nada Influenciará a formação de dlmeros por esta 

radiação e como a radiação ultra-vloleta praticamente não 

produz lonizações, de acordo com a segunda hipótese também não 

haveria razão para que acontecesse um efeito slnerglstlco. 

A segunda experiência, feita com radiação X, mostrou 

haver uma forte Interação slnerglstlca quando a corrente 

elétrica foi aplicada simultaneamente à irradiação (flg. 25). 

Isto significa que a corrente elétrica pode realmente atuar 

sobre u» lons produzidos pelo tratamento (no caso radiação X) 

e portanto deve atuar também sobre os lons formados pela ação 

fotodinâmica, confirmando novamente a segunda hipótese. 

3.3. Dependência do tempo de exposição ao tratamento 

simultâneo com APD e CE 

0 fato de o sinergismo depender do tempo de 

exposição simultânea aos dois tratame itos (CE e APD), 

observado em todas as experiências feitas e mostrado mais 

claramente na figura 23, pode estar relacionado com a produção 

de rupturas nas membranas pois, Já que em tempos curtos os 
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efeitos letais da corrente elétrica mostraram-se desprezíveist 
é provável que as lesões na membrana não sejam instantâneas, 

mas dependam do tempo de exposição à corrente elétrica, dal a 

dependência do efeito slnerglstlco com o tempo de exposição 

simultânea ao dois tratamentos. 

3.4. Dependência dos sistemas de reparação celulares 

Pelas figuras 19, 20, 21 e 22, nota nos que o 

sinergisrao é dependente do sistema de reparo por recombinação 

genética, apresentando dependência um pouco menor do sistema 

de excisão. Esta observação é fácil de analisar se, além das 

hipóteses discutidas acima, levarmos em conta os resultados 

obtidos cora a técnica dos gradientes alcalinos. Estes 

resultados nos mostraram que há um aumento na produção de 

quebras simples no DNA celular, quando a cultura é submetida 

aos dois tratamentos simultaneamente, em relação a quantidade 

de quebras produzidas pelo tratamento fotodlnâmlco simples. 

Portanto, Já que o sistema de recombinação é o mais importante 

no reparo destas lesões, é de se esperar que o efeito 

slnerglstlco seja maior em células proficientes neste sistema. 

Com base nos resultados por nós obtidos e nas 

hipóteses discutidas neste capitulo, formulamos um modelo para 

a interação entre a ação fotodinâmica e a corrente elétrica 

(diagrama 1): a corrente elétrica atua inicialmente provocando 

lesões na membrana celular, que por sua vez irão permitir 

maior penetração do corante no interior da célula. A ação 

fotodinâmica seria então potencializada, e o conseqüente 

aumento na formação de lons contribuiria para aumentar os 

efeitos biológicos que levou à inativação celular, Já que o 

resultado final seria então um acúmulo de quebras moleculares, 

devido a fotooxidação pela AFD ou à eletrólise pela CE. 

Para concluir, ressaltamos que há multo ainda a ser 

feito antes que o sinergismo observado seja caracterizado em 

seus aspectos moleculares e biológicos. 
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PERMEABILIZAÇAO 

I 
LESÕES DE 

MEMBRANA 
1 

QUEBRA DE 

MOLÉCULAS 

CORANTE LUZ 

FOTOOXIDAÇXO DE 

MOLÉCULAS 

AÇÃO FOTODINÂMICA 

\ 
IONIZAÇAO •» 

CORRENTE ELÉTRICA 

Diagrama 1: Interação entre AFD e CE 

Com relação à mutagênese Induzida pela ação 

fotodlnâmlca os resultados por nós obtidos são bastante 

relevantes, pois esta é a principal fonte de controvérsia em 

relação ao uso da terapia fotodlnâmlca. Um projeto a ser 

realizado futuramente é a verificação 3a mutação Induzida pelo 

tratamento fotodlnâmlco em células eucarlótlcas, utilizando 

células de flbroblastos epiteliais humanos e virus Herpes 

simplex, pois como aparentemente esse tratamento é de baixa 
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mutagenlcldade e sendo as células normals altamente 

Impermeáveis para o azul de metlleno, a ação fotodlnamlca com 

este corante poderá ser usada com mais segurança na prática 

médica para o tratamento de lnfecções herpétlcas e de tumores 

superficiais. Além diste, a pontencialização dos efeitos 

biológicos da ação fotodlnamlca através da aplicação de uma 

corrente elétrica poderá viabilizar o tratamento fotodinâmico 

de tumores mais profundos, onde há pouca penetração de luz. 0 

estudo do efeito sinerglstico com outros corantes poderá 

otimizar os resultados já obtidos paia o azul de metlleno. 

