
 
 
Sociedade Brasileira de Química (SBQ)  

 

36a Reunião Anual da Sociedade Brasileira de Química  
 

 
Efeitos da fluência fotodinâmica na inativação de eritrócitos humanos 
promovida por lipossomas contendo colesterol livre e esterificado. 
 
Natalia Jorge Senju Costa

1
 (IC)*, Erick Guimarães França

1
 (PG), Carlos Alberto de Oliveira

1
 (PQ). 

1
Universidade 

Federal de Uberlândia. 

*nataliasenju@yahoo.com.br 

 

Palavras Chave: Colesterol, lipossoma, eritrócito. 

Introdução 

A inclusão do colesterol em bicamadas 

fosfolipídicas altera de uma forma complexa as 

propriedades da membrana. Os efeitos do colesterol 

têm sido extensivamente estudados, especialmente 

na faixa de 10 a 50 mol%, correspondente ao 

conteúdo de colesterol presente em diferentes 

membranas celulares
1
. 

Em estudos anteriores observamos que a inativação 

fotodinâmica de eritrócitos, células tumorais e 

microorganismos, promovida por 

fotossensibilizadores é extremamente dependente 

da presença de colesterol em membranas 

lipossomais
2
. 

Neste trabalho avaliamos a inativação de eritrócitos 

humanos utilizando lipossomas feitos de 

fosfatidilcolina e colesterol (10 mol%), contendo 

diferentes proporções de colesterol livre e 

esterificado. A irradiação das células alvo foi feita 

em um equipamento contendo 600 LED (662 nm) 

posicionados em diferentes distâncias das células 

de forma a se obter diferentes fluências 

fotodinâmicas. 

Resultados e Discussão 

Nossos resultados evidenciam que com a alta 

fluência de luz, a presença de 20% de estearato de 

colesterol não inibiu a hemólise dos eritrócitos, o 

que ocorreu quando se irradiou as células com 

fluências menores. Quando a proporção de 

estearato de colesterol foi aumentada para 40, 60, 

80 e 100%, ocorreu uma redução gradual do 

processo hemolítico. Observamos também que 

lipossomas contendo apenas colesterol livre (10 

mol%) induzem uma intensa hemólise dos 

eritrócitos, sendo este evento independente da 

fluência luminosa dentre as previamente 

estipuladas. Conforme o colesterol livre foi 

gradativamente substituído por estearato de 

colesterol, ocorreu uma tendência de redução na 

hemólise. 

 
Gráfico 1. Em cada uma das sequências azul, 

vermelho e verde representam as fluências de 14,58 

mW/cm
2
, 4,44 mW/cm

2 
e 2,09 mW/cm

2
, 

respectivamente, no equipamento de irradiação 

LED600 em 6 composições lipossomais: Livre (EPIK 

125mg/ CHOL 25mg), B (EPIK 125mg/ CHOL 20mg/ 

CHOL-éster 5mg), C (EPIK 125mg/ CHOL 15mg/ 

CHOL-éster 10mg), D (EPIK 125mg/ CHOL 10mg/ 

CHOL-éster 15mg), E (EPIK 125mg/ CHOL 5mg/ 

CHOL-éster 20mg) e Ester (EPIK 125mg/ CHOL-

éster 25mg). Os controles de escuro foram 

subtraídos em todos os valores no gráfico, que 

relaciona a composição lipossomal e a distância da 

fonte de luz com a taxa de hemólise. 

Conclusões 

Estes resultados sugerem que a presença de 
estearato de colesterol acomoda diferentemente o 
fotossensibilizador na bicamada lipídica, 

necessitando assim de uma fluência alta para que 
ocorra o evento fotodinâmico. Experimentos com 
modelagem molecular estão sendo conduzidos para 

a elucidação desta e outras possibilidades. 
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