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Introdução 

Fotossensibilizadores (FS) são caracterizados por 
absorver luz visível, e participar ou induzir reações 
fotoquímicas.

1
 A Terapia Fotodinâmica (TFD), está 

baseada na interação do FS com luz de 
comprimento de onda adequado, resultando em 
espécies reativas capazes de induzir a 
inviabilização de células, causando a morte de 
celular

2
.
 
Este trabalho teve como objetivo analisar a 

foto-oxidação da albumina de soro bovino (BSA) 
com a utilização de derivados porfirínicos 
iluminados por LED. Os FS utilizados foram 
5,10,15,20- tetrakis (2,6-difluoro-5-sulfonatofenil) 
zinco (II) porfirinato de sódio, Na4[Zn(TDFSPP)] (1)  
e 5,10,15,20- tetrakis (2,6-difluoro-5-sulfonatofenil) 
porfirinato de sódio Na4[H2(TDFSPP)] (2), 
sintetizadas pelo grupo de pesquisa da Prof.ª Dr.ª 
Shirley Nakagaki do Laboratório de Bioinorgânica e 
Catálise da UFPR.   

Resultados e Discussão 

Foi utilizada uma solução contendo 1 µmol L
-1

 do 
FS e BSA 2 µmol L

-1
 em tampão fosfato. A solução 

foi irradiada com LED lilás (λmáx= 402 nm), azul 
(λmáx= 463 nm) verde (λmáx = 527 nm), vermelho 
(λmáx= 633 nm) e alaranjado (λmáx = 593 nm), por 60 
minutos, com leituras da fluorescência de BSA a 
cada 10 minutos. Foi utilizado gráfico de ln(F/Fo) 
em função do tempo de irradiação para determinar 
a constante de velocidade de foto-oxidação (k), 
Figura 1. Os experimentos foram feitos em 
triplicata. 
 
Figura 1. (a) Espectros de emissão de fluorescência da 
solução de BSA na presença Na4[Zn(TDFSPP)] após 
irradiação com LED lilás (b) Gráfico de ln(F/Fo) em 345 
nm versus o tempo de iluminação.  
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Os resultados obtidos para os  compostos 1 e 2 
demonstraram que houve redução na intensidade 
de fluorescência da proteína BSA com aumento do 
tempo de irradiação (Figura 1), mostrando que 
houve atividade fotodinâmica para a maioria dos 
sistemas testados (Tabela 1). 
     
Tabela 1. Valores das constantes de velocidade de foto-
oxidação de BSA dos FS  1 e 2 na concentração 1x10

-6
 

mol/L irradiados com LED’s durante 60 minutos. Os 
valores representam a média de três medidas.          

 

LED 
Na4[Zn(TDFSPP)] 

10
-3

 min
-1

 
Na4[H2(TDFSPP)] 

10
-3

 min
-1

 

Alaranjado 1,6 ± 0,8 ____ 

Vermelho 1,4 ± 0,4 ____ 

Verde 9,3 ± 0,8 3,0 ± 0,6 

Azul 14,3 ± 0,3 4,5 ± 0,2 

Lilás 17,8 ± 1,5 7,9 ± 0,2 

 

Comparando os dados apresentados na Tabela 1 
com testes realizados com FS comerciais utilizados 
em TFD

4
, observa-se que os valores de k 

determinados no presente trabalho, quando 
utilizamos LED’s azul, verde e lilás, são da mesma 
ordem de grandeza dos valores obtidos para os 
compostos comerciais. Portanto, os resultados 
demonstram que os compostos testados 
apresentam potencial para uso em TFD. 

Conclusões 

Os valores das constantes de foto-oxidação obtidos 
utilizando LED’s azul, verde e lilás indicam que os 
FS/LED utilizados podem ser eficientes para uso 
em Terapia Fotodinâmica. 
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