Experiências preliminares que fizemos mostraram que a 

interação sinerglstica ocorre também para a ação fotodlnamlca 

com hematoporfIrina. 

0 slnergismo obtido entre corrente elétrica e 

raios-X (figura 25), a nosso ver, abre perspectivas para a 

utilização deste efeito em radioterapia de tumores malignos. 

Para isto no entanto será necessário verificar se o fenômeno 

também existe em células eucarlóticas em cultura e era tumores 

induzidos em animais, como por exemplo tumor de Walker em 

ratos. Além do mais precisamos conhecer os mecanismos 

moleculares que levam a este slnergismo antes de se poder 

pensar na sua utilização era seres humanos. Estes objetivos são 

nossa proposição para uma eventual continuidade deste projeto. 
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RESINO 

Neste trabalho foram estudados dois temas multo 

discutidos hoje era dia cora relação à terapia fotodinâmlca: a 

mutagênese associada ao tratamento e formas de 

potencializá-lo. Observou-se que a ação fotodinâmlca com azul 

de metlleno é um tratamento de baixa mutagenicidade, sendo 

esta restrita a altas taxas de sobrevivência celular. Poi 

verificado ainda que a sensibilidade celular ao tratamento 

fotodlnâmico cora esse corante está relacionada principalmente 

a dois sistemas de reparo: o sistema de excisão e o de 

recorobinação, sendo este o principal restaurador das lesões 

induzidas no DNA. A hipótese de que a ação fotodinâmlca com 

azul de metileno seja capaz de induzir o sistema SOS mostrou 

não ser verdadeira nas condições experimentais utilizadas, 

sendo verificado que células submetidas a este tratamento têm 

diminuída a sua capacidade de restaurar lesões no DNA viral 

induzidas pelo UV curto. 

Na tentativa de potencializar os efeitos do 

tratamento fotodlnâmico foram feita*, experiências de interação 

deste com correntes elétricas de baixa intensidade. Os 

resultados indicam que existe um forte efeito sinerglstico, 

dependente principalmente da presença do gene rec A, e em 

menor grau da presença do gene uvrA. Foram levantadas duas 

hipóteses não exclusivas para explicar a interação: a de que 

a corrente elétrica é capaz de provocar lesões na membrana 

celular, o que permitiria maior penetração do corante no 

interior da célula, e ?; de que os lons resultantes dos 

processos de fotooxidação fossem arrastados pela corrente 

elétrica, provocando novas ionlzaçÕes e reações que 

culminariam na potenclalização dos efeitos biológicos da ação 

fotodinâmlca. As duas hipóteses mostraram-se condizentes com 

os resultados obtidos, sendo formulado um modelo para a 

interação dos dois agentes. Segundo esse modelo, a corrente 
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elétrica atua inicialmente provocando lesões na membrana 

celular, permitindo que maior quantidade do corante chegue ao 

interior da célula. A ação fotodlnâmlca então seria 

potencializada e os lons decorrentes dos processos de 

fotooxidação molecular, submetidos à corrente elétrica, 

auraentarlam ainda mais O.J seus efeitos, formando um ciclo de 

interação progressiva. 
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SUMMARY 

Two aspects of the photodynamlc therapy extensively 

discussed in ou:* days were studied: the associated 

mutagenesis and the interactions with physical agents in order 

to potencialize its biological effects. We observed that 

photodlnamic action with methylene blue presents a low 

mutagenic efficle icy, and that mutagenic induction is 

restricted to high survival rates. We also verified that 

cellular sensitivity depends on the constitutive repair 

systems, namely excision and recombination repair, being the 

late more effective in repairing DNA induced lesions by 

photodynamic action. The idea that photodynamlc action with 

methylene blue could Induce the SOS repair system seemed to be 

not real in our experimental conditions, and we observed that 

cells submitted to that treatment appear to progrssively loose 

their capabilities in repairing UV-damaged viral DNA. 

