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Introdução: Nas últimas décadas a fotoquimioterapia (FQT) mostrou seu alto potencial na terapia de
varias doenças, inclusive algumas formas de câncer. Entretanto, os compostos fotoativos
(fotossensibilizadores, FS), atualmente usados em clinica possuem algumas desvantagens, tais como
baixa absorção na região espectral adequada, longa evacuação do organismo do paciente, etc. Mais
do que isso, o uso dos estados excitados de FS como as substâncias ativas limita a eficiência da
FQT. Isso estimula a busca de novos FS tradicionais mais efetivos e os caminhos alternativos de FQT
baseados na formação de espécies ativas não excitadas, como os radicais livres. Nesse trabalho
apresentamos como um exemplo os estudos de fotoatividade contra as células de Mouse Melanoma
(B16F10), Human Melanoma (C8161) e P388 mouse leucemia de novo classe de
fotossensibilizadores: corantes ciânicos com dois cromóforos, cujo mecanismo de ação está
associado com a formação do estado excitado do oxigênio (oxigênio singleto) e derivados de
nitrofuran: quinifuril e nitrofurantoina, quais liberam radical NO sob ação de luz.
Métodos: Nesse estudo, realizado pelo autor com colaboradores durante últimos vinte anos, foram
utilizados diversos métodos experimentais, tais como espectroscopias de absorção ótica e da
fluorescência de forma estática e com a resolução temporal, espectroscopia de espalhamento
ressonante da luz, flash-fotólise, entre outros. A fotoatividade de fotossensibilizadores foi avaliada em
comparação com Photogem, composto atualmente utilizado no FQT, pela viabilidade das células no
escuro e sob ação da luz. A viabilidade foi analisada pelo método tradicional usando 3-(4,5dimethylthiazol-2-yl) diphenyltetrazolium bromide (MTT) assay em acordo com o procedimento
descrito pelo Mosmann [1]. Além disso, como parte importante da caracterização de
fotossensibilizadores, foram estudadas as características temporais de penetração de
fotossensibilizadores para interior das células, sua localização na estrutura celular e o mecanismo de
ação sendo o necrose ou apoptose.
Resultados e Discussões: Os resultados obtidos nessa pesquisa mostraram alta eficiência de novas
classes de fotossensibilizadores em comparação com Photogem. Esses resultados foram
apresentados e discutidos detalhadamente em vários artigos entre quais podemos citar:
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Conclusões: Os resultados obtidos mostram alta eficiência de novas classes de
fotossensibilizadores e vitalidade do mecanismo da fotocitotoxicidade com a liberação do NO – um
caminho alternativo de fotoquimioterapia.
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