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Resumo  
A Terapia Fotodinâmica (TFD) é uma técnica que vem 
sendo utilizada no tratamento de diversas doenças. A 
técnica usa a combinação de uma fonte emissora de luz 
visível e um composto fotossensibilizador (FS). Os 
derivados porfirínicos são utilizados como FS em TFD por 
apresentarem algumas propriedades importantes para a 
técnica. No presente trabalho foram analisadas algumas 
propriedades foto-físicas da ZnPH, metaloporfirina 
sintética, visando a utilização em TFD. Utilizou-se a 
proteína albumina de soro bovino (BSA) e o ácido úrico 
(AU) como dosímetros para analisar a produção de 
espécies reativas de oxigênio (EROs) dos sistemas 
analisados. Os resultados indicam que os sistemas 
ZnPH/LED analisados apresentam propriedades 
fotodinâmicas promissoras para uso em TFD.    

Introdução   
A Terapia Fotodinâmica (TFD) é uma técnica que se 
baseia na administração de um composto 
fotossensibilizador (FS) e sua posterior ativação com luz, 
na presença de oxigênio, resultando na produção de 
espécies reativas capazes de induzir a inviabilização 
celular. As porfirinas são compostos que têm um anel 
tetrapirrólico central e, pela coordenação de diferentes 
íons de metais, dá-se origem à uma grande variedade de 
metaloporfirinas. Na tentativa de maximizar a utilização 
da TFD, surge o interesse de estudar substâncias 
cromóforas com características potencialmente 
satisfatórias, entre essas substâncias as porfirinas e seus 
derivados se destacam. No presente trabalho foram 
analisadas as propriedades foto-físicas da 
metaloporfirina, ZnPH, quando irradiada com sistemas de 
LEDs.    

Material e Métodos  
As análises espectroscópicas foram realizadas na 
região do visível e do ultravioleta. Utilizou-se 
espectrofotômetros (Cary 100 Varian e Cary 50 Varian) 
e espectrofluorímetro (Cary Eclipse, Varian), e cubetas 
de quartzo. Foram utilizados LED’s azul e lilás de 
diferentes potências para irradiação. As medidas de 
fotooxidação foram realizadas utilizando solução de 
BSA ou solução de ácido úrico contendo na presença de 
ZnPH, todas preparadas em PBS (pH=7,4). Os 
experimentos foram realizados em triplicatas.    
   

Resultados e Discussão  
Os resultados dos experimentos de foto-oxidação de BSA 

mostraram que houve produção de espécies reativas de 

oxigênio (EROs), quando a porfirina ZnPH foi irradiada 

com os LEDs testados. Os valores determinados da 

constante de velocidade da fotooxidação da proteína BSA 

(k), apresentados na Tabela 1, demostraram que, quando 

foi utilizado o LED lilás, houve uma maior produção de 

EROs, e o valor k é maior quando comparado a irradiação 

com LED azul.   
Tabela 1. Constante de velocidade de degradação (k, 10-4 s-1) de BSA 

com ambos os LED’s    

    Led Azul    Led Lilás    

k (10-4 s-1)    8,24 ± 0,07    16,97 ± 0,03    

Nos experimentos de foto-oxidação de ácido úrico 
também foi observada a produção de EROs. Os dados 
das constantes de velocidade da fotodegradação do AU 
determinadas estão apresentados na Tabela 2.    
Tabela 2. Constante de velocidade da fotodegradação do AU (k) com 

irradiação com LED lilás em diferentes concentrações de ZnPH.    
Concentração (µmol. L-1)    k (10-4 s-1)    

2,5    10,30    
2,0    6,90    

1,0    1,50    

0,6    0,82    
 

Conclusões  
A produção de EROs utilizando os sistemas ZnPH/LED 

analisados foi comprovada, com maior eficiência do LED 

lilás. Os resultados obtidos são comparáveis aos descritos 

na literatura para outros sistemas, indicando que os 

sistemas ZnPH/LED analisados apresentam propriedades 

fotodinâmicas promissoras para uso em TFD.   
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