In order to potencialize the biological effects of 

photodynamic action we studied the Interaction of this 

treatment with low intensity electric current. The results 

show a very strong synergistic interaction which was dependent 

on the presence of the recA and uvrA genes. Two hypothesis 

were tested: 1) the electric current could be able to produce 

lesions in the cellular membrane, altering its permeability to 

the dye; 2) the ions generated by photodynamlc treatment could 

be displaced by the electric current, triggering multiple 

reactions so that the ions would produce various interactions 

along its course in the electric field, resulting in the 

strong lethality observed. The two hypothesis appear to be 

true and a model was formulated to explain the interactions of 

these two agents. According to this model, the electric 

current actr iniatially producing lesions In the cellular 

membrane, permiting the dye to penetrate the cell; then, 

photodynamic effects on cellular components are Increased and 
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the Ions generated by this treatment, In the presence of the 

electric current, become able to cause much more lesions In a 

feedback-like manner. The final result Is the great cellular 

lnactlvatlon observed. 
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APÊNDICE A 

O objetivo deste apêndice é esclarecer alguns 

conceitos como os de spin eletrônico, estados singleto e 

trlpletc e também dos variados processos de desativação 

molecular, no sentido de facilitar o entendimento dos 

mecanismos moleculares da ação fotodlnâmica. 

1. 0 ELÉTRON E SEU SPIN 

Momento de dlpolo magnético orbital 

Para a compreensão das experiências que deram origem 

ao descobrimento do spin é necessário uma breve exposição 

sobre o que chamamos momento de dlpolo magnético orbital. 

Consideremos um elétron girando em uma órbita 

circular (chamada órbita de Bohr). Pela teoria eletromagnética 

clássica a corrente elétrica produzida por este elétron 

induz, a grandes distâncias da órbita, um campo magnético 

equivalente ao campo produzido por um dipolo magnético (Imã) 

localizado em seu centro e orientado perpendicularmente a seu 

plano, conforme o desenho esquemático da figura A.l. 

Assim, um elétron em órbita possui um momento de 

dipolo magnético orbital u que especifica a intensidade do 

dipolo magnético equivalente. 

A experiência de Stern-Gerlach e o spin eletrônico 

Em 1922, Stern e Gerlach mediram os valores 

possíveis do momento de dlpolo magnético de átomos de prata, 

enviando um feixe desses átomos através de um campo magnético 

não uniforme. A figura A.2 mostra um esquema do aparelho 

utilizado. Um feixe, de átomos neutros é formado pela 

evaporação da prata em um forno. 0 feixe é colimado por um 
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Fig. A.1. : Momento de dlpolo magnético orbital(n ) de um 

elétron que se move em uma órbita de Bohr. 0 campo magnético B 

produzido pela carga que circula aparece Indicado pelas linhas 

curvas. 0 dlpolo magnético fictício que produziria um campo 

Idêntico, longe da órbita, aparece indicado por seus pólos N 

e S. 
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Fig. A.2. : Aparelho de Stern-Gerlach. 0 campo entre os dois 

pólos do Imã aparece Indicado pelas linhas de campo desenhadas 

em uma das extremidades do ímã. A intensidade do campo aumenta 

na direção Z positiva. 
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dlafragíüa e entra em um Imã que produz um campo magnético que 

aumenta de Intensidade na direção z, que também é a direção do 

campo magnético no feixe. Cada átomo, ao passar pelo campo, 

estará sujeito a uma força que é proporcional ao seu momento 

de dlpolo magnético, sendo então defletldo. Os átomos 

defletIdos colidem contra uma placa metálica, sobre a qual se 

condensam, deixando uma pequena marca visível. 

Segundo a mecânica clássica o feixe defletldo Iria 

se espalhar em uma banda continua, correspondente a uma 

distribuição continua de valores de p, já que classlcamente o 

átomo poderia ter qualquer orientação espacial era relação ao 

eixo z. Já segundo a mecânica quantlca o feixe defletldo Iria 

separar-se em várias componentes discretas. Stern e Gerlach 

descobriram que o feixe de átomos de prata era separado em 

duas componentes discretas, uma sendo desviada na direção de z 

positivo e outra na direção de z negativo. Esta experiência 

foi repetida para várias direções e átomos diferentes, levando 

sempre ao mesmo resultado. Eles obtiveram assim uma 

demonstração experimental da quantlzação dos momentos de 

dlpolo magnético dos átomos, ou seja, essas experiências 

mostraram que a orientação espacial dos átomos é quantlzada. 

Em 1927, Phipps e Taylor usaram a mesma técnica de Stern e 

Gerlach com um feixe de átomos de hidrogênio. Esta experiência 

foi particularmente significativa porque os átomos de 

hidrogênio contém apenas um elétron. Phipps c Taylor 

observaram que o feixe também se separava era duas componentes, 

defletidas simetrlcamente em relação à direção inicial do 

feixe, e segundo a mecânica quântica de Schroedinger o feixe 

não deveria ser afetado pelo campo magnético. Existia, 

portanto, algum momento de dlpolo magnético no átomo que não 

havia sido levado em conta. A hipótese mais razoável 

encontrada, que corroborava com outras evidências, era a de 

que o elétron deveria possuir um momento magnético intrínseco, 

conseqüência de um momento angular intrínseco S, denominado 

spin. Inicialmente pensou-se, em termos clássicos, na 
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possibilidade de o elétron girar em torno de si mesmo, e 

as-Ira, produzir uni campo magnético. Contudo, verificou-se que 

para que isso acontecesse a velocidade de rotação na 

superfície do elétron deveria ser maior do que a velocidade da 

luz, levando então a que esta hipótese fosse descartada. 

0 elétron, embora pareça ser uma partícula pontual 

(sem dimensões), necessita de quatro números quânticos para 

especificar seus estados quânticos. Os três primeiros 

descrevem sua localização no espaço tridimensional, o quarto é 

necessário para descrever a orientação espacial do seu spin, 

que pode ser positivo eu negativo cora relação a ura eixo 

determinado. Para uma partícula pontual clássica só se 

Justificara três números quânticos. O elétron, portanto, não é 

uma partícula clássica, mas sim uma partícula relatlvistlca. O 

spin eletrônico só se firmou dentro de uma estrutura teórica 

sólida quando, era 1929, Dirac, usando os mesmos postulados da 

mecânica de Schroedlnger mas substituindo a equação da 

energia por sua forma relatlvistlca, mostrou que um elétron 

deve ter um momento angular intrínseco S*l/2 e todas as demais 

propriedades Já estabelecidas anteriormente, evidenciando 

assim a natureza relatlvistlca do spin do elétron. 

2. OS ESTADOS SIN3LET0 E TRIPLETO 

2.1 - Autovetores e autovalores 

Em mecânica quântica as noções de autovetor e 

autovalor de uma transformação linear são fundamentais porque 

os níveis de energia de átomos e moléculas são dados por 

autovalores de determinadas matrizes. A mecânica quântica é 

toda ela baseada na álgebra das matrizes, a álgebra linear. 

Punçõe8 lineares descrevem os tipos mais simples de 

dependência entre variáveis e em Física muitos problemas podem 

ser representados por tais funções. 
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Transformações lineares, ou aplicações lineares, são 

funções aplicadas entre espaços vetorlals, segundo a 

definição: 

Sejam V e W dois espaços vetorlals. Uma 

transformação linear é uma função de V em W, P:V —*• W que 

satisfaz as seguintes condições: 

I) quaisquer que sejam u e v em V, 

P (u + v) = F (u) + F (v) 

II) quaisquer que sejam k C R e • C V, 

P (k v) = k P (v) 

Como exemplo de uma transformação linear temos 

qualquer função P:R —-*• R definida por P (u) = k u 

Para definirmos um autovetor Imaginemos uma 

aplicação linear de um espaço vetorlal nele mesmo, ou seja, 

T:V —*• V. Gostaríamos de saber que vetores seriam levados a 

eles mesmos ou a ura múltiplo de si mesmo por esta aplicação, 

ou seja, dado um escalar kCR, quais são os vetores v C V (v * 

0), tais que T (V) = k v. Esta é precisamente a definição de 

autovetor ou vetor característico de T (também chamado de 

autofunçao). 0 escalar k é chamado autovalor ou valor 

característico de T. 

A equação de Scnroedlnger Independente do tempo é um 

exemplo de autofunçao, pois, em sua forma resumida ela pode 

ser escrita por H * = E ̂  , onde H é um operador linear, 

chamado hamlltonlano, E é a energia do sistema e * i a função 

de onda associada ao sistema. Temos então que a energia do 

sistema é o autovalor desta transformação linear e a função 

de onda ^ é a sua autofunçao. 
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2.2. Os estados slngleto e trlpleto 

Consideremos um par de elétrons que não Interagem 

entre si. A autofunçao total deste aiõtema pode ser escrita 

por: 

H A = ^ ~ [ ^ ( l ^ b U r *b ( i wH 
Esta função é dita anti-simétrica, pois se 

permutarmos os Indices a e b (correspondentes às duas 

partículas) a função *r̂  ficará multiplicada por menos um. A 

autofunçao total »fy depende simultaneamente das variáveis 

espaciais (x, y, z) e das variáveis de spin (s) dos dois 

elétrons, Ê possível reescrever esta autofunçao de modo que as 

variáveis espaciais e de spin ocorram em fatores separados, ou 

seja: 

autofunçao total - autofunçao espacial x autofunçao de spin 

Para que a autofunçao total seja anti-simétrica é 

necessário que as autofunçoes espacial e de spin tenham 

simetria opostas. As autofunçoes espaciais simétrica e anti-

simétrica sao bastante variadas, Já que as variáveis espaciais 

são continuas, mas possuem uma forma geral do tipo: 

Autofunçao espacial simétrica: 

Autofunçao espacial anti-simétrica: 
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Já as autofunções de spin constituem um problema 

bastante distinto, pois a variável de spin é discreta e não 

continua, como uma variável espacial (o spin de um elétron só 

pode ter duas orientações discretas em relação a um eixo z, 

que sio +1/2 ou -1/2). Para o caso de dois elétrons que não 

interagem, cada um deles tem duas orientações de spin 

possíveis, havendo somente quatro estados de spin possíveis e, 

consequentemente, somente quatro autofunções de spin. 

A única autofunção de spin anti-simétrica possível 

para dois elétrons sem interação é: 

Auto função de spin anti-simétrica: 

1 (+1/2. -1/2) - (-1/2, +1/2) 

Esta autofunção descreve o chamado estado de 

singleto, caracterizado pelo antiparalelismo dos spins 

eletrônicos. 

Existem ainda três autofunções de spin simétricas: 

Autofunções de spin simétricas: 

(+1/2, +1/2) 

(+1/2, -1/2) + (-1/2, +1/2) 

(-1/2, -1/2) 

Essas três autofunções descrevem os chamados estados 

de trlpleto que sao caracterizados por spins eletrônicos 

paralelos. 

Pauli, em 1925, apôs uma análise de dados referentes 

a níveis de energia de átomos, enunciou o principio de 

<J1 
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exclusão: "Em ura átomo raultleletrônlco nunca pode haver mais 

de um elétron ocupando o mesmo estado quântlco". Este 

principio pode ser verificado utilizando-se as autofunções 

totais de um sistema multleletrônlco. Para o caso de dois 

elétrons, se os seus spins são "paralelos", a autofunçao de 

spin é uma das autofunções simétricas e, portanto, a 

autofunçao espacial deve ser anti-simétrica, para se obter uma 

autofunçao total anti-simétrica. Consideremos então o caso era 

que as variávei3 espaciais dos dois elétrons tenham 

aproximadamente os mesmos valores. Então: 

Portanto, 

Vã L 

Isto significa que a probabilidade de se encontrar 

dois elétrons em estado tripleto muito próximos é extremamente 

pequena. Portanto, o principio de exclusão de Pauli pode ser 

escrito também da seguinte forma: "Um sistema constituído de 

vários elétrons deve ser descrito por uma autofunçao total 

anti- simétrica". Assim, elétrons em estado tripleto teriam a 

tendência de se manterem relativamente afastados, enquanto que 

no estado singleto a tendência seria de se manterem 

relativamente próximos um do outro. Os estados singletos e 

tripletos são de extrema importância para a análise dos níveis 

de energia atômicos, pois eles explicam o que chamamos de 

degenerescêncla que é o aparecimento de subnlveis de energia 

para um lesmo estado energético. 

Ias 0 
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3. AS DESATIVAÇÕES MOLECULARES 

O excesso de energia adquirido por uma molécula 

pela absorção de um foton ou através de choques com outras 

moléculas pode ser perdido era reações químicas, cora a sua 

dissociação, ou através de desativações moleculares, com ou 

sem emissão de radiação. Quando uma molécula ativada retorna 

ao estado fundamental emitindo ura foton de energia menor ou 

igual à da radiação incidente podemos ter caracterizados dois 

tipos de radiação: a fluorescência e a fosforescência. 

A radiação de fluorescência tem como características 

principais: a emissão é praticamente Instantânea e cessa logo 

apôs a extinção da fonte de excitação, sendo produzida em 

todas as direções; a intensidade da fluorescência é 

proporcional a intensidade da radiação incidente e seu 

espectro é característico da substância que o emite (cada 

radiação do espectro de fluorescência corresponde a uma 

diferença entre dois nivela de energia da molécula). A análise 

dos espectros de fluorescência pode ser usada para a 

identificação de substâncias. 

A radiação de fosforescência pode ser definida como 

a emissão retardada de um foton, decorrente de uma transição 

de um estado meta-estável para o estado fundamental (os 

estados excitados tripletos, por exemplo, possuem taxas de 

transição para o estado fundamental tão baixas que não podem 

ser observadas normalmente, o que faz com que o átomo ou 

molécula permaneça nesse estado excitado durante uma fração 

considerável do segundo). Na prática a fosforescência 

raramente é observada porque o estado meta-estável é 

desexcitado, sem a emissão de foton, quando o átomo ou 

molécula colide cora outros átomos ou moléculas, 

transferindo-lhes sua energia. Os comprimentos de onda das 

radiações de fosforescência são maiores }ue os da 

fluorescência, para uma raesuia molécula, Já que a energia do 

primeiro estado excitado trlpleto é menor que a do primeiro 

e3tado excitado slngleto. 
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Outra forma de desativação molecular é aquela feita 

através de colisões, sendo a energia em excesso transformada 

em energia clnétlca ou havendo a transferência da energia de 

excltaçâo da primeira molécula para a segunda que é então 

levada para um estado excitado, como Já visto no c Itulo I. 

Existem ainda dois tipos de desativação molécula:' sem emissão 

de radiação: a conversão Interna e o cruzamento entre 

sistemas. Para entendê-los devemos lembrar que os resultados 

empíricos da espectroscopia molecular mostram que podemos 

considerar a energia de uma molécula como constituída de três 

partes principais: eletrônica, vibracional e rotacional. Os 

níveis de energia molecular* se encontram em grupos bem 

separados, cada grupo associado a um estado eletrônico 

diferente da molécula. Para um dado estado eletrônico, os 

níveis aparecem também em grupos separados por intervalos de 

energia quase idênticos, correspondentes aos estados 

sucessivos ie vibração dos núcleos atômicos. Dentro de cada 

estado vibracional há ainda uma estrutura fina de níveis de 

energia atribuídos a diferentes estados de rotação da 

molécula. A conversão interna é a utilização do excesso de 

energia para um aumento da vibração dos núcleos atômicos, 

podendo a molécula voltar ao estado fundamental ou passar a ura 

excitado de menor energia. No caso do cruzamento entre 

sistemas (intersystem crossing) ocorre ainda uma mudança na 

multiplicidade de estado, ou seja, a molécula passa de um 

estado excitado singleto para um tripleto ou vice-versa. A 

figura A.3 mostra um esquema das ativações e desativações 

moleculares. 



.97 

fc 

H 

u s 
0 

co 
i 

to 

o 

I 
AD 
< 

ckl 

k l 

HE 
cruzamento .e_ntre_ 

s is temas 

_ç_r ujr. amento_e ntre_ 
sisfémas 

l < i 
1 

O 
« 
o 
cc 
8 
a> 
<r 

P S 
t o I 

ii£>-
u O l 

a: co 
l i o 
ii £ 

T*R 
E 

s, 

Pig. A.3.: Diagrama representativo dos processos de ativação e 

desativação moleculares. A absorção de energia pode levar a 

molécula a estados excitados singleto ou tripleto. A 

desativação pode ocorrer por emissão fotonica (fluorescência 

ou fosforescência) ou por conversão interna, sem emissão de 

radiação. 0 estado Sj pode gerar o T^ por inversão de spin 

(cruzamento entre sistemas), o mesmo acontecendo com o estado 

Tj, que pode levar ao estado fundamental SQ. 
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