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Resumo: Neste trabalho avaliou-se o potencial de um coquetel de fotossensibilizadores, formado por 
azul de metileno, rosa de bengala, protoporfirina de magnésio e Photofrin

®
, como agente 

quimioterápico para ser empregado em tratamento de câncer com terapia fotodinâmica (TFD). Para 
isso foi verificada a capacidade deste coquetel de oxidar biomoléculas (triptofano) e células-modelo 
(eritrócitos) na presença de luz e oxigênio. Os dados obtidos indicam que RB e AM, quando 
empregados de maneira individual, são eficientes em fotoxidar biomoléculas e eritrócitos. No entanto, 
quando adicionados ao coquetel, tais substâncias apresentam-se menos eficientes. Os dados 
estimulam a realização de estudos mais aprofundados, com o intuito de tornar RB e AM em opções 
para uso em TFD. 
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INTRODUÇÃO 
 
A terapia fotodinâmica (PDT: do inglês 
Photodynamic Therapy) é um tratamento 
clínico que emprega luz, oxigênio e 
fotossensibilizador (FTS) para o tratamento de 
tumores. O paciente recebe o FTS e em 
seguida o tumor é irradiado com luz para 
excitar o FTS. Este, ao ser excitado, transfere 
energia e/ou elétrons para o oxigênio, gerando 
espécies reativas (ROS) que destroem o 
tecido doente

1
. Neste trabalho avaliou-se o 

potencial de um coquetel de FTSs composto 
por rosa de bengala (RB), protoporfirina IX de 
magnésio (MgPpIX), azul de metileno (AM) e 

Photofrin, para ser empregado em PDT. Para 
isso foi verificada a capacidade deste coquetel 
em oxidar triptofano (Trp) e eritrócitos (células 
modelo) na presença de luz e oxigênio. 
 

RESULTADOS E DISCUSSÃO 
 
Alguns trabalhos demonstram que é possível 
avaliar a eficiência fotodinâmica de FTSs 
através da capacidade de fotoxidar Trp e 
células na presença de luz e oxigênio

2,3
. Tais 

trabalhos de baseiam no fato de que se uma 
substância é capaz de atacar Trp e eritrócitos, 
in vitro, é provável que seja capaz de danificar 
tumores. Os resultados obtidos neste trabalho 
revelam a maior porcentagem (%) de 

fotoxidação de Trp foi obtida com AM (98 ± 

7%) seguido por RB (78 ± 1%), coquetel (63 ± 

4%), Photofrin (52 ± 2%) e MgPpIX (9 ± 1%). 
Em relação a porcentagem de foto-destruição 
(foto-hemólise) de eritrócitos, AM também foi 

mais eficiente (99 ± 2%), seguido de RB (90 ± 

2%), coquetel (80 ± 0,5%), Photofrin (70 ± 

7%) e MgPpIX (20 ± 4%). Os dados 
demonstram que AM e RB possuem grande 
eficiência fotodinâmica, que é diminuída 
quando os mesmos são adicionados ao 
coquetel. Este evento pode estar relacionado 
com o fato de que ao invés de transferir 
energia para o oxigênio, para gerar ROS, o 
AM e RB podem estar transferindo energia 
para os outros fotossensibilizadores, o que 
diminui a produção de ROS e 
consequentemente do processo de 
fotoxidação de Trp e foto-hemólise de 
eritrócitos

4
. 

 
CONCLUSÃO 
 
Os dados indicam que RB e AM, quando 
empregados de maneira individual, são 
eficientes em oxidar biomoléculas e destruir 
eritrócitos, na presença de luz e oxigênio. No 
entanto, quando adicionados ao coquetel, tais 
substâncias apresentam-se menos eficientes. 
Estes eventos estimulam a realização de 
estudos mais aprofundados, com o intuito de 
transformar AM e RB em novas drogas 
fotossensibilizadoras para tratamento de 
tumores, com terapia fotodinâmica. 
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