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Introdução 
A clorofila (Mg-Chl) e seus derivados como; 
clorofila de zinco (Zn-Chl), clorofilida de zinco 
(Zn-Chld), feofitina (Pheo) e feoforbídeo (Pheid)  
apresentam uma série de características 
favoráveis para Terapia Fotodinâmica (TFD), tais 
quais: alta absortividade molar, baixo custo, alto 
rendimento quântico de oxigênio singlete (1O2) e 
elevada hidrofobicidade. 
 
 

 
 
 
 

 
 

 
 
Figura 1. Estrutura da clorofila e seus derivados. 
A elevada hidrofobicidade das clorofilas (Chls) 
possibilita maior interação com a membrana 
celular, o que por outro lado provoca auto-
agregação das mesmas em meio aquoso.  
Sistemas micelares e lipossomais possibilitam 
uma estabilização no estado monomerizado além 
de permitir quantificar o grau de associação do 
fotossensibilizador (FS) nestes sistemas. 

Resultados e Discussão 
Com a adição do lipossomo DPPC observou-se 
um aumento da intensidade de emissão para 
todas as Chls decorrente da ligação das mesmas 
nos sistemas lipossomais. Os valores da 
constante de ligação (Kb) foram determinados 
pela equação abaixo:  
                   
                   F=                              [1] 
 
A ordem de Kb encontrada para o sistema 
Chls/lipossomo  seguiu a ordem de hidrofobicidade, 
exceto para a Zn-Chld (Tabela1). 
Nos estudos de supressão de fluorescência, as Chls 
com cadeia fitílica, não apresentaram supressão 
(Tabela 1). Devido sua maior hidrofobicidade, estas 

devem estar localizadas na região mais interna das 
vesículas lipossomais, o que dificulta o acesso do 
supressor. 
Tabela 1. Valores de Kb e Ksv das Chls nas vesículas de DPPC. 

Nos ensaios de inativação fotodinâmica com a S. 
aureus, as Chls não apresentaram efeito tóxico no 
escuro. Com a iluminação, verificou-se que o Pheid 
e a Zn-Chld foram mais eficientes do que seus 
precursores com a cadeia fitílica precisando de uma 
dose de luz muito menor para apresentar o mesmo 
efeito. 
Tabela 2. Tempo de iluminação para redução de 90% dos micro-
organismos. 

Conclusões 
A ordem de Kb para o sistema FS/lipossomo foi: 
Pheo>Zn-Chld>Mg-Chl>Pheid. Nos estudos de 
supressão de fluorescência verificou-se a 
localização mais externa do Pheid (maior Ksv) e 
uma localização mais interna para a Pheo e a Mg-
Chl (menor Ksv). Nos estudos de inativação 
fotodinâmica, a Zn-Chld e o Pheid apresentam 
menor T90. 